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SA T  X S
1,9 € πάνιο (τελικό 4,16θ
>  Απερ. ενδοεπικοινωνία
> 1500 λεπ. προς Wind - Q
> 1500 λεπτά προς 

σταθερά
> 130 sms

SA T  150
9 € πάνιο (τελικό 13,89 €)

>  Απερ. Ενδοεπικοινωνία
>  1500 λεπ. προς Wind - Q
>  1500 προς σταθερά
>  150 λεπτά προς 

Vodafone-Cosmote 
100 MB (μ ετά  α π ό  α ίτη σ η )

(Μ ε  αίτηση προστίθεντα ι 130 sm s μ ε  2 € )

SA T  300
10,5 € πάνιο (τελ. 15,96 €)

>  Απερ. ενδοεπικοινωνία
>  1500 λεπ. προς Wind - Q
>  1500 προς σταθερά
>  300 λεπτά προς 

Vodafone-Cosmote
^  300 MB (μ ετ ά  α π ό  α ίτη σ η )  

(Μ ε  α ίτηση  προστίθεντα ι 130 sm s μ ε  2 € )

SA T  1.000 
14 € πάνιοίτελικό 20,78 €)

SAT  Unlim ited 
16 € πάνιο (τελ. 23,5θ€)

S A T  C O N T R O L  300  

ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
8 € πάνιο (τελ. 12,52 €)

>  1500' ενδοεπικοινωνία
>  300 λεπτά προς κινητά
>  60SMS
>  100 MB
Ζητήστε το συμπληρωματικό έντυπο 

που αφορά τα καρτοσυμβόλαια

>  Απερ. ενδοεπικοινωνία
>  1500' προς Wind - Q
>  1500' προς σταθερά
>  1000 λεπτά προς 

Vodafone-Cosmote
^  1  G B  (μ ετά  α π ό  α ίτη σ η )

>  Απερ. ενδοεπικοινωνία
>  1500 λεπ. προς Wind - Q
>  1500 " προς σταθερά
>  1500 Vodafone-Cosmote
>  100 λεπτά διεθνείς
>  130 sms

1 , 5  G B  (μ ετά  α π ό  α ίτη σ η )

Στις τελικές τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις (ΦΠΑ -  τέλη κινητής -  συνδρομή κλπ)

Mobile internet (προ ΦΠΑ): > 1,5 G B  - 2 € > 5 G B - 3 € > 30 G B  - 10 €

Mobile Broadband (προ ΦΠΑ): > 2 G B  - 2,5 € > 10 G B - 5 € > 30 G B  - 10 €

Αποστέλλοντας κενό μήνυμα στο 1212 ενημερώνεστε νια το υπόλοιπο των δεδομένων σας.
Κάθε χρόνο επιδοτήσεις από 25% έως 34% ως ακολούθως :
Α) 100 € σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση από 401 € και άνω (δηλαδή έκπτωση έως 25%)
Β) 200 € σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση από 701 € και άνω (δηλαδή έκπτωση έως 29%)
Γ) 300 € σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση από 901 € και άνω (δηλαδή έκπτωση έως 34%)
Η ετήσια κίνηση υπολογίζεται από 1η Δεκεμβρίου-30 Νοεμβρίου και εφόσον ο συνδρομητής δικαιούται 
επιδότηση, αυτή θα συμψηφιστεί στον λογαριασμό του Ιανουάριου (που εκδίδεται 15 Φεβρουάριου).
Οι λογαριασμοί εκτός Ν. Θεσσαλονίκης αποστέλλονται με email ή με τα ΕΛΤΑ με χρέωση/φάκελο 2€.

■S Η εξόφληση των λογαριασμών, γίνεται στα γραφεία μας με μετρητά ή με χρήση καρτών όλων των I  

τραπεζών, με e-Banking ή στα ταμεία στις παρακάτω τράπεζες:
ALPHA: GR3201407010701002002016616 ΕΘΝΙΚΗ: GR0201102100000021048123950 
EUROBANK: GR6502601200000590200817092 ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR3701714020006402126859379.
Τα προγράμματα λόγω της οικονομικής κρίσης, απευθύνονται σε συναδέλφους όλης της χώρας. Για 
περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συνεταιρισμού καθημερινά και ώρες 

08.00-15.00 εκτός Σαββάτου -  Κυριακής και εορτών.

mailto:Synast.thes@gmail.com
http://www.ipathessaloniki.gr
http://www.apostratoithessalonikis.gr
http://www.dinamianagennisis.gr


ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ |

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
της έκδοσης

Η Ελληνική Αστυνομία, βασι
ζόμενη στο υψηλό αίσθημα 
ευθύνης και προσφοράς που 

επιδεικνύει το προσωπικό της, συνεχί
ζει την προσπάθεια, μαζί με τους υπό
λοιπους κρατικούς φορείς, για καλύ
τερη και με όρους σεβασμού των αν
θρωπίνων δικαιωμάτων, διαχείριση 
του μεταναστευτικού-προσφυγικού 
ζητήματος. Παράλληλα, η Ελληνική 
Αστυνομία συνεχίζει με αμείωτους 
ρυθμούς την εφαρμογή επιχειρησι
ακών δράσεων, σε εθνικό, αλλά και 
ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης αφενός του σοβαρού 
και οργανωμένου εγκλήματος, αφε
τέρου της όποιας μορφής εγκληματι
κότητας στρέφεται σε βάρος των συ
μπολιτών μας.

Αξιοσημείωτη ήταν η συνεργασία με 
EUROPOL, EUROJUST και Ευρωπαϊ
κή Τραπεζική Ομοσπονδία, στην πρώ
τη ευρείας κλίμακας αστυνομική επι
χείρηση για την καταπολέμηση της 
μεταφοράς μαύρου χρήματος καθώς

και η συμμετοχή στην επιχείρηση με 
την κωδική ονομασία «ECLIPSE» για 
την καταπολέμηση της παράνομης δι
ακίνησης προϊόντων καπνού, η οποία 
οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Κέ
ντρου Επιβολής του Νόμου στη Νοτι
οανατολική Ευρώπη (SELEC).

Τέλος, το διάστημα που πέρασε, 
υπεγράφησαν από τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. 
Νίκο Τόσκα, σχέδια Προεδρικών Δι
αταγμάτων, με τα οποία, προωθού
νται. αφενός αλλαγές και βελτιώσεις 
στις άδειες του αστυνομικού προσω
πικού. ώστε το νομοθετικό πλαίσιο 
των αδειών να προσαρμόζεται στις 
ανάγκες και στις απαιτήσεις της σύγ
χρονης εποχής, αφετέρου η ορθολο
γική, αποτελεσματική και κατά τρόπο 
αντικειμενικό και δίκαιο, βελτίωση 
του υφιστάμενου θεσμικού πλαισί
ου, που ρυθμίζει το θέμα των μετα
θέσεων. αποσπάσεων και μετακινή
σεων του ένστολου προσωπικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

To YltQiodiM « Α ο η ν ο μ γ κ / ?  Αναχκάδηοη» 
ίνχντoj στοΐΛ σνναόέλφονς 
κ α / στοΐΛ αναχνώστκ τον

Σημείωση: Η φωτογραφία του εξωφύλλου εστάλη από το Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων της Γενικής 
Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιονίων Νήσων και από το αρχείο Ζηνιάτη.
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I  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μάρτιος -  Απρίλιος 2016

ΤΕΥΧΟΣ 295

Τελετή Επιμνημόσυνης Δέησης υπέρ των Πεσόντων
στο καθήκον Αστυνομικών 6

Μήνυμα του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη κ. Νίκου Τόσκα & Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου 
Τσουβάλα. για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου 9

Στρατιωτική Παρέλαση 25ης Μαρτίου στην Αθήνα 10

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 12

Μεταπτυχιακά Διπλώματα Απονεμήθηκαν στους 
Σπουδαστές της 19ης Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής
Εθνικής Ασφάλειας 13

Η πρώτη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, 
με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας για την 
καταπολέμηση της μεταφοράς παράνομου χρήματος 
στην Ευρώπη 15

Εγκληματική ομάδα με πλούσιο βιογραφικό:
Βανδαλισμοί, αθλητική βία. επιθέσεις σε βάρος 
αστυνομικών, ληστείες και διακίνηση ναρκωτικών 17

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
Ενημερώνει τους Χρήστες του Διαδικτύου 18

Η Ελληνική Αστυνομία ενημερώνει & συμβουλεύει 
τους πολίτες για την αποφυγή εξαπάτησης τους κατά 
την αγοραπωλησία οχημάτων 19

Εντύπωμα Υποδήματος και Αποτύπωμα Πέλματος 21

Μόνιμες Στήλες

Διεθνή αστυνομικά νέα 46

Από τις επιτυχίες του Σώματος 50

Επικαιρότητα 69

Υπηρεσιακά νέα 82

Συνδικαλιστικά νέα 86
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
(Ανασκόπηση

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

Ισολογισμός Περιοδικού Αστυνομική Ανασκόπηση

Προσωπικοί Παράγοντες & Αποιελεσματικότητα 
Αποφάσεων 34

Υπόθεση Μαρσελίνο 36

Η Φιλική Εταιρεία & η Πορεία προς την Επανάσταση 40

Εκδότης
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 
Διεύθυνση Επικοινωνίας 
Τμήμα Ιστορίας-Εκδόσεων

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

Το Άγιο Φως 42

«Αναμνήσεις ενός ε.α.Μοιράρχου 56

Διευθυντής
Αλέξανδρος Γεροχρήστος 
Διευθυντής Δ/νσης Εηικοινωνίας/ΑΕΑ 
τηλ. 210/6911768

Αλλεργική Ρινίτιδα 60

Οδοιπορικό στα Ορεινά Χωριά του Νομού Τρικάλων 64

Το Χρονικό από την Ιταλική Κυριαρχία έως την 
Ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων με την Ελλάδα

Μαρία Καρπαθάκη: Η προπονήτρια των Πρωταθλητών 
TAE KWON-DO 104

Η Υδατοσφαίριση (Water Polo) 106

Πολεμικές Τέχνες Ανά τον Κόσμο 109

Παρουσίαση Βιβλίου: Ο Φύλακας Άγγελος 112

Αναφορά στον Umberto Eco 114

Πένθη 100

Αθλητισμός 102

Παράξενα 116

Επιστολές 118

Για τις ελεύθερες ώρες 125

Υπεύθυνη Διαφήμισης
Μαρία Κωνσταντοπούλου 
ΤμηματάρχηςΤμ. Ιστορίας Εκδόσεων/
Δ/νσης Εηικοινωνίας/ΑΕΑ 
τηλ. 210/6845062 - 6940730008 
Αρχισυντάκτης 
Ανθ/μος Αικατερίνη Κίκη 
τηλ. & fax 210/6849352 
Συντάκτες
Ανθ/μος Αντώνης Τζιβανόπουλος.
Ανθ/μος Οδυσσέας Παππάς,
Αρχ/κας Αναστάσιος Τρίκκας.
Υπαρχ/κας Σάββας Μαυροματίδης.
Π.Υ. Μαρία Νέζερη.
Π.Υ. Ευστάθιος Κούρος & Γκόλια Θεοφάνιά
Υπηρεσιακές φωτογραφίες
Φωτογρ. Συνεργείο
Δ/νσης Εηικοινωνίας/ΑΕΑ
Διαχείριση-Διανομή
Π.Υ. Μαρίνα Βασαρμίδου
Παραγωγή-Εκτύπωση

"NON STOP PRINTING" Ε.Π.Ε.
Αίμωνος 71 & Κρέοντος. Ακαδ. Πλάτωνος 
τηλ. 210/5144445. fax. 210/5142366

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

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

Κωδ. Γεν. Γραμ. Ενημέρωσης: 1061

Τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών απηχούντις δικές 
τους απόψεις και όχι απαραίτητα εκείνες του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας.
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ΤΕΛΕΤΗ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ ΔΕΗΣΗΣ
υπέρ των Πεσόντων στο καθήκον Αστυνομικών 

στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών

Από την ίδρυση της Ελληνικής 

Αστυνομίας, το 1986. μέχρι σή
μερα (129) αστυνομικοί τραυμα
τίστηκαν θανάσιμα στην εκτέ
λεση του καθήκοντος, υπερα
σπιζόμενοι το καθήκον τους, τη 

ζωή. τη σωματική ακεραιότητα 
και την περιουσία των πολιτών. 
Οι θανάσιμοι τραυματισμοί προ- 
κλήθηκαν κατά τη διάρκεια αιμα
τηρών ένοπλων συμπλοκών, κα
ταδιώξεων ένοπλων κακοποιών, 
τρομοκρατικών πράξεων, καθώς 

και ατυχημάτων που συνέβησαν 

κατά την ενάσκηση των αστυνο
μικών τους καθηκόντων.

Τ
ο Σάββατο στις 5 Μαρτίου 2016 

(Α Ψυχοσάββατο), πραγματο

ποιήθηκε στον Ιερό Ναό Παμ- 

μεγίστων Ταξιαρχών (Αθήνα. Λ. Μεσο

γείων 96) παρουσία της Πολιτικής και 
Φυσικής Ηγεσίας του Σώματος τελε

τή επιμνημόσυνης δέησης, υπέρ των 

αστυνομικών που έχασαν τη ζωή τους 

κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. 
Στην επιμνημόσυνη δέηση χοροστά

τησε ως εκπρόσωπος του Μακαριώ- 

τατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και 

πόσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου, ο 

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βε- 

λεστίνου κ. Δαμασκηνός, συνεπικου- 

ρούμενος από τον Πανοσιολογιότατο

Αρχιμανδρίτη - Υποστράτηγο ε.α. Νε

κτάριο Κιούλο.
Στην τελετή παρέστησαν ο Αναπληρω

τής Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητι

κής Ανασυγκρότησης αρμόδιος σε θέ
ματα Δημόσιας Τάξης & Προστασίας 

του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας. ο Γενικός 

Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημή- 
τρης Αναγνωστάκης, ο Αναπληρωτής 

Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσω
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό

τησης κ.Τζανέτος Φιλιππάκος. ο Γε

νικός Γραμματέας Πολιτικής Προστα
σίας κ. Ιωάννης Καπάκης και ο Αρχη

γός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι

στράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας.
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μικών που έπεσαν δεν θέλω να πω 

πολλά λόγια. Απλά αυτοί που έπεσαν 

πρέπει πάντα να είναι στη μνήμη μας. 

Πρέπει πάντα να είναι άξιοι του σεβα
σμού μας και το βλέμμα μας πρέπει να 

είναι σε αυτούς τους ανθρώπους που 

έδωσαν τα νιάτα τους για να υπάρχει

ασφάλεια, να υπάρχει τάξη. Να μπορεί 
να ζει ο λαός μας με ησυχία. Πρέπει 

να είναι στη μνήμη μας πάντα. Πρέ

πει να τους αποτίουμε σεβασμό, πρέ

πει να τιμούμε τις οικογένειες τους, 

που φορτώθηκαν όλο το βάρος με την 
απώλεια των ανθρώπων τους και πά

ντα θα τους τιμούμε, πάντα θα είναι 

στη μνήμη μας και πάντα θα πρέπει 

να αποτίουμε το σεβασμό που πρέ

πει. όχι μόνο αυτές τις ημέρες, όχι το 
Ψυχοσάββατο, αλλά κάθε μέρα προ- 

κειμένου οι υπόλοιποι αστυνομικοί να 
εκτελούν το καθήκον τους, να έχουν

Λ

πρότυπα, χρειάζονται πρότυπα αυτούς 

τους δύσκολους καιρούς, όπως χρει

άζεται να γυρίζουμε πίσω και σε ορι

σμένες παραδόσεις. Χρειάζονται και 

τα πρότυπα, έτσι ώστε να αντιμετω

πίζουμε τις δυσκολίες της καθημερι
νότητας και να μπορούμε ήσυχοι να 

δουλεύουμε παραγωγικά στην κα

θημερινότητα που απαιτεί να λύσου

με και άλλα προβλήματα. Αιώνια να 
είναι η μνήμη των αστυνομικών που 

έφυγαν στην εκτέλεση των καθηκό

ντων τους και θα πρέπει να είναι πά

ντα στην μνήμη μας. όχι μόνο το Ψυ

χοσάββατο».

κής

τα εξής: «Η ιδιαιτερότητα του επαγ

γέλματος του αστυνομικού, έγκειται σ' 

αυτό καθαυτό το γεγονός, ότι δεν απο
τελεί επάγγελμα με τη συνήθη έννοια 

του όρου. Ο αστυνομικός, υπηρετώ

ντας το λειτούργημά του οποιαδήπο-
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τε στιγμή και με οποιεσδήποτε συνθή

κες. καλείται να παραμερίσει το ατο

μικό του συμφέρον και να υπερασπι

στεί το κοινό καλό, την κοινωνία και 

τους πολίτες. Σήμερα, λοιπόν, απο- 

τιμούμε φόρο τιμής στους συναδέλ

φους μας εκείνους που με αυταπάρ

νηση και υφηλό αίσθημα καθήκοντος, 

θυσίασαν τη ζωή τους, υπερασπιζόμε

νοι αξίες και ιδανικά, που στην επο

χή μας δυστυχώς είναι δυσεύρετα. Η 
αυτοθυσία τους, πρωτίστως. μας φέρ

νει ενώπιον των δικών μας ευθυνών 

και του όρκου που δώσαμε κατά την 

ένταξη μας στην αστυνομική οικογέ

νεια. Μας παροτρύνει να αγωνιστού

με για να εκπληρώσουμε το χρέος 

μας. έναντι της πατρίδας, της κοινω

νίας και των πολιτών, παρά τις αντιξο
ότητες και τους κινδύνους που αντιμε

τωπίζουμε. Το παράδειγμα τους υπο
δεικνύει έναν αναμφισβήτητα δύσκο

λο δρόμο. Όμως, τον δρόμο αυτόν, τον 

δύσκολο, που οι ίδιοι έχουμε επιλέ- 
ξει οφείλουμε να ακολουθούμε πάντα 

με προσήλωση, με σθένος, με αυτοθυ

σία. Πιστοί στον όρκο μας και τις παρα

καταθήκες εκείνων των συναδέλφων 

που δεν είναι πια κοντά μας. εκείνων 
των συναδέλφων που τιμούμε τη μνή

μη σήμερα, εκείνων που θυμόμαστε

πάντα. Στις οικογένειες τους που έμει

ναν να βιώνουν την απώλεια τους, σί

γουρα κανένας λόγος δεν είναι αρκε

τός να αποτελέσει παρηγοριά. Όμως, 

ας σταθούμε στις φράσεις που ο Θου

κυδίδης περιγράφει μέσα από τα λό

για του Περικλή «..ότι ευτυχισμένοι 

μπορεί να θεωρούνται μόνο εκείνοι, 

στους οποίους έλαχε η μεγίστη τιμή, 

είτε ένας έντιμος θάνατος είναι αυτή, 

όπως αυτών εδώ. είτε μία έντιμη λύπη, 
όπως η δική σας». Ας αποδείξουμε, με 

το έργο μας. εμείς οι συνάδελφοι τους, 
ότι μπορούμε να είμαστε αντάξιοι τους. 

Αιώνια τους η μνήμη».

Την τελετή τίμησαν επίσης με την πα

ρουσία τους, ο πρόεδρος της Ένωσης

Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης, ο βου

λευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημή- 

τρης Κυριαζίδης. ο βουλευτής των 

Ανεξάρτητων Ελλήνων Κώστας Κα- 

τσίκης, ο υπεύθυνος Τομέα προστα

σίας του πολίτη του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Γεώρ

γιος Μαλαγκονιάρης, ο εκπρόσωπος 

του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Δήμος Γόγολος και από 

το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ο 

κ. Σπάρος Χαλβατζής. Επιπλέον, πα

ραβρέθηκαν ο Υπαρχηγός της Ελλη

νικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Ιω

άννης Διαμαντόπουλος, ο Γενικός Επι

θεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλά

δος. Αντιστράτηγος Αριστείδης Ανδρι- 

κόπουλος, Προϊστάμενοι Κλάδων και 

Διευθυντές Διευθύνσεων του Αρχη

γείου. καθώς και άλλοι ανώτατοι και 

ανώτεροι Αξιωματικοί της Ελληνικής 

Αστυνομίας. Παρέστησαν επίσης, οι 

Πρόεδροι της Πανελλήνιας Ομοσπον

δίας Αξιωματικών Αστυνομίας και της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνο

μικών Υπαλλήλων, εκπρόσωποι των 

συνδικαλιστικών φορέων και ενώσε

ων αποστράτων της Ελληνικής Αστυ

νομίας. λοιπό αστυνομικό και πολιτι

κό προσωπικό, συγγενείς των θυμά
των αστυνομικών και πλήθος κόσμου. 

Μετά το πέρας της τελετής, ακολούθη
σε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο 

Πεσόντων Αστυνομικών, που βρίσκε

ται στην είσοδο των κτιριακών εγκατα

στάσεων του Υπουργείου. ■

8  I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016



ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ |

Η 25η Μαρτίου του 1821 σηματοδοτεί την υλοποίηση της βούλησης του Ελληνικού Έθνους για 
Ελευθερία και Ανεξαρτησία. 0 αγώνας αυτός είχε σαν αποτέλεσμα την ίδρυση του Ν εότε- 

ρου Ελληνικού Κράτους. Η Ελληνική Επανάσταση ήταν αποτέλεσμα της αδούλωτης διάθεσης 
του λαού μας και της αστείρευτης θέλησης για αποτίναξη του Οθωμανικού ζυγού.
Η ανεξαρτησία επιτεύχθηκε με αγώνες και θυσίες, γιατί τίποτα δεν κερδίζεται μόνο με την επι
θυμία και τα λόγια. Σήμερα ο Ελληνισμός δίνει το δικό του αγώνα για το ξεπέρασμα της κρίσης, 
τον ανθρωπισμό, τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια.
Τιμούμε αυτούς που έπεσαν ή έδωσαν το αίμα τους για να είμαστε ελεύθεροι.
Κάθε αγώνας πρέπει να έχει συνέχεια, κάθε προσπάθεια πρέπει να στηρίζεται στις δημοκρατι
κές. ιστορικές και αγωνιστικές παραδόσεις του λαού μας.
Είναι βασικό να πιστέψουμε ότι ένα καλύτερο αύριο εξαρτάται από την πάλη για το σήμερα. Νι
κούν στο τέλος όσοι αγωνίζονται.

Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα, για την 25η Μαρτίου

Α στυνομικοί. Ειδικοί Φρουροί. Συνοριακοί Φύλακες, Πολιτικοί Υπάλληλοι, πρώην Δημοτικοί 
Αστυνομικοί της Ελληνικής Αστυνομίας όπως η παγκόσμια ιστορία έχει διδάξει και ο χρόνος 

επιβεβαιώσει, το πραγματικό «ειδικό βάρος» και η μεγαλοσύνη ενός λαού δεν προσδιορίζονται από 
το μέγεθος του χώρου που ως κρατική οντότητα καταλαμβάνει ούτε από την ευμετάβλητη άλλωστε, 
υλική και οικονομική υπεροχή. Η μεγαλοσύνη ενός λαού προσδιορίζεται, μετριέται και αξιολογείται 
από τη δυνατότητα, την ικανότητα και τη θέλησή του να παρεμβαίνει στα γεγονότα και να αλλάξει 
την ιστορική του μοίρα. Από τις στιγμές εκείνες της ιστορικής του διαδρομής που υπερβαίνοντας τα 
συνήθη, τα συμβατικά και τα αναμενόμενα αντιτάσσεται, ομόθυμα και αποφασιστικά, ενάντια στις 
πιθανότητες και πολλές φορές ακόμη και στη λογική, καθορίζοντας, αυτός μόνος, την πορεία και το 
μέλλον του. Μία από αυτές τις κορυφαίες στιγμές της νεώτερης Ιστορίας μας γιορτάζουμε σήμερα. 
Μία από αυτές τις εξόχως σημαντικές και ένδοξες στιγμές του Ελληνισμού, που ο λαός αποφάσι
σε και απέδειξε πως π πίστη στην ελευθερία, η αξιοπρέπεια, η ομοψυχία, το θάρρος και το όνομα 

μιας πατρίδας περήφανης και αυτεξούσιας αποτελούν όπλα ικανά να αντιπαλέψουν και να νικήσουν τη σκλαβιά, τη ταπείνωση, 
το σκοτάδι, το άδικο, την υλική και αριθμητική υπεροχή, την υποδούλωση. Η 25η Μαρτίου αποτελεί μια από τις φωτεινές εκεί
νες παρακαταθήκες που ο Ελληνικός Λαός έχει χρέος να τιμά, να σέβεται και βεβαίως να αξιοποιεί. Είναι η βαριά και πολύτιμη 
εκείνη κληρονομιά που πάντα στις δύσκολες στιγμές αφυπνίζει τη συνείδησή μας και επαναφέρει στη μνήμη μας «ξεχασμέ
νες» ή αλλοιωμένες έννοιες όπως η φιλοπατρία, η αυτοθυσία, η συλλογική προσπάθεια, το φιλότιμο, η αλληλεγγύη και κυρίως 
το χρέος απέναντι στο παρελθόν μας. Γιατί το παρελθόν δεν είναι μια απλή συναισθηματική χρονική αναδρομή αλλά το σταθερό 
θεμέλιο στο οποίο πρέπει να στηρίζεται το παρόν και να διαμορφώνεται π προοπτική για το μέλλον ενός λαού. Ειδικά αυτήν τπν 
κρίσιμη για την πατρίδα μας περίοδο, τα μηνύματα και οι συμβολισμοί της 25ης Μαρτίου λαμβάνουν νέα διάσταση. Αναδεικνύουν 
την ανάγκη και μας υποδεικνύουν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Σηματοδοτούν τπν απαρχή της εθνικής, συλλογι
κής προσπάθειας, το δρόμο της ομόνοιας, της σύμπνοιας και της αλληλεγγύης, το συναίσθημα του χρέους και της ευθύνης, τη 
βεβαιότητα πως αυτός ο μαθημένος στα δύσκολα λαός θα σταθεί για μια ακόμη φορά αντάξιος της Ιστορίας του. θα ανακάμψει 
και θα συνεχίσει τη δυναμική του πορεία στην παγκόσμια ιστορική διαδρομή. Η Ελληνική Αστυνομία έχοντας επανειλημμένως 
αποδείξει τπν προσήλωσή τπς στην εκπλήρωση της εθνικής και κοινωνικής της αποστολής είμαι βέβαιος πως θα εξακολουθήσει 
να πράττει το χρέος της. Είμαι βέβαιος πως το προσωπικό του Σώματος θα αποδείξει πως γνωρίζει, πως θέλει και πως μπορεί 
να κατανοεί και να μετατρέπει τα μηνύματα, τα κελεύσματα και τις προτροπές της διαχρονικής εθνικής μας παρακαταθήκης τπς 
25ης Μαρτίου, σε έργο και προσφορά προς τη πατρίδα και τους πολίτες. Με υπευθυνότητα, με αξιοπρέπεια, με αυταπάρνηση, 
με πίστη στα ιδανικά και τις αξίες του Έθνους. Προτάσσοντας το εθνικό και το δημόσιο συμφέρον. Ορίζοντας με την προσπάθεια, 
το έργο, τπ συμπεριφορά και το παράδειγμά του το σημαντικό ρόλο και την εξέχουσα θέση του στην εθνική ιστορική διαδρομή.
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

25ΗΣ Μ Α Ρ ΤΙΟ Υ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

μητικό άγημα των τριών Όπλων των 
Ενόπλων Δυνάμεων.
Ακολούθως ο κ. Παυλόπουλος χαιρέ
τισε τους παρευρισκόμενους εκπρο
σώπους της πολιτικής, θρησκευτικής, 
δικαστικής και στρατιωτικής ηγεσί
ας της χώρας. Την παρέλαση παρα
κολούθησαν πλήθος κόσμου, ενώ 
στην εξέδρα των επισήμων βρέθη
καν ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνη
σης. κ. Γιάννης Δραγασάκης, ο Πρό
εδρος της Βουλής κ. Νίκος Βούτσης. 
ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πά-

Μ ε τη μεγαλειώδη στρατιω
τική παρέλαση ενώπιον του 
Προέδρου της Δημοκρατίας 

κ. Προκοπή Παυλόπουλου, κορυφώ- 
θηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις 
για την επέτειο της εθνικής παλιγ
γενεσίας της 25ης Μαρτίου 1821 και 
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Το 
πρωί τελέσθηκε πανηγυρική δοξο
λογία στον ιερό ναό του Αγίου Δ ι
ονυσίου Αρεοπαγίτη χοροστατού- 
ντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και 
Πόσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου στην

οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κ. Προκοπής Παυλό
πουλος και εκπρόσωποι της πολι
τικής ηγεσίας, των ενόπλεων δυνά
μεων και σωμάτων ασφαλείας, μέλη 
διπλωματικών αποστολών και άλλοι 
επίσημοι.
Πριν την έναρξη της παρέλασης ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθε
σε στεφάνι στο μνημείο του Αγνώ
στου Στρατιώτη, έγινε ανάκρουση 
εμβατηρίου και του Εθνικού Ύμνου 
και στη συνέχεια επιθεώρησε το τι-
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νος Καμμένος. ο αρχηγός της Αξιω
ματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος 
Μητσοτάκης. ο Πρόεδρος της Ένω
σης Κεντρώων κ. Βασίλης Λεβέντης, 
εκπρόσωποι κομμάτων κλπ. Την Ελ
ληνική Αστυνομία εκπροσώπησε ο 
Αρχηγός του Σώματος Αντιστράτη
γος Κων/νος Τσουβάλας.
Την παρέλαση άνοιξαν οι ανάπηροι 
πολέμου και οι αδελφές νοσοκόμοι 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η 
Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε με 
τους δικυκλιστές των ειδικών ομάδων 
«ΔΙΑΣ» και «Ζ», διάφορα περιπολικά 
της Άμεσης Δράσης και με δύο ουλα
μούς Δοκίμων Υηαστυνόμων της Σχο
λής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. και έλα
βε θερμά χειροκροτήματα και ευμενή 
σχόλια για την άψογη εμφάνιση των 
σχηματισμών της. Πάνω από τον χώ
ρο της παρέλασης πέταξαν αεροσκά
φη F-16. MIRAGE-2000 και F-4 της 
Πολεμικής Αεροπορίας, ελικόπτερα 
Απάτσι. Σινούκ ΝΗ-90 της Αεροπορί
ας Στρατού, ελικόπτερα Σικόρσκι και 
ΑΒ-212 του Πολεμικού Ναυτικού, δύο 
ελικόπτερα Σούπερ Πούμα του Πυ
ροσβεστικού Σώματος και δύο ελικό
πτερα (EC-135 και ΒΟ-105) της ΕΛ.ΑΣ.

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
κ. Προκοπής Παυλόπουλος, μετά το 
πέρας της παρέλασης, δήλωσε μετα
ξύ άλλων πως «Το απαράμιλλο παρά
δειγμα των Προγόνων μας Αγωνιστών 
του 1821, οι οποίοι με την Εθνεγερσία 
έβαλαν τέλος στην τουρκική σκλαβιά 
τεσσάρων αιώνων και θεμελίωσαν το 
νεώτερο κυρίαρχο Ελληνικό Κράτος, 
πρέπει να μας εμπνέει και να μας κα
θοδηγεί στο διηνεκές Ιδίως δε κατά 
την τρέχουσα κρίσιμη συγκυρία για την 
Πατρίδα. Όλοι οι Έλληνες που εμφο-

ρούμεθα από τα ιδεώδη της Δημοκρα
τίας οφείλουμε, περισσότερο από πο
τέ. παραμερίζοντας τις όποιες διαφο
ρές μας μπροστά στα σημαντικά για το 
Έθνος και τον Λαό μας. να ορθώσου
με ένα αρραγές μέτωπο συνευθύνης 
προκειμένου ν' αντισταθούμε επιτυχώς 
στις μεγάλες προκλήσεις των καιρών 
και να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο 
μέλλον για την Ελλάδα και τις νεότερες 
γενιές των Ελλήνων, στις οποίες έχου
με χρέος να κληροδοτήσουμε προοπτι
κή ελπίδας και δημιουργίας», a
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής 

Αστυνομίας Αντιστράτηγου Κων/νου Τσουβάλα, 
ενόψει του εορτασμού της «Διεθνούς Ημέρας 

της Γυναίκας» την 8 Μαρτίου

Η
 καθιέρωση της 8ης Μαρτί
ου ως «Παγκόσμιας Ημέρας

της Γυναίκας», αντλεί την αι- 
τιολογική της βάση από τις διαμαρ
τυρίες των γυναικών στις αρχές του 
εικοστού αιώνα στην Ευρώπη και 
τις ΗΠΑ, οι οποίες ζητούσαν ίσα δ ι
καιώματα. καλύτερες συνθήκες ερ
γασίας, καθώς και δικαίωμα ψή
φου. Η μέρα αυτή θεσμοθετήθηκε 
το 1977 από τον Οργανισμό Ηνωμέ
νων Εθνών, ο οποίος κάλεσε όλες τις 
χώρες του κόσμου να γιορτάσουν τη 
συγκεκριμένη ημέρα, ως ορόσημο 
για την έμπρακτη προώθηση της ου
σιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών. αλλά και για την ανά
δειξη του πρωταρχικού στόχου της 
ισότιμης συμμετοχής της γυναίκας 
στην κοινωνία. Η ημέρα αυτή απο
τελε ί σημαντική αφορμή προβλη
ματισμού για τα εμπόδια που. λόγω 
στερεότυπων αντιλήψεων, εξακο 
λουθούν να συναντούν οι γυναίκες 
στην καθημερινή τους ζωή. 
Αναμφίβολα, η ισότητα είναι ζήτημα 
που αφορά όλους και μεταξύ άλλων 
αποτελεί βασική προϋπόθεση της 
κοινωνικής και ο ικονομικής ανά
πτυξης και της συνοχής κάθε χώρας. 
Ωστόσο, παρά τις προόδους σε θεσμι

κό επίπεδο, η ισότητα στην πράξη δεν 
έχει πλήρως επιτευχθεί και δεν ε ί
ναι λίγες οι περιπτώσεις που οι δια
κρίσεις λόγω φύλου γίνονται εμφα
νείς σε ζωτικές πτυχές της κοινωνίας 
προκαλώντας προβλήματα, δυσλει
τουργίες και σε κάποιες περιπτώσεις 
κοινωνικό διχασμό.
Η Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο 
εφαρμογής πολιτικών ισότητας σε 
όλους τους τομείς και σύμφωνα με 
την αρχή της ίσης μεταχείρισης αν
δρών και γυναικών, έχει διασφαλί
σει την ισότιμη πρόσβαση και εξέλ ι
ξη των γυναικών Αστυνομικών, τόσο 
με την κατοχύρωση του δικαιώματος 
πρόσληψης αυτών, από τη δεκαετία 
του 1970, όσο και με την κατάργη
ση των σχετικών ποσοτικών περι
ορισμών (10%) που ίσχυαν κατά την 
πρόσληψή τους. Έμπρακτη απόδει
ξη του πνεύματος ισότητας στην αντι
μετώπιση όλου του προσωπικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας, αποτελεί και 
η ισότιμη βαθμολογική εξέλιξη των 
γυναικών αξιωματικών στην ιεραρ
χία του Σώματος, ιδίως κατά τα τε
λευταία χρόνια και η επιλογή και το
ποθέτησή τους σε καίριες θέσεις και 
τομείς ευθύνης.
Περαιτέρω, η Ελληνική Αστυνομία, 
διαμέσου των Υπηρεσιών και του 
προσωπικού της προωθεί και εφαρ
μόζει μέτρα για την προστασία των 
γυναικών από κάθε είδους βάναυ
ση και δ ιακριτική μεταχείριση, ως 
θυμάτων εγκληματικών ενεργειών 
και ενδοοικογενειακής βίας. Κατα
βάλλει. επίσης, συνεχείς προσπά
θειες για την ευαισθητοποίηση και 
την ενεργοποίηση του αστυνομικού

προσωπικού στην καταπολέμηση τυ
χόν περιστατικών άνισης και μερο
ληπτικής αντιμετώπισης των γυναι
κών στο εργασιακό και στο ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον, ενώ έχει δ ι
απιστωθεί αποτελεσματικότητα στις 
περιπτώσεις που γυναίκες αστυνομι
κοί συμμετέχουν σε επιχειρησιακές 
δράσεις διαχείρισης περιστατικών, τα 
οποία απαιτούν ιδιαίτερη προσέγγι
ση και χειρισμό, όπως η εμπορία αν
θρώπων, η προστασία θυμάτων και 
ανηλίκων, η εκμετάλλευση γενετήσι
ας ζωής κ.λπ.
Σήμερα, με τις συνέπειες της οικονο
μικής κρίσης να έχουν θέσει σε δο
κιμασία την πατρίδα μας και την κοι
νωνία και τις προσφυγικές και με- 
ταναστευτικές ροές να προέρχονται 
από κοινωνίες, όπου η κουλτούρα, οι 
δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και 
ενδεχομένως η διαφορετική κοινω
νική διαστρωμάτωση και αντίληψη, 
συνθέτουν ένα ιδιαίτερο περιβάλλον, 
μη αποτρεπτικό για την καταπάτηση 
των δικαιωμάτων της γυναίκας, καθί
σταται περισσότερο από ποτέ επιτα
κτική η ανάγκη ενίσχυσης της προ
στασίας του γυναικείου φύλου.
Σε αυτές, λοιπόν, τις δύσκολες συν
θήκες που βιώνει η κοινωνία μας. η 
Ελληνική Αστυνομία, ως θεματοφύ- 
λακας της θεμελιώδους αξίας της 
ισότητας των φύλων, καλείται και 
πρέπει, μέσα από ανθρωποκεντρικές 
δράσεις, να αντιμετωπίσει αποτελε
σματικά τις νέες αυτές προκλήσεις 
και να εξασφαλίσει ένα ασφαλές πε
ριβάλλον απόλυτης εφαρμογής των 
συνταγματικών επιταγών για ισότητα 
και ισονομία. ■
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ
ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

της 19ης Εκπαιδευτικής Σειράς 
της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας

Σε τελετή που πραγματοποιή

θηκε (01.04.2016) το μεσημέ

ρι. ο Γενικός Γραμματέας Δη
μόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνω- 

στάκης απένειμε τα Μεταπτυχιακά 

διπλώματα στους δεκαπέντε (15) 

ευδοκίμως αποφοιτήσαντες σπου

δαστές της 19ης εκπαιδευτικής σει

ράς της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. 

Σπουδαστές ήταν ανώτεροι Α ξι

ωματικοί της Ελληνικής Αστυ
νομίας. των Ενόπλων Δυνάμε
ων. του Πυροσβεστικού Σώματος 
και της Κυπριακής Αστυνομίας.
Στην τελετή χοροστάτησε ο Σεβασμι- 

ώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρ- 

νών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθη- 

ναγόρας. συνεπικουρούμενος από 

τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρί

τη Νεκτάριο Κιούλο, ενώ ο Δ ιο ικη

τής της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. 

Αστυνομικός Δ ιευθυντής Βασίλει

ος Γιαννόηουλος. πραγματοποίησε 
ομιλία για την τελετή αποφοίτησης 

και απονομής των Μεταπτυχιακών 

Διπλωμάτων.

Στην τελετή  παρέστησαν από το 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

και την Ελληνική Αστυνομία ο Γε

νικός Γραμματέας Πολιτικής Προ-
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στασίας κ. Ιωάννης Καπάκης, ο 

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέ

ας Εσωτερικών & Δ ιο ικητικής Ανα

συγκρότησης κ. Τζανέτος Φιλιππά- 

κος και ο Υπαρχηγός της Ελληνικής 

Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Ιωάννης 

Διαμαντόπουλος.

Επίσης, παρευρέθηκαν ο Βουλευ

τής του Συνασπισμού Ριζοσπαστι

κής Αριστερός κ. Ιωάννης Δέδες. ο 

Βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων 

κ. Δημήτριος Καβαδέλας. το μέλος 

της Κεντρικής Επιτροπής του Κομ

μουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κ. 

Ιωάννης Μανουσογιαννάκης. ως εκ 

πρόσωπος του κόμματος, ο Υπεύ

θυνος Τομέα Άμυνας του πολιτικού 

κόμματος Το Ποτάμι κ. Ανδρέας 

Τσιτσιλιάνος, ως εκπρόσωπος του 

κόμματος, ο Δ ιευθυντής της Κο ι

νοβουλευτικής Ομάδας της Ένω

σης Κεντρώων, κ. Βασίλειος Σπύ- 

ρου. ως εκπρόσωπος του κόμμα

τος. καθώς και η κα Χριστίνα Μ ε

λέτιέ, ως εκπρόσωπος του Πρέ

σβη της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Παρέστησαν, ακόμα, ο Αρχηγός του 

Πυροσβεστικού Σώματος. Αντιστρά
τηγος Ιωάννης Καρατζιάς, ο Υηαρ- 

χηγός Π υροσβεστικού Σώματος 

Αντιστράτηγος Βασίλειος Καπέλι- 
ος. εκπρόσωποι των Γενικών Επι

τελείων των Ενόπλων Δυνάμεων και 

του Λιμενικού Σώματος -  Ελληνικής 

Ακτοφυλακής.

Επιπλέον, παραβρέθηκαν ο Γενικός

Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου 

Ελλάδας, Αντιστράτηγος Α ρ ισ τε ί

δης Ανδρικόπουλος. ο Προϊστάμε

νος του Κλάδου Ασφάλειας, Υπο

στράτηγος Γεώργιος Σκανδαλάκης, 

ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικο- 

νομικοτεχνικής Υποστήριξης & Πλη

ροφορικής. Υποστράτηγος Γεώργιος 

Κωτσάκης, ο Δ ιο ικητής της Αστυ

νομικής Ακαδημίας. Υποστράτηγος 

Βασίλειος Μωυσίδης. ο Προϊστάμε

νος του Κλάδου Δ ιο ικητικής Υπο

στήριξης & Ανθρωπίνου Δυναμικού, 

Ταξίαρχος Αχιλλέας Σκανδάλης. Δ ι
ευθυντές των Διευθύνσεων του Αρ

χηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, 

καθώς και ανώτεροι και ανώτατοι 

Α ξιω ματικο ί των Ενόπλων Δυνά
μεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, 

καθηγητές της Σχολής και συγγε

νείς των αποφοίτων.

Σημειώνεται ότι η Σχολή Εθνικής

Ασφάλειας λειτουργεί από το 1997 

και υπάγεται στην Αστυνομική Ακα

δημία της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Αποστολή της είναι η μετεκπαίδευ

ση σε επίπεδο μεταπτυχιακό των 

Ανώτερων Στελεχών της Ελληνικής 

Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμε

ων, του Λ ιμεν ικού και του Πυρο

σβεστικού Σώματος, της Κυπριακής 

Αστυνομίας, καθώς και υπαλλήλων 

του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, σε 

όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη 

στρατηγική και την πολιτική Εθνικής 

Ασφάλειας.
Η φοίτηση στη Σχολή είναι ακαδη
μαϊκή διάρκειας έως 8 μηνών και 
το διδακτικό προσωπικό απαρτίζε
ται από διακεκριμένους επιστήμο
νες, Πανεπιστημιακούς καθηγη
τές. Ακαδημαϊκούς, Υπηρεσιακούς 

παράγοντες και Ειδικούς Επιστή
μονες του Δημόσιου Τομέα. ■
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Η ΠΡΩΤΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 
ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Μ ε επ ιτυχία ολοκληρώ θη

κε η πρώτη ευρείας κλίμα

κας αστυνομική επιχείρηση 

στην Ευρώπη για την καταπολέμηση 

της μεταφοράς παράνομου χρήμα
τος, στην οποία συμμετείχαν υπηρε

σίες και εμπειρογνώμονες της Ελλη

νικής Αστυνομίας, αναλαμβάνοντας 

επιμέρους αστυνομικές δράσεις για 
την καταστολή του φαινομένου. Η 

επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κα

τά το χρονικό διάστημα από 22 έως 
26-02-2016 με την υποστήριξη της 

Europol. της Eurojust και της Ευ
ρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδί
ας (European Banking Federation -  

EBF). Συμμετείχαν αστυνομικές υπη

ρεσίες του Βελγίου, της Δανίας, του 

Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας, 

της Ολλανδίας, της Πορτογαλίας και 

της Ρουμανίας, ενώ υποστηρίχθηκε 
και από άλλες χώρες, όπως η Μολδα

βία. Κατά τη διάρκεια της αστυνομι

κής επιχείρησης, το Ευρωπαϊκό Κέ

ντρο για την Αντιμετώπιση των Εγκλη

μάτων στον Κυβερνοχώρο (EC3) της 

Europol. με την κοινή ειδική ομάδα 

δράσης κυβερνοεγκλήματος J-CAT 

(Joint Cybercrime Action Taskforce), 

σε συνεργασία με τη Eurojust και την

Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία 

(EBF), παρείχαν επιχειρησιακή και 

αναλυτική υποστήριξη στις συμμετέ- 

χουσες χώρες. Συνολικά, εντοπίστη

καν περίπου επτακόσιοι (700) μετα
φορείς παράνομου χρήματος (money 

mules), συνελήφθησαν ογδόντα ένα 

(81) άτομα και εξετάστηκαν εκατόν 

ενενήντα οκτώ (198) ύποπτοι. Επί
σης, την επιχείρηση υποστήριξαν 

εβδομήντα (70) πιστωτικά ιδρύματα. 
Αξιοσημείωτα είναι τα χρηματικά πο

σά. που μεταφέρθηκαν με παράνομο 

τρόπο, καθώς και τα χρηματικά πο

σά. των οποίων η μεταφορά απετρά- 

πη. με τον αριθμό των θυμάτων να ξε

περνά τα εννιακόσια (900) άτομα. Πά
νω από το 90% των συναλλαγών, που 

αναφέρθηκαν συνδέονται με το κυ- 

βερνοέγκλημα (phishing, malware, 

e-comm erce fraud, payment card 

fraud, sophisticated on-line Nigerian 

on-line fraud, κ.ά.). Σημειώνεται, ότι 
κατά τη διάρκεια της ευρείας κλίμα

κας επιχείρησης είχε συσταθεί επι

χειρησιακό κέντρο στη Europol σε 

συνεργασία με τη Eurojust. με σκο

πό την υποβοήθηση των αστυνομικών 

Αρχών στη διασταύρωση πληροφορι

ών και τη συλλογή αυτών για περαιτέ

ρω ανάλυση. Η Ελληνική Αστυνομία 

συμμετείχε ενεργά σε όλα τα σκέλη 

της κοινής αστυνομικής επιχείρησης, 

μέσω της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλε

κτρονικού Εγκλήματος, υλοποιώντας 

δράσεις για την καταπολέμηση του 

φαινομένου της μεταφοράς παράνο

μου χρήματος. Στο πλαίσιο αυτό και 

σε συνεργασία με τα εθνικά πιστωτικά 
ιδρύματα, εντόπισε εκατόν πενήντα 

(150) μεταφορείς παράνομου χρήμα

τος. με διακόσια είκοσι τέσσερα (224) 
θύματα της παράνομης δράσης τους. 

Η αστυνομική επιχείρηση αποτελεί 

την πρώτη συντονισμένη επιχείρη

ση υπηρεσιών επιβολής του Νόμου 

στην Ευρώπη. Εντάσσεται στο πλαίσιο 
του «Ευρωπαϊκού Κύκλου Πολιτικής 

2014-2017» και των «Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων EMPACT» (European 

M ulti-disciplinary Platform Against 

Crim inal Threats) και σχεδιάστηκε 

για την καταπολέμηση των διαδικτυ

ακών απατών με κάρτες πληρωμής. 

Αποτελεί πρωτοβουλία των αστυνο

μικών Αρχών της Ολλανδίας και στη

ρίζεται στη στενή συνεργασία μετα

ξύ αστυνομικών Αρχών, εισαγγελι- 
κών Αρχών και πιστωτικών ιδρυμά

των. 0 Διευθυντής της Europol. Rob 

Wainwright. δήλωσε: «Η εν  λόγω 

αστυνομική επιχείρηση ανέδειξε τη 

σημασία της συνεργασίας δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα, η οποία βασίζε

ται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη ως το 
καλύτερο μέσο για την αποτελεσμα

τική αντιμετώπιση του οικονομικού 

εγκλήματος. Ωστόσο, η πρόληφη απο

τελε ί εξίσου σημαντικό παράγοντα 
μείωσης της συνέργειας στο ξέπλυ

μα μαύρου χρήματος. Τα άτομα, που 

στρατολογούνται ως μεταφορείς πα-
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ράνομου χρήματος (money mules), 

είναι οι ίδιοι θύματα παραηλάνησης 

από τους εγκληματίες, οι οποίοι τους 

υπόσχονται νόμιμες θέσεις εργασίες 

μ ε  εύκολο χρήμα. Ευθύνη μας απο

τελε ί η ενημέρωση των πολιτών για 

τον τρόπο δράσης των εγκληματιών, 

ώστε να αποτρέφουμε τους τελευταί

ους αηό την εκμετάλλευση ανυποφί- 

αστων πολιτών». Από την πλευρά του. 

ο Πρόεδρος της Eurojust και εθνικό 

μέλος του Βελγίου. Michele Coninsx 

ανέφερε: « Γ α την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση του προβλήματος κρί- 

νεται επιτακτική η στενή συνεργασία 

ανάμεσα στις αστυνομικές αρχές, στις 

εισαγγελικές αρχές και στον ιδιωτικό 

τομέα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγο

νός ότι το ξέπλυμα μαύρου χρήμα

τος διαιωνίζει το έγκλημα. Ως εκ  τού

του. η αστυνομική επιχείρηση κρίνε- 

ται υφίστης σημασίας. 0  φαύλος κύ

κλος. της εξαπάτησης ατόμων για τη 

διάπραξη σοβαρών μορφής αδικημά

των. πρέπει να σταματήσει. Οφείλου

με να είμαστε αυστηροί, όταν άτομα 

στρατολογούνται και δρουν ως μετα 

φορείς παράνομου χρήματος». 0 Γε
νικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής 

Τραπεζικής Ομοσπονδίας, Wim Mijs 

δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η επιχεί

ρηση αυτή αποτελεί τον καρπό εντα

τικής συνεργασίας μεταξύ των Αρχών 

επιβολής του Νόμου και του τραπε

ζικού κλάδου. Η συνεργασία μεταξύ 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα επιφέ

ρει επιτυχή αποτελέσματα, όταν αυ

τή βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στην 

ανταλλαγή πληροφοριών και στην 

παρακολούθηση των εξελίξεων. Οι 

εγκληματίες δε γνωρίζουν σύνορα, 

με αποτέλεσμα η διεθνής συνεργα

σία ανάμεσα στις τράπεζες και στις 

αστυνομικές αρχές να θεωρείται επι

βεβλημένη. Ως Ομοσπονδία δεσμευ

όμαστε να συνεργαστούμε πλήρως 

για την καταπολέμηση του ξεπλύ

ματος μαύρου χρήματος». Σημειώ

νεται ότι ως μεταφορείς παράνομου 

χρήματος (money mules) χαρακτη

ρίζονται τα άτομα, που «στρατολο- 

γούνται» από εγκληματικές ομάδες 

για τη λήψη παράνομα αποκτηθέ- 

ντων χρημάτων και μεταφορά αυτών 

σε λογαριασμούς τρίτων, συνήθως σε 

άλλες χώρες. Η επιτυχής επιχείρη

ση έδωσε το έναυσμα για την έναρ

ξη ενημερωτικής καμπάνιας σε όλες 

τις συμμετέχουσες χώρες, με στόχο 

την αύξηση της ενημέρωσης για το 

έγκλημα, που διαιωνίζεται μέσω της 

παράνομης μεταφοράς χρήματος και 

τις συνέπειές του. Οι ποινικές συνέ

πειες. που αντιμετωπίζουν οι μετα

φορείς παράνομου χρήματος (money 

mules) ποικίλλουν από χώρα σε χώ

ρα και ενδέχεται να είναι σοβαρές. 

Η συνέργεια στο έγκλημα μπορεί να 

επιφέρει κινδύνους, όπως υποκλο

πή προσωπικών δεδομένων, ποινικές 

διώξεις και απώλεια πιστοληπτικής 

ικανότητας. ■

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 13 :00 ’ - 20 :30 ’/ 

Τετόρτη, Παρασκευή 08:00 ' - 15 :00 ’

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 

ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ 

ΑΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 

ΤΡΟΦΙΜΑ

θ '  ΒΙΒΛΙΑ 

θ '  ΕΙΔΗ ΔΟΡΩΝ

θ '  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ 

S '  ΟΠΤΙΚΑ 

θ '  ΥΑΛΙΚΑ

θ '  ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ θ '  ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ

ΧΑΡΤΙΚΑ

ΕΙ ΤΙΣ ΦΘΗΝΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Μ ΦΡΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 288 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ττιλ. 210-9591911, 210-9541761
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ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:
ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΒΙΑ, ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ, ΛΗΣΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Ε
ξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύ
θυνση Κρατικής Ασφάλειας της 
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής 

εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποί
ας διέπρατταν πλήθος αδικημάτων, 
κατά τη διάρκεια πορειών-διαδηλώ- 
σεων και αθλητικών αγώνων, επιθέ
σεις σε βάρος αστυνομικών, ενώ επι
πλέον διέπραπαν ληστείες και διακι
νούσαν ναρκωτικά. Συγκεκριμένα, συ- 
νελήφθησαν. στις 23 και 24-02-2016. 
σε διάφορες περιοχές της Αττικής 
και της Εύβοιας, μετά από οργανω
μένη επιχείρηση της Υ.Κ.Α. σε συνερ
γασία με το Τ.Α. Χαλκίδας, πέντε (5) 
μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων 
τρεις ημεδαποί ηλικίας 22. 22 και 29 
ετών και δύο υπήκοοι Αλβανίας ηλι
κίας 24 και 31 ετών. Σε βάρος τους, 
καθώς και σε βάρος άλλων δεκαεννέα 
(19) ατόμων μελών της ομάδας, σχη- 
ματίσθηκε ποινική δικογραφία για τα 
κατά περίπτωση αδικήματα της σύστα
σης και συμμετοχής σε εγκληματική 
οργάνωση, της διατάραξης οικιακής 
ειρήνης, της ληστείας, της έκρηξης, 
του εμπρησμού, της επικίνδυνης σω
ματικής βλάβης και της επικίνδυνης 
σωματικής βλάβης σε βάρος αστυνο
μικού, καθώς και για παράβαση των 
νόμων περί εξωσχολικού αθλητισμού, 
περί ναρκωτικών και περί όπλων. Από 
τη διενεργηθείσα έρευνα και την αξι
οποίηση του προανακριτικού υλικού, 
ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή τους σε 
ένδεκα (11) υποθέσεις και ειδικότερα: 
► Στις 15-6-2015 προκάλεσαν τον

εμπρησμό, ενός οχήματος (τύπου βαν) 
Τηλεοπτικού Σταθμού, που ήταν σταθ- 
μευμένο στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 
στα Εξάρχεια, έξω από τα Γραφεία πο
λιτικού κόμματος.
► Στις 15-11 -2015. με τη χρήση σιδε
ρένιων λοστών, καδρονιών, γυάλινων 
μπουκαλιών και άλλων αντικειμένων 
επιτέθηκαν εναντίον μελών πολιτικών 
οργανώσεων, έξω από το Εθνικό Με- 
τσόβιο Πολυτεχνείο στην οδό Στουρ- 
νάρη, προκαλώντας τον τραυματισμό 
τουλάχιστον επτά (7) ατόμων.
► Στις 21-11-2015, συμμετείχαν στα 
επεισόδια που έγιναν πριν την έναρξη 
του ποδοσφαιρικού αγώνα «Παναθη- 
ναϊκός-Ολυμπιακός». που είχε ως 
αποτέλεσμα τη διακοπή του.
► Στις 3-12-2015, κατά τη διάρκεια 
και μετά τη λήξη πορείας που πραγμα
τοποιήθηκε. στο πλαίσιο της πανελ
λαδικής απεργίας που είχε προκηρυ
χθεί. προκάλεσαν φθορές σε οχήματα, 
κτίρια και εγκαταστάσεις στο κέντρο 
της Αθήνας.
► Στις 5-12-2015, συμμετείχαν σε 
ομάδες ατόμων, που πραγματοποίη
σαν επιθέσεις, με ρίψη βομβών μολό
τοφ, σε βάρος αστυνομικών, που εκτε- 
λούσαν διατεταγμένη υπηρεσία στην 
οδό Μπουμπουλίνας στα Εξάρχεια. 
Επιπλέον προκάλεσαν εμπρησμό σε 
κάδο απορριμμάτων με αποτέλεσμα 
να προκληθεί πυρκαγιά, η οποία επε
κτάθηκε σε παρακείμενα σταθμευμέ- 
νο όχημα.
► Στις 6-12-2015, συμμετείχαν σε

ομάδες ατόμων, που πραγματοποίη
σαν επιθέσεις, σε βάρος αστυνομικών, 
που εκτελούσαν διατεταγμένη υπηρε
σία στα Εξάρχεια,
► Στις 4-12-2015 συμμετείχαν σε συ
μπλοκή με πέντε (5) άτομα στο Περι
στέρι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 
τριών (3) ατόμων.
► Στις 3-1-2016. 10-1-2016, 17-1- 
2016 διέπραξαν ληστείες σε βάρος 
υπαλλήλου πρακτορείου ΟΠΑΠ στο 
Ίλιον, διανομέα φαγητού στο Χαϊδάρι 
και οδηγού ταξί στο Περιστέρι, αντί
στοιχα.
► Στις 19-12-2015 μετά τη λήξη αγώ
να καλαθοσφαίρισης στο Περιστέρι 
επιτέθηκαν σε ένα άτομο το οποίο 
τραυμάτισαν και του αφαίρεσαν το 
κινητό τηλέφωνο.

Όπως διαπιστώθηκε επίσης, η 
εγκληματική ομάδα δραστηριοποιείτο 
συστηματικά στην καλλιέργεια και δια
κίνηση ναρκωτικών. Από τις κατ' οίκον 
έρευνες, καθώς και στην κατοχή τους, 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πλή
ρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπο- 
νικής καλλιέργειας κάνναβης, πέντε 
(5) δενδρύλλια κάνναβης, δεκαεννέα 
(19) γραμμάρια ακατέργαστης κάννα
βης, μία (1) ζυγαριά, δύο (2) αεροβό- 
λα όπλα, ένα (1) ομοίωμα πιστολιού, 
τρία (3) φυσίγγια, μία (1) πτυσσόμε
νη ράβδος, καθώς και κουκούλες τύ
που «full face». Σε βάρος ορισμένων 
εκ των κατηγορουμένων, έχουν σχη- 
ματισθεί κατά το παρελθόν ποινικές δι
κογραφίες για παρόμοια αδικήματα. ■
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Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΎΟΥ

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρο

νικού Εγκλήματος της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, ενημε

ρώνει τους πολίτες για την εμφά
νιση και στην χώρα μας. του κακό
βουλου λογισμικού, που ονομάζεται 
«Locky». Το συγκεκριμένο κακόβου
λο λογισμικό αποτελεί εξέλιξη  του 
γνωστού κακόβουλου λογισμικού 
«Cryptolocker» ή «Ransomware». 
συγκαταλέγεται στις ψηφιακές απει
λές τύπου Crypto-Malware και δύ- 
ναται να επηρεάσει όλα τα λειτουρ
γικά συστήματα. Ειδικότερα, το συ
γκεκριμένο κακόβουλο λογισμικό, 
εξαπλώνεται -  μεταδίδεται κυρίως, 
μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού τα
χυδρομείου, που φέρουν μολυσμένο 
επισυναπτόμενο αρχείο, καθώς και 
όταν επισκεπτόμαστε επισφαλείς ή 
μολυσμένες ιστοσελίδες. Μετά την 
εγκατάστασή του στο λειτουργικό σύ
στημα. το κακόβουλο αυτό λογισμι
κό. χρησιμοποιώντας ένα εξελιγμένο 
σύστημα κρυπτογράφησης, κρυπτο
γραφεί -  κλειδώνει διαφόρους τύ
πους ψηφιακών αρχείων, (ενδεικτικά: 
*.doc. *.docx. *.xls. *.ppt. *.psd. *.pdf. 
‘ .eps. *.ai. *.cdr. *.jpg, etc.), που ε ί

ναι αποθηκευμένα στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή του χρήστη που έχει μο- 
λυνθεί από τον ιό. δίνοντας τους την 
κατάληξη ''locky” , ενώ για να ξεκλει
δωθούν τα αρχεία, οι δράστες ζητούν 
από τον χρήστη να καταβάλει χρη
ματικό ποσό. Η καταβολή του χρη
ματικού ποσού προτείνεται να γίνει, 
μέσω ανώνυμου προγράμματος πε
ριήγησης. με τη χρήση του ψηφια
κού νομίσματος bitcoin (BTC), κατό
πιν μηνύματος που εμφανίζεται στον 
χρήστη, με υποδείξεις και οδηγίες 
για την πληρωμή. Καλούνται οι χρή
στες του διαδικτύου να μην πληρώ
νουν τα χρήματα που ζητούνται, ηρο- 
κειμένου να αποθαρρύνονται τέτοιες 
παράνομες πρακτικές καθώς και για 
να μην εξαπλωθεί το φαινόμενο, ενώ 
θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσε
κτικοί και να λαμβάνουν μέτρα ψηφι
ακής προστασίας και ασφάλειας για 
την αποφυγή προσβολής από το προ- 
αναφερόμενο κακόβουλο λογισμικό. 
Συγκεκριμένα: Οι πολίτες που λαμβά
νουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυ
δρομείου από άγνωστους αποστολείς 
ή άγνωστη προέλευση, καλούνται 
να μην ανοίγουν τους συνδέσμους

(links) και να μην κατεβάζουν τα συ
νημμένα αρχεία, που περιέχονται σε 
αυτά, για τα οποία δεν γνωρίζουν με 

βεβαιότητα τον αποστολέα και το πε
ριεχόμενο του συνημμένου αρχείου. 

Επιπλέον οι χρήστες πρέπει να είναι 
εξαιρετικά καχύποητοι στα μηνύμα
τα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 
ως αποστολέας φαίνεται να είναι κά
ποια υπηρεσία ή εταιρεία. Συστήνε- 
ται να πληκτρολογούνται οι διευθύν
σεις των ιστοσελίδων (URL) στον πε
ριηγητή (browser), αντί να χρησιμο
ποιούνται υπερσυνδέσμοι (links). Να 
χρησιμοποιούνται γνήσια λογισμικά 
προγράμματα και να ενημερώνονται 
τακτικό (updates), ενώ θα πρέπει να 
υπάρχει πάντα ενημερωμένο πρό

γραμμα προστασίας (a ntivirus) του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Να ελέγ
χουν και να έχουν πάντοτε ενημερω
μένη την έκδοση του λειτουργικού 
τους συστήματος. Να δημιουργούν 
αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων 
της συσκευής τους (backup) σε τα
κτά χρονικά διαστήματα, σε εξωτερι
κό μέσο αποθήκευσης, έτσι ώστε σε 
περίπτωση «προσβολής» από το κα
κόβουλο λογισμικό, να είναι δυνατή 
η αποκατάσταση των αρχείων τους. 
Υπενθυμίζεται ότι για ανάλογα περι
στατικά. οι πολίτες μπορούν να επι
κοινωνούν με την Διεύθυνση Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στα ακό
λουθα στοιχεία επικοινωνίας:

► Τηλεφωνικά: 11188
► Στέλνοντας e-m ail στο: 
ccu@cybercrimeunit.gov.gr
► Μέσω της εφαρμογής 
(application) για έξυπνα τηλέφωνα 
(smart phones): CYBERKID
► Μέσω twitter: @CyberAlertGR

18  I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

mailto:ccu@cybercrimeunit.gov.gr


ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ |

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ τους πολίτες

για την αποφυγή εξαπάτησης τους 

κατά την αγοραπωλησία οχημάτων

Το Αρχηγείο της Ελληνικής 
Αστυνομίας, στο πλαίσιο της 
προληπτικής του δράσης, ενη

μερώνει και συμβουλεύει τους πο
λίτες για την αποφυγή εξαπάτησης 
τους από επιτήδειους, κατά την αγο
ραπωλησία οχημάτων.

Επισημαίνεται ότι οι δράστες 
χρησιμοποιούν δύο διαφορετικές 
μεθοδολογίες (modus operandi), 
που περιγράφονται ως ακολούθως: 

Οι δράστες εμφανίζονται ως 
υποψήφιοι αγοραστές οχημάτων : 
μέσω του διαδικτύου, αναζητούν και 
βρίσκουν ηλεκτρονικές αγγελίες πώ
λησης οχημάτων, παντός τύπου, με 
σκοπό την εξαπάτηση των ιδιοκτη
τών τους, αφού έρχονται σε επικοι
νωνία με τους κατόχους των οχημά
των, συμφωνούν για την αγορά και 
το αντίτιμο της συναλλαγής, στη συ
νέχεια. επιδεικνύουν στον πωλητή 
του οχήματος είτε ανύπαρκτο αριθ
μό λογαριασμού, στον οποίο φαίνεται 
ψευδής ηλεκτρονική μεταφορά του 
αντιτίμου της συναλλαγής στο λογα
ριασμό του. είτε πλαστές βεβαιώσεις 
μεταφοράς εμβασμάτων στον προ- 
αναφερθέντα λογαριασμό, οι πουλη
τές των οχημάτων παραπλανούνται 
- πείθονται και χωρίς να έχουν δ ι
ασταυρώσει αν είναι πραγματική η 
μεταφορά χρημάτων, υποβάλλουν 
υπεύθυνες δηλώσεις μεταβίβασης 
οχήματος, τις οποίες οι δράστες χρη
σιμοποιούν για την μεταβίβαση του 
οχήματος στο όνομά τους, οι δρά
στες. έχοντας στην κατοχή τους το 
όχημα εξαφανίζονται, χωρίς να κα
ταβάλλουν το αντίστοιχο τίμημα και 
συνήθως προβαίνουν στην άμεση 
μεταπώληση του οχήματος.

β) Οι δράστες εμφανίζονται ως 
πωλητές των οχημάτων: καταχω

ρούν μέσω διαδικτύου ηλεκτρονι
κές αγγελίες πώλησης εικονικώ ν 
οχημάτων, παντός τύπου, με σκοπό 
την εξαπάτηση υποψήφιων αγορα
στών. Σε πολλές περιπτώσεις προ
σφέρουν τα προς πώληση οχήματα 
σε δελεαστικές τιμές, οι υποψήφι
οι αγοραστές έρχονται σε επικοινω
νία μαζί τους και χωρίς να έχουν δει 
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 
το προς πώληση όχημα, πείθονται για 
τη φερεγγυότητα του υποτιθέμενου 
πωλητή και συμφωνούν για την αγο
ρά του, στη συνέχεια, καταβάλλουν 
σε λογαριασμό Πιστωτικού Ιδρύμα
τος που τους υποδεικνύεται από τους 
δράστες το αντίτιμο που έχει συμφω- 
νηθεί. ως προκαταβολή. Σε ορισμέ
νες περιπτώσεις, όταν το προς αγορά 
όχημα βρίσκεται σε απομακρυσμέ
νη περιοχή, πείθονται και καταβάλ
λουν αντίτιμο και για τη μεταφορά 
του. οι δράστες, εφόσον τα χρήματα 
έχουν καταβληθεί στον υποδεικνυό
μενο από αυτούς λογαριασμό, διακό
πτουν κάθε επικοινωνία με τον υπο
ψήφιο αγοραστή και εκταμιεύουν 
απευθείας το χρηματικό ποσό που 
κατατέθηκε στο Πιστωτικό Ίδρυμα. 
Τονίζεται ότι οι δράστες αποφεύγουν 
την αυτοπρόσωπη παρουσία με τους 
παθόντες, επιδιώκοντας αποκλειστι
κά και μόνο την τηλεφωνική επικοι
νωνία μαζί τους, μέσω διαφόρων τη
λεφωνικών συνδέσεων ή τη διαμε- 
σολάβηση τρίτων προσώπων, για την 
ελαχιστοποίηση του κινδύνου εντο
πισμού και σύλληψής τους.

Το Αρχηγείο της Ελληνικής 
Αστυνομίας για την πρόληψη και 
αποτροπή τέτοιων περιστατικών, 
συνιστά τα ακόλουθα:
► σε περιπτώσεις που κατά την πώ

ληση οχήματος επιδεικνύεται από

τον υποψήφιο αγοραστή απόδειξη 
ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημά
των ή βεβαίωση πληρωμής μέσω 
Πιστωτικού Ιδρύματος, να γίνεται 
διασταύρωση μέσω του Πιστωτι
κού Ιδρύματος, προκειμένου να 
διαπιστώνεται το αληθές της με
ταφοράς χρημάτων,

► για την ευχερέστερη και άμεση 
επαλήθευση της πληρωμής και 
πριν την παροχή στον ενδιαφερό
μενο αγοραστή του αριθμού λο
γαριασμού για την κατάθεση των 
χρημάτων, ενδείκνυται η έκδοση 
κωδικών e - banking του εν λόγω 
λογαριασμού, γνωστοποιώντας 
παράλληλα στον υποψήφιο αγο
ραστή την ύπαρξή τους, με σκο
πό την αποθάρρυνσή του. σε περί
πτωση ενδεχόμενης εξαπάτησης,

► σε περίπτωση ηλεκτρονικής με
ταφοράς χρημάτων σε υποψήφιο 
πωλητή. να διασταυρώνετε τα 
στοιχεία του, ως δικαιούχου του 
υποδεικνυόμενου λογαριασμού 
(Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ.),

► να αποφεύγετε την προκαταβολή 
χρημάτων σε ιδιώτες πωλητές. 
τους οποίους δε γνωρίζετε, ακό
μη και εάν αυτοί αποκαλύπτουν 
τα προσωπικά τους στοιχεία ή 
τον αριθμό του τραπεζικού τους 
λογαριασμού.

► να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί 
όταν εντοπίζετε αγγελίες πώλη
σης οχημάτων σε δελεαστικές τι
μές. ως «ευκαιρία αγοράς»,

► να αποφεύγετε, κατά προτίμηση, 
τις συναλλαγές με πρόσωπα τα 
οποία παρέχουν στοιχεία επικοι
νωνίας εκτός Ελλάδας,

► σε κάθε περίπτωση να επιδιώκε
τε τη διασταύρωση του αληθούς 
της πώλησης οχήματος, την τεχνι-
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κή εξέταση του (σε εξουσιοδοτη
μένο συνεργείο κατά προτίμηση) 
προ της συναλλαγής καθώς και 
την επίδειξη της άδειας κυκλο
φορίας του, με σκοπό τον, κατά το 
δυνατό, αποκλεισμό περίπτωσης 
κλεμμένου οχήματος,

► να επιδιώκετε ο προγραμματισμός 
συναντήσεων (ραντεβού) για επί
δειξη του οχήματος να γίνεται σε 
πολυσύχναστα μέρη και σημεία 
και όχι σε ερημικές τοποθεσίες, 
για λόγους ασφαλείας.

► σε περίπτωση επιθυμίας δοκιμής 
του οχήματος από τον υποψήφιο 
αγοραστή (test drive), να επιδιώ
κετε την παρουσία σας ως συνο- 
δηγού ή συνεπιβάτη, για την απο
φυγή ενδεχόμενης κλοπής του.

► ενδείκνυται η αποθήκευση της

τοχή ηλεκτρονικών πειστηρίων, 
προς διευκόλυνση του έργου των 
διωκτικών αρχών σε ενδεχόμενη 
εξαπάτηση, καθώς υφίσταται πι
θανότητα άμεσης διαγραφής της 
σχετικής αγγελίας,

► σε περίπτωση καταβολής μετρη
τών. να επιδιώκεται η επιτόπια κα
τάθεσή τους στο Τραπεζικό Κατά
στημα, όπου τηρείται ο λογαρια
σμός του πωλητή, προκειμένου να 
ελέγχεται η γνησιότητα του συνό
λου των τραπεζογραμματίων.

► κατά προτίμηση, η καταβολή του 
ποσού (με οποιονδήποτε τρόπο) 
να πραγματοποιείται σε ελάχιστο 
χρόνο, πριν τη διαδικασία μεταβί
βασης του οχήματος.

► πριν την ολοκλήρωση όλων των 
σχετικών διαδικασιών να εξα-

στον υποψήφιο αγοραστή.
Οι παραπάνω συμβουλές αφο

ρούν και στις περιπτώσεις αγορα
πωλησίας ανταλλακτικών και εξαρ
τημάτων για οχήματα. Τέλος, οι πολί
τες παρακαλούνται να ενημερώνουν 
άμεσα τις Αστυνομικές Αρχές σε κάθε 
περίπτωση που αντιλαμβάνονται ή δι
απιστώνουν τέτοιες συμπεριφορές. 
Μπορούν να απευθύνονται στο Τμή
μα Ασφαλείας της περιοχής τους, 
ενώ για άμεση αστυνομική επέμβα
ση μπορούν να επικοινωνούν με την 
Άμεση Δράση, καλώντας τον τριψή
φιο αριθμό 100 ή/και στέλνοντας δω
ρεάν μήνυμα (SMS) στον ίδιο αριθ
μό. Υπενθυμίζεται ότι στην ιστοσελί
δα της Ελληνικής Αστυνομίας (http;// 
www.hellenicpotice.gr). στην ενότητα

συμ-

γελίας (URL) σε περίπτωση αγο- του οχήματος και να αποφεύγε- δικότερες συμβουλές ασφαλείας για
ράς οχήματος, με σκοπό την κα- ται η παράδοση των κλειδιών του την αποφυγή εξαπάτησης πολιτών. ■

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
Σ Τ ΙΣ  Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΕΣ  ΥΠ Η Ρ ΕΣΙΕΣ

*Σε χώρους της πρώην Σ.Α.Ε.Α. και της Δ/ναης 

Αλλοδαπών (Π. Ράλλη) λειτουργεί κυλικείο & κουρείο

Π ροσφέρονχαι 2 «3 διαφορετικά φαγητά ημερησίως

·;· Περιλαμβάνονται: κυρίως πιάτο, φρούτο, σαλάτα 

και κάθε Παρασκευή, τυρί ή γλυκό 

& κρασί ή αναψυκτικό
V  Μπορούν να σιτιστούν 

οι συνάδελφοι Ε.Ε. και Ε.Α. & οι οικογένειές τους

Τιμές: Γεύμα & Δείπνο 3 ευρώ/Μόνο δείπνο 2 ευρώ 

Καθημερινά: 12.00-16.30 και 19.00-23.00, Κυριακές & Αργίες προσφέρεται μόνο Γεύμα

Γ.Α.Δ.Α.
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (Π.Ράλλη)
Α.Τ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Α.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δ.Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ (Καισαριανή)
Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Α.Δ. ΑΧΑΪΑΣ

http://www.hellenicpotice
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► Της π.Δ.Α. θεοφάνιας Γκόλιο*

ΕΝΤΥΠΩΜΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ

H il l  ”  .

Ν1έθ·δ·» διε|
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Σ η μαντική συμβολή στην ανίχνευση του εγκλή
ματος και στην αποκάλυψη του δράστη σε 
πολλές περιπτώσεις παρέχουν τα αποτυπώ
ματα ποδιού, καθώς στον τόπο του εγκλή
ματος μπορεί να ανευρεθούν αποτυπώματα 

γυμνού ποδιού (ανυπόδητου), αποτύπωμα ποδιού με κάλτσα 
(περιπόδιο) ή τέλος, και πιο συχνά, αποτύπωμα υποδήματος 
(Μαρκάτος.1969:141).

Όση βεβαιότητα μπορούν να δώσουν τα δακτυλικά αποτυ
πώματα. άλλη τόση μπορούν να δώσουν και τα αποτυπώματα 
ποδιών, ελαστικών κ.λπ.. τα οποία με κατάλληλη διαδικασία 
μπορεί να διατηρηθούν και να παραβληθούν με αυτά του 
δράστη. Τα ίχνη αυτά αποκαλύπτουν ανθρωπομετρικά χα
ρακτηριστικά του δράστη, όπως επίσης και το σημείο και τον 
τρόπο απομάκρυνσης του δράστη από το χώρο. (Χρυσός- 
Μητρόπουλος.2006:79).

«Πολλές υποθέσεις ιδίως εντυπωμάτων 
είχαν θετική αναγνώριση και ταύτιση 

και βοήθησαν τις Αρχές στην εξιχνίαση 
εγκλημάτων»

Η σκηνή του εγκλήματος αποτελεί πηγή ενδείξεων και 
αποδεικτικών στοιχείων εγκλήματος, όπως είναι τα εντυ- 
πώματα παπουτσιού και τα αποτυπώματα πέλματος. Δύο 
αρκετά σημαντικά τμήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολο- 
γικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας με τεχνογνωσία 
και εξειδ ίκευση τόσο στα εντυπώματα παπουτσιού, όσο και 
στα πελματικά αποτυπώματα είναι αντίστοιχα το Εργαστήριο 
Εντυπωμάτων πελμάτων υποδημάτων, ελαστικών οχημάτων 
και σπανίων επιφανειών, του Τμήματος Χημικών και Φυσι

κ ώ ν Ε ξ
ων. Κατά τη συνάντησή μας με τους δύο υπευθύνους αντι- 
λήφθπκαμε ότι ένα όχι καί τόσο γνωστό Αντικείμενο έρχεται 
να εντυπωσιάσει με την εξαίρετη δουλειά, που γίνεται από 
το προσωπικό των συγκεκριμένων Τμημάτων.

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ -  
ΕΝΤΥΠΩΜΑΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

«Πολλές υποθέσεις ιδίως εντυπωμάτων είχαν θετική ανα
γνώριση και ταύτιση και βοήθησαν τις Αρχές στην εξιχνίαση 
εγκλημάτων», αναφέρει ο κ. Γιαννόπουλος. Χαρακτηριστική 
υπόθεση αποτελεί η περίπτωση όπου «σε σωρεία κλοπών 
οικιών σε νησιά των Κυκλάδων, βρέθηκαν εντυπώματα συ
γκεκριμένου υποδήματος. Υπήρξε ύποπτος για τον οποίο 
υπήρχαν υπόνοιες, και λ ίγες μέρες πριν αυτός απελαθεί, 
εστάλησαν στο Εργαστήριο τα παπούτσια, που φορούσε. 
Έγινε σύγκριση με τα εντυπώματα και υπήρξε ταύτιση μ ε  τα 
υποδήματα, με αποτέλεσμα την καταδίκη του».

0 κ. Γιαννόπουλος Γεώργιος. Α/Α. Ειδικός Εμπειρο
γνώμονας σε ίχνη υποδημάτων και ελαστικών τονίζει ότι 
τα υποδήματα αφήνουν «εντυπώματα» και όχι αποτυπώ
ματα και σκοπός του εργαστηρίου από το 2003 είναι «με τις 
εργαστηριακές και συγκριτικές εξετάσεις που γίνονται στα 
εντυπώματα. όταν βρεθεί και η ύποπτη επιφάνεια (υπόδημα, 
ελαστικό, γάντι, κ.ά.) που τα δημιούργησε, ταυτίζονται και. 
ουσιαστικά, βεβαιώνεται η παρουσία στον τόπο του εγκλή
ματος του δράστη, που φόραγε το ύποπτο υπόδημα ή γάντι, 
ή του οχήματος, που έφερε το ύποπτο ελαστικό».

Η λεξιπλασία του όρου «εντυπώματος» για τις ανάγκες 
προσδιορισμού και χαρακτηρισμού του αποδεικτικού στοι
χείου οδήγησε και στην παράλληλη δημιουργία ορισμού και 
διάκρισης σε κατηγορίες του εντυπώματος. Έτσι, σύμφωνα 
με τον κ. Γιαννόπουλο εντύπωμα είναι «η «αποτύπωση» των
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σχεδιαστικών χαρακτηριστικών μιας επιφάνειας, όταν έρθει 
σε επαφή μ ε  μ ια άλλη. Η επιφάνεια, που έχει τα σχεδιαστι- 
κά χαρακτηριστικά και εντυπώνονται σε μια άλλη, ποικίλει 
και είναι συνήθως η σόλα ενός υποδήματος, το πέλμα του 
ελαστικού ενός οχήματος, και πιο σπάνια η επιφάνεια ενός 
γαντιού, μια μεταλλική, πλαστική κ.ά. επιφάνεια.

Τα εντυπώματα διακρίνονται σε δύο διαστάσεων (μήκος- 
πλάτος) και τα βρίσκουμε συνήθως σε λείες  επιφάνειες, και 
σε τριών διαστάσεων (μήκος-πλάτος-βάθος). που βρίσκουμε 
συνήθως σε εξωτερικούς χώρους, σε χώμα, λάσπη, χιόνι 
κ.ά. Επίσης, τα εντυπώματα διακρίνονται ανάλογα μ ε  την 
επιφάνεια, που τα δημιούργησε, και. συγκεκριμένα, έχουμε: 
α) Εντυπώματα υποδημάτων, β) Εντυπώματα ελαστικών 
οχημάτων, γ) Εντυπώματα γαντιών. δ) Εντυπώματα σπάνιων 
επιφανειών (μεταλλικές, πλαστικές κ.ά.)».

Η μέθοδος, που το εργαστήριο έχει αναπτύξει για να εξε 
τάσει τα εντυπώματα. περιλαμβάνει τρία (3) στάδια, καθέ
να από τα οποία προηγείται των άλλων. «Το Πρώτο στάδιο 
περιλαμβάνει τη μακροσκοπική εξέταση των πειστηρίων, 
οπτική παρατήρηση και επιβεβαίωση από τον εξεταστή με  
βάση την εμπειρία του. ως προς την καταλληλότητά τους για 
περαιτέρω αναλυτικότερες εξετάσεις. Το Δεύτερο στάδιο 
διακρίνεται σε δύο κατηγορίες·.

α) Όταν το εντύπωμα έχει βρεθεί στον τόπο του εγκλήμα
τος χωρίς να υπάρχει και συγκριτικό υλικό, δηλαδή ύποπτο 
υπόδημα, ελαστικό ή επιφάνεια, τότε το εντύπωμα απλά 
περιγράφεται και καταχωρείται στη Βάση Εκκρεμών Υπο
θέσεων για μελλοντικές συγκρίσεις.

β) Σε περίπτωση, που υπάρχει και σταλεί στο Εργαστήριο 
και συγκριτικό υλικό (υπόδημα ή ελαστικό ή επιφάνεια), τότε 
αρχίζει η ουσιαστική εξέταση για εμάς.

Στην αρχή αναζητούμε ανάμεσα στο εντύπωμα και στο 
ύποπτο υπόδημα, τα γενικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά  
τους, αν ταιριάζουν. Αυτά είναι το μέγεθος, το σχέδιο και η 
μορφή. Αν αυτά ταιριάζουν προχωρούμε στο τρίτο στάδιο.

Τρίτο στάδιο: Εδώ βρίσκεται και η ουσία της εξέτασης. 
Από αυτήν εξαρτάται. εάν θα ταυτίσουμε ή όχι το εντύπω
μα με το ύποπτο υπόδημα και θα πιστοποιήσουμε πλέον τη 
φυσική παρουσία του δράστη στο χώρο του εγκλήματος. 
Σε αυτό το στάδιο, λοιπόν, αναζητούμε εκατοστό το εκατο
στό και με τη βοήθεια ειδ ικού λογισμικού (ΡΙΑ-7000). που 
διαθέτει το Εργαστήριο, σημάδια φθοράς, όπως κοψίματα, 
αμυχές, που προήλθαν από την χρήση του υποδήματος, τα 
οποία είναι μοναδικά, και έχουν εμφανιστεί και στο εντύ
πωμα. Σε περίπτωση, που βρεθούν τέτοια, ανάλογα με την 
βαρύτητα αυτών των σημαδιών (έκταση που έχουν, βάθος, 
και καθαρότητα στην εμφάνιση), και με την εμπειρία που 
έχει ο εξεταστής, συμπεραίνουμε ότι το ύποπτο υπόδημα 
δημιούργησε με βεβαιότητα το εντύπωμα».

0 αστυνομικός, ο διερευνών τη σκηνή του εγκλήματος, 
χρειάζεται πέρα από τις βασικές γνώσεις να γνωρίζει και 
πως θα κινηθεί τόσο κατά τον αποκλεισμό της σκηνής όσο, 
και κατά τη συλλογή του υλικού, ώστε το υλικό να κατα
στεί αξιοποιήσιμο για παραπέρα επεξεργασία. Οι βασικές 
συμβουλές του ειδικού εμπειρογνώμονα έρχονται να θυ

μίσουν και να υπενθυμίσουν, «Ανάλογα με το είδος του 
εντυπώματος (δύο ή τριών διαστάσεων), γίνεται και η συλ
λογή του. Πριν από αυτή, το πρώτο πράγμα, βέβαια, που 
συνεχώς τονίζω στο προσωπικό, είναι να φωτογραφηθεί 
οπωσδήποτε και στη συνέχεια να αντιγράφει Όταν, λο ι
πόν. το εντύπωμα είναι δύο διαστάσεων και σε επιφάνεια, 
που επιτρέπεται να αντιγράφει, χρησιμοποιούμε ε ιδ ικ ές  
αυτοκόλλητες ζελατίνες ή διαφανείς ζελατίνες αντιγραφής 
ιχνών. Σε περίπτωση που το εντύπωμα είναι τριών διαστά
σεων, μοναδική και πιο αξιόπιστη μέθοδο είναι η δημιουργία 
στον τόπο γύψινου εκμαγείου με την ανάμιξη οδοντιατρικού 
γύψου με νερό. Όταν το εκμαγείο  πήξει, μεταφέρεται στο 
Εργαστήριο για εξέταση. Εδώ πρέπει να τονίσω, ότι το ποια 
μέθοδο θα ακολουθήσουμε για την αντιγραφή του εντυπώ
ματος. τον τρόπο, που θα το κάνουμε και, γενικά, το σωστό 
χειρισμό του πειστηρίου, που λέγεται εντύπωμα. εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία, και τον επαγγελματισμό 
του προσωπικού».

ΕΝΤΎΠΩΜΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ,M W K
ΣΕ ΧΩΜΑ

Έχοντας μια πρώτη αντίληψη του τι είναι εντύπωμα υποδή
ματος αναρωτιόμαστε αν υπάρχουν υποθέσεις στις οποίες τα 
εντυπώματα υποδημάτων βοήθησαν στη διελεύκανσή τους. 
«Στο Εργαστήριο έρχονται υποθέσεις μ ε  εντυπώματα υπο
δημάτων σε ποσοστό 85°/., ενώ οι υποθέσεις που έχουν να 
κάνουν μ ε  εντυπώματα ελαστικών φθάνουν το 107,. Τέλος, 
οι υποθέσεις εντυπωμάτων μ ε  άλλες σπάνιες επιφάνειες, 
όπως γάντια, μεταλλ ικές κ.ά. επ ιφάνειες φτάνουν σε πο-
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σοστό το 5%» τονίζει ο κ. Γιαννόπουλος, συμπληρώνοντας. 
«Εδώ θέλω να επισημάνω το γεγονός ότι υπάρχει μ ια σχετι
κή άγνοια για τις πραγματικές δυνατότητες του Εργαστηρίου, 
μ ε  αποτέλεσμα πολλές υποθέσεις στις οποίες βρίσκονται 
εντυπώματα να παραβλέπονται ή να μην αξιοποιούνται». 0 
κ. Γιαννόπουλος υπερήφανος τονίζει ότι «έχει παρατηρηθεί 
και καταγραφεί στατιστικά πως από το 2003. που ξεκ ίνη
σε το Εργαστήριο, έως τώρα, οι συνεχείς εκπαιδεύσεις του 
προσωπικού στο αντικείμενο των εντυπωμάτων είχαν ως 
αποτέλεσμα την αύξηση κατά 60% των υποθέσεων».

Το Εργαστήριο Εντυπωμάτων πρόσφατα πιστοποιήθηκε, 
όπως και όλη η Δ.Ε.Ε. με ISO, γεγονός που δίνει ένα επι
πλέον κύρος, αλλά και αξιοπιστία ως προς το έργο του και 
την αποστολή του. «Ο ποιοτικός έλεγχος των εξετάσεων που 
αυτό δ ιενεργεί είναι συνεχής, ενδελεχής και περιλαμβά
νει και την αξιολόγηση του προσωπικού, που εργάζεται σε 
αυτό», επισημαίνεται.

Η εγκυρότητα και η επίτευξη της αποστολής του Εργαστη
ρίου ενισχύεται και από τη συνεχή και ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα εκπαίδευση και ενημέρωση. Έτσι, κάθε χρόνο η 
Δ.Ε.Ε. διοργανώνει την εκπαίδευση του αστυνομικού προ
σωπικού. που στελεχώνει τα κατά τόπους Τμήματα Εγκλ/κών 
Ερευνών, και Γραφεία Εγκλ/κών Ερευνών. Η εκπαίδευση πε
ριλαμβάνει τόσο θεωρητική, όσο και πρακτική εξάσκηση ως 
προς το χειρισμό, τη λήψη και την αποστολή στο Εργαστήριο 
πειστηρίων, όπως τα εντυπώματα. Το Εργαστήριο παρέχει, 
επίσης, συχνά πληροφορίες σε όλες τις Αστυνομικές Υπη
ρεσίες. έχοντας αναρτήσει στο PoL, οδηγίες χειρισμού των 
εντυπωμάτων. παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις συμμετέ
χοντας στην Ομάδα Εργασίας Ιχνών (Marks Working Group) 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εγκλ/κων Ινστιτούτων (ENFSI), και 
ενημερώνει για κάθε εξέλιξη, που μπορεί να φανεί χρήσιμη 
στον τομέα της έρευνας.

Υπάρχει βάση δεδομένων, που θα μπορεί να υποστηρί
ξει και να φιλοξενήσει όλη αυτή την ιδιαίτερη δουλειά; Στο 
ερώτημα αυτό ο κ. Γιαννόπουλος μας πληροφορεί για τη νέα 
βάση δεδομένων εντυπωμάτων πανελλήνιας εμβέλειας, «Τα 
εντυπώματα. που έρχονται χωρίς συγκριτικό υλικό, αλλά και 
αυτά που έχουν, ε ίτε  βρεθούν θετικά ε ίτε  αρνητικά, καταχω- 
ρούνται στη Βάση Εκκρεμών Υποθέσεων. Σε αυτή τη Βάση, 
ουσιαστικά, δημιουργούνται φάκελοι κάθε υπόθεσης, όπου 
καταχωρούνται τα στοιχεία, οι φωτογραφίες των πειστηρίων, 
αλλά και των συγκριτικών εξετάσεων, που έγιναν. Το νόημα 
ύπαρξης αυτής της Βάσης είναι να γίνεται από το Εργαστήριο 
αναζήτηση σε παλιότερες υποθέσεις, για να συνδέσουμε 
μεταξύ τους διαφορετικές σκηνές εγκλήματος στις οποίες 
βρέθηκαν εντυπώματα. Εδώ πρέπει να σας αναφέρω ότι στη 
Θεσσαλονίκη λειτουργεί, επίσης, αντίστοιχο Τμήμα Χημικών 
και Φυσικών Εξετάσεων (Υποδιεύθυνση Εγκλ/κων Ερευνών 
Βορείου Ελλάδος), το οποίο εξετάζει και αρχειοθετεί τις 
υποθέσεις εντυπωμάτων της Βορείου Ελλάδος. Ουσιαστι
κά. στη Χώρα μας υπάρχουν δύο (2) διαφορετικές Βάσεις 
χωρίς να έχουν επικοινωνία μεταξύ τους. Γι' αυτό το λόγο 
σκεφτήκαμε και σχεδιάσαμε, φυσικά μ ε  τη βοήθεια του

Τμήματός μας. αλλά κυρίως της Διεύθυνσης Πληροφορικής 
του Υπουργείου μας. τη δημιουργία μιας ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 
ΕΝΤΥΠΩΜΑΤΩΝ, όπου θα καταχωρούνται όλες οι υποθέσεις 
εντυπωμάτων πανελλαδικά, και θα γίνεται αυτόματα αναζή
τηση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Ήδη έχει ξεκινήσει σε 
πιλοτική μορφή η λειτουργία της και ευελπιστώ σύντομα να 
αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο και για τα δύο Εργαστήρια 
Αθηνών και Θεσσαλονίκης».

Ιδιαίτερης σημασίας αποτελεί υπόθεση, όπου μπορεί κα
νείς να δ ιακρίνει την αναγκαιότητα και ιδιαιτερότητα της 
Εθνικής Βάσης Δεδομένων, αλλά και την καθοριστικής 
σημασίας συμβολή των εντυπωμάτων παπουτσιών στη δι- 
ελεύκανσή της. «Σε περιοχές της Κεντρικής Πελοποννή- 
σου. συμμορία αθίγγανων διέπραττε κλοπές σε αγροτικά 
οικήματα και οικίες. Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις 
βρέθηκαν εντυπώματα υποδημάτων, τα οποία εστάλησαν 
στο Εργαστήριο και αρχειοθετήθηκαν στη Βάση μας. Μετά 
από κάποιο χρονικό διάστημα συνελήφθησαν τέσσερις από 
τους αθίγγανους και εστάλησαν τα υποδήματά τους. Από τις 
εξετάσεις, που έγιναν, υπήρξε ταύτιση για τους τρεις από 
αυτούς και, έτσι, ταυτοποιήθηκε η φυσική τους παρουσία 
στις ανωτέρω κλοπές».
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ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΩΝ -  ΠΕΛΜΑΤΙΚΑ  
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ

ΑττόταEV tim 0TJaTauT^r^TO v^^ απο
τυπώματα πέλματος και στον κ. Κορλό Εμμανουήλ. Α/Β'. 
κάτοχο της ειδικότητας Πραγματογνώμονα Δακτυλοσκόπου 
-  Εξερευνητή του Τμήματος Εξερευνήσεων της ΔΕΕ. Το 
συγκεκριμένο τμήμα «Διερευνά τον τόπο τελέσεως εγκλη
μάτων ή άλλων συμβάντων αστυνομικού ενδιαφέροντος, 
πάντα μετά από αίτηση του ενεργούντος την προανάκριση, 
σύμφωνα μ ε  το άρθρο 181 Κ.Π.Δ.. προς ανεύρεση και περι
συλλογή ιχνών και πειστηρίων, που δύναται να συμβάλουν 
στην ανακάλυψη αγνώστων δραστών. Τα ίχνη, που αφορούν 
αντικείμενο άλλων Τμημάτων της ΔΕΕ. παραδίδονται σε αυτά 
για την εξέτασή τους. Τα ίχνη, που αφορούν λανθάνοντα 
αποτυπώματα, εξετάζονται από το Τμήμα Εξερευνήσε
ων. Αντιηαραβάλλει τα ανευρεθέντα αποτυπώματα με αυτά 
των δικαιολογημένης παρουσίας ατόμων και των υπόπτων. 
Διαπιστώνει δακτυλοσκοπικά την ταυτότητα των δραστών 
εγκληματικώ ν πράξεων και συντάσσει έγγραφο, το οποίο 
αποστέλλει στην επ ιληφθείσα Αρχή. Συντάσσει Εκθέσεις 
Πραγματογνωμοσύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Π.Δ. 
περί της δακτυλοσκοπικής διαπίστωσης, στις περιπτώσεις
που τούτο αιτείται από δικαστι- _______________________
κή Αρχή. Μέσα στα ίχνη, που 
μπορεί ο ερευνητής να πε- 
ρισυνελέξει στην κατηγορία 
των αποτυπωμάτων είναι και 
τα πελματικά αποτυπώματα»

Η εμφάνιση των πελματικών 
αποτυπωμάτων επιτυγχάνεται
με την εφαρμογή των ιδίων μεθόδων, που χρησιμοποιούνται 
για την εμφάνιση δακτυλικών και παλαμικών αποτυπωμά
των. ενώ με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η ταύτισή τους. Αλλά 
τι είναι το πελματικά αποτύπωμα; Ερώτημα που καλείται να 
απαντήσει ο κ. Κορλός και να μας εισάγει στην ερευνητική 
αυτή μέθοδο, «Ως αποτύπωμα θεωρείται η αποτύπωση σε 
μία επιφάνεια των ιδιαιτεροτήτων των θηλοειδών γραμμών, 
οι οποίες υπάρχουν στο εσωτερικό των δακτύλων της πα
λάμης. καθώς και στα πέλματα των ποδιών του ανθρώπου. 
Βασικές ιδιότητες των αποτυπωμάτων είναι:

α) Το ανόμοιο: Δεν έχει μέχρι σήμερα διαπιστωθεί δύο 
άνθρωποι να έχουν τα ίδια ως προς τις ιδιαιτερότητες, απο
τυπώματα. Ούτε καν ο ίδιος άνθρωπος στα δικά του δάκτυλα.

β) Το αναλλοίωτο: Και αν ακόμη για κάποιες αιτίες υποστεί 
τραυματισμό σε κάποια από τα δάκτυλά του σε λίγο χρόνο 
με την επούλωση του τραύματος πάλι τα ίδια αποτυπώματα 
θα επαναδημιουργηθούν.

γ) Το αμετάβλητο: Από τον 4 μήνα της κύησης μέχρι και 
το θάνατο η μορφή των θηλογράμμων του δακτυλικού απο
τυπώματος είναι η ίδια.

Ως λανθάνον αποτύπωμα θεωρείται το αποτύπωμα, που 
υπάρχει σε μία επιφάνεια και δε φαίνεται με γυμνό οφθαλμό.

Πελματικά αποτυπώματα είναι η 
αποτύπωση σε μια επιφάνεια των 

ιδιαιτεροτήτων των θηλοειδών γραμμών, που 
βρίσκονται στα πέλματα των ποδιών.

Γ  α την εμφάνιση του εφαρμόζονται ε ιδ ικές  μέθοδοι, ανάλο
γα με την κάθε φορά εξεταζόμενη επιφάνεια (π.χ. σκόνες, 
διάφοροι φωτισμοί, χημικά υγρά κ.λ.π.). Το λανθάνον απο-

___________________________  τύπωμα είναι πάντα τμήμα
του όλου, έχει σχηματισθεί 
χωρίς τη συναίνεση του 
δακτυλοσκοπούμενου. η 
εικόνα του είναι προϊόν της 
σχηματικής παράστασης 
των ενεργών ιδρωτοποιών 
αδένων του ατόμου κατά 

τη διαδικασία επαφής μ ε  μια επιφάνεια, σε μ ια  δεδομένη 
χρονική στιγμή με συγκυρίες κλιματολογικές και οργανι
κές. Η ανεύρεση λανθανόντων αποτυπωμάτων σε χώρους 
διάπραξης εγκλημάτων και η ταύτισή τους μ ε  αποτυπώματα 
συγκεκριμένων ατόμων, έχει αποτελέσει την αφετηρία για 
την εξίχνιασα πλήθους εγκληματικών ενεργειών».

Συνεχίζοντας ο ε ιδ ικός τονίζει, «Υπάρχουν και περιπτώ
σεις στις οποίες από την Υπηρεσία μας έχουν β ρ εθε ί σε 
χώρους διάπραξης εγκληματικώ ν ενεργειών, πελματικά 
αποτυπώματα. Δηλαδή, έχουμε την αποτύπωση σε μ ια  επ ι
φάνεια των ιδια ιτεροτήτων των θηλοειδών γραμμών, που 
βρίσκονται στα πέλματα των ποδιών. Το ότι ένα λανθάνον 
αποτύπωμα, όταν αυτό εντοπιστεί, είναι πελματικά. γίνεται 
εύκολα αντιληπτό από τους ειδ ικούς της Υπηρεσίας μας. Για 
το λόγο αυτό, στις επιφάνειες, όπου αναζητούμε αποτυπώ
ματα. είμαστε σίγουροι και μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται 
για δακτυλικά, παλαμικά ή πελματικά. μόνο μετά την εμφ ά
νιση και την εξέτασή τους».

Τα πελματικά αποτυπώματα αποτελούν σπάνια ίχνη, τα
οποία, όμως, μπορούν να εντοπιστούν σε συγκεκριμένου 
είδους υποθέσεις, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται άλλου 
είδους υποθέσεις, «Είναι αρκετά σπάνιο να βρεθούν πελ-
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ματικά αποτυπώματα σε χώρους διάπραξης κοινών-απλών 
εγκληματικών πράξεων (π.χ. κλοπές-διαρρήξεις), ενω. στα
τιστικά. συνήθως έχουν βρεθε ί σε σοβαρές περιπτώσεις 
εγκλημάτων (π.χ. εγκλήματα πάθους-ερωτικής (ρύσεως).
όπου παρατηρείται οι εμπλεκόμενοι, (θύτης-θύμα). να έχουν 
κ ινηθεί στο χώρο με γυμνά πέλματα».

0 κ. Κορλός έρχεται να εφιστήσει την προσοχή μας σε ένα 
ιδιαίτερο πελματικό αποτύπωμα, το αιματηρό, «καθόσον τη 
στιγμή της επαφής του πέλματος μ ε  κάποια επιφάνεια, αυτό 
φέρει ένα ίχνος που έχει άμεση σχέση με το υπό έρευνα 
έγκλημα, δηλαδή το αίμα του θύματος ή του δράστη, εάν κι 
αυτός έχει τραυματιστεί».

Και συνεχίζει επεξηγώντας, «Είναι χαρακτηριστικό ότι α ι
ματηρό πελματικό αποτύπωμα σε περίπτωση ανθρωποκτο
νίας. όπου χειρ ίστηκε η Υπηρεσία μας. όπου άλλα στοιχεία 
από το χώρο οδηγούσαν στο συμπέρασμα, ότι ο δράστης 
ήταν ο ικείο  πρόσωπο στο θύμα, χρησιμοποιήθηκε από την 
ανάκριση και ως μέσο αποκλεισμού ατόμων του ο ικείου  
περιβάλλοντος του. Ενώ. τελικά, οδήγησε και στη σύλληψη 
του δράστη, αφού διαπιστώθηκε, έτσι, η παρουσία αυτού στο 
συγκεκριμένο χώρο, τη στιγμή τέλεσης του εγκλήματος και 
κάτω από τις ιδ ια ίτερες συνθήκες τέλεσης αυτού».

Το Τμήμα Εξερευνήσεων δ ιαθέτει εγκατεστημένο το 
Αυτοματοποιημένο Σύστημα Αναζήτησης Δακτυλικών και 
Παλαμικών Αποτυπωμάτων (ΑΣΑΔΠΑ). και ειδικά διαμορ
φωμένους χώρους εφαρμογής μεθόδων εξερεύνησης για 
την ανεύρεση αποτυπωμάτων. Επίσης, διαθέτει πιστοποίηση 
σύμφωνα με τους κανόνες Διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 9001 και διαπίστευση σύμφωνα με το Διεθνές πρότυ
πο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025. Συνεργάζεται με την περιφέρεια, 
όπου εδρεύουν 65 Γραφεία και Τμήματα Εγκληματολογικών 
Ερευνών και η Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Βορείου 
Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη.

Η προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού των περιφερει
ακών γραφείων γίνεται από τη ΔΕΕ, ενώ η δυναμική τους, 
όπως είναι αυτονόητο, είναι μικρότερη σε σχέση με αυτή 
του Τμήματος Εξερευνήσεων. Γι' αυτό το λόγο, πειστήρια 
υποθέσεων, που κατάσχονται στην επαρχία αποστέλλονται 
στο Τμήμα Εξερευνήσεων για εξέταση, ενώ, εφόσον κριθεί 
απαραίτητο, το προσωπικό έχει τη δυνατότητα να μεταβεί 
σε οποιοδήποτε σημείο της Ελληνικής Επικράτειας, για να 
συνδράμει στο έργο των προανακριτικών αρχών.

Η εξειδίκευση και η τεχνογνωσία των μελών του Τμή
ματος έρχεται ως αντιστάθμισμα της συνεχούς εκπαίδευσης 
και ενημέρωσής τους. Όπως, συγκεκριμένα, επισημαίνει 
ο κ. Κορλός, «Εκπρόσωποι της Υπηρεσίας μας αποτελούν 
επίσημα μέλη ευρωπαϊκών και διεθνών working groups, 
που σκοπό έχουν την εποικοδομητική ανταλλαγή γνώσεων 
και απόψεων, και το Τμήμα μας συμμετέχει με επιτυχία σε 
διεργαστηριακές ασκήσεις. Κάθε χρόνο διοργανώνονται 
εσωτερικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και επιμορφώσεις στα 
οποία συμμετέχουν αστυνομικοί διαφόρων υπηρεσιών και

ειδικοτήτων από όλη την Ελλάδα, προκειμένου να ενημερώ
νονται για τυχόν νέες εξελίξεις, επικαιροποιήσεις ενεργειών 
και τυχόν τροποποιήσεις, που αφορούν το αντικείμενό μας, 
και στις οποίες δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία της 
σωστής ασφάλισης της σκηνής του εγκλήματος, έτσι ώστε 
να αποφεύγονται αλλοιώσεις ιχνών, που τυχόν υπάρχουν 
στο χώρο». ■

Το Τμήμα Εξερευνήσεων είναι επανδρωμένο με 
μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας
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ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΣΜΑ

ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

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

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

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

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

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



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

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

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

καταρράκτης μπορεί να είναι η αιτία θόλωσης καθαρών ει
κόνων, άμβλυνσης έντονων χρωμάτων ή επιδείνωσης της 
όρασης τη νύκτα. Ενδέχεται επίσης να είναι η αιτία που 
τα γυαλιά ανάγνωσης ή τα διπλοεστιακά γυαλιά που σας 
βοηθούσαν στην ανάγνωση ή να κάνετε άλλες απλές εργα
σίες, δε σας βοηθούν πλέον. Δυστυχώς, δεν είναι δυνατή η 
πρόληψη του καταρράκτη, παρά μόνο η αφαίρεση του και 
η αντικατάσταση του με έναν τεχνητό φακό που μπορεί να 
αποκαταστήσει την όραση σας και να βελτιώσει σημαντι
κά την ποιότητα ζωής σας. Η κατάλληλη χρονική στιγμή 
αφαίρεσης του καταρράκτη σας είναι όταν η ποιότητα της 
όρασης σας αρχίζει να προκαλεί περιορισμούς στις δραστη
ριότητες σας και στην απόλαυση της ζωής.
Οι σύγχρονες τεχνολογίες καθώς και το κορυφαίο επιστη
μονικό προσωπικό μας δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύσ
σουμε πρωτοποριακές μεθόδους αντιμετώπισης ακόμα και 
των πιο απαιτητικών οφθαλμολογικών παθήσεων, όπως 
οι Φλεγμονές, το Γλαύκωμα, η Ηλικιακή Εκφύλιση της 
Ωχράς Κηλίδας, η Διαβητική και η Υπερτασική Αμφιβλη- 
στροειδοπάθεια,, η Αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς, ο 
Στραβισμός, οι Οπτικές Νευροπάθειες κ.α., ακόμα και των 
δυσκολότερων οφθαλμολογικών περιστατικών.
Με γνώμονα λοιπόν την εμπειρία, την ασφάλεια, την τε

χνογνωσία, αλλά και τη διαρκή επαγρύπνηση πάνω σε κά
θε νέα επαναστατική μέθοδο διάγνωσης και θεραπείας, το 
ιατρικό δυναμικό του “Eye Day Clinic” είναι στη διάθεσή 
σας να απαντήσει σε όλες τις τυχόν απορίες σας.
Τέλος, συναισθανόμενοι την οικονομική κρίση που υπάρ
χει και ως ελάχιστη συμβολή στην αντιμετώπισή της, απο
φασίσαμε να προσφέρουμε 50% έκπτωση σε όλες τις δια
θλαστικές επεμβάσεις για στελέχη και εργαζόμενους στην 
Ελληνική Αστυνομία.

Γιώργος Χρονόπουλος 
Χειρουργός Οφθαλμίατρος 

Επιστημονικός Διευθυντής Eye Day Clinic 
(w w w .eyec lin ic .com .gr  

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

http://www.eyeclinic.com.gr
http://www.eyedayclinic.gr
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Η δημιουργία ενός διαχρονικού προβλήματος 
από την ευρωπαϊκή διπλωματία

Η Συνθήκη των Σεβρών και η διάλυση της Οθωμα
νικής Αυτοκρατορίας

Σ το Παρίσι του 1919-1920 αναδεικνύεται ένα μεγάλο μέ
ρος του σύγχρονου κόσμου και πολλά από τα προβλήματα 
που εξακολουθούν, ακόμη και σήμερα, να απασχολούν τη 
διεθνή κοινότητα, καθώς οι ειρηνοποιοί των Παρισίων χά
ραξαν τα σύνορα στον παγκόσμιο χάρτη, περιθωριοποίησαν 
τη Ρωσία, αποξένωσαν την Κίνα, αψήφησαν τους Άραβες 
και προσέφεραν ελπίδες για «εθνική εστία» -  μεταξύ άλ
λων -  στους Κούρδους και τους Εβραίους. Στις 28 Ιουλί- 
ου/10 Αυγούστου 1920 (μετά από διαβουλεύσεις διάρκειας 
μεγαλύτερης των 15 μηνών), στο Δημαρχείο των Σεβρών, οι 
αντιπρόσωποι των Συμμάχων (Βρετανική Αυτοκρατορία. 
Γαλλία. Ιταλία και Ιαπωνία) και των Συνασπισμένων Δυνά
μεων (Αρμενία. Χετζόζ, Βέλγιο. Ελλάδα. Πολωνία. Ρουμα
νία. Βασίλειο των Σέρβων-Κροατών-Σλοβένων. Τσεχοσλο
βακία. Πορτογαλία) υπέγραψαν τη συνθήκη Ειρήνης με 
την Τουρκία, τη γνωστή ως συνθήκη των Σεβρών 0 ση
μερινός κόσμος ζε ι και συγκλονίζεται από τις μακροπρόθε
σμες συνέπειες αυτής της συνθήκης (της οποίας οι επιπτώ

σεις φάνηκαν βραχυπρόθεσμα στην Ελλάδα με κατάληξη 
τη Μικρασιατική Καταστροφή, την έλευση των προσφύγων 
και την επίτευξη της εθνικής ομοιογένειας του κράτους). 

Όπως οι εθνικιστικές συγκρούσεις στη δεκαετία του '90. 
ως απότοκοι της Συνθήκης των Βερσαλλιών, διαμέλισαν 
την Ευρώπηΐ, έτσι και στις ημέρες μας παρακολουθού
με εξίσου δραματικά γεγονότα στην περιοχή της Μέσης 
Ανατολής και το διαμελισμό των εκεί υφιστάμενων κρα
τών. ως απόρροια της Συνθήκης των Σεβρών.

Το 1919 οι Σύμμαχοι επιχειρούν να φέρουν σε πέρας 
αλληλοεπικαλυπτόμενους στόχους: τον επανασχεδιασμό 
του χάρτη της Ευρώπης και τη διασφάλισή τους από τον 
Μπολσεβικισμό. οπότε και προκρίνουν την απομόνωση της 
Ρωσίας πίσω από μια ζώνη καραντίνας (cordon sanitaire) 
αντικομμουνιστικών κρατών.2 Με γνώμονα αυτή την έγνοια 
και τους ιδιοτελείς σκοπούς του καθενός από τους Συμ
μάχους χωριστό, μπορεί να κατανοηθεί η διάσταση που 
παρατηρείται μεταξύ τους ως προς το χειρισμό της μη κομ
μουνιστικής. αλλά επαναστατικής Τουρκίας, η οποία προ
σέγγισε την κομμουνιστική Ρωσία (μην συμπαθώντας τους
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Βρετανούς και τους Γάλλους ιμπεριαλιστές, ιδιαίτερα μετά 
την αποκάλυψη από τη μπολσεβίκικη Μόσχα της Συμφωνί
ας Sykes-Picot, το 1917), μπλοκάροντας. έτσι, τα συμμαχικά 
σχέδια περί απομόνωσης της Ρωσίας. Η Τουρκία, το 1918. 
φαινόταν έτοιμη να διαμελιστεί από τη Γαλλία, τη Μεγάλη 
Βρετανία και την Ιταλία, όπως γίνεται φανερό από τα άρθρα 
της συνθήκης ανακωχής του Μούδρου (17/30 Οκτωβρίου 
1918) με την οποία τερματίζονταν οι εχθροπραξίες ανάμε
σα στα τουρκικά και τα συμμαχικά στρατεύματα. Μετά από 
προφορική (και όχι γραπτή) εντολή του Βρετανού Πρωθυ
πουργού. Lloyd George (και την υποστήριξη του Αμερικα
νού Προέδρου. Woodrow Wilson), οι Έλληνες αποβίβασαν 
μια ανταγωνιστική δύναμη στη Σμύρνη (μη γνωρίζοντας την 
προσωρινότητα της κατάστασης)3, προκειμένου να αποκο
πεί η ιταλική προέλαση προς αυτή και να προστατευθεί το 
χριστιανικό στοιχείο, προκαλώντας όμως την παράλληλη 
ενδυνάμωση του τουρκικού εθνικιστικού κινήματος υπό 
την ηγεσία του Κεμάλ.

Η δημοσίευση από τους Τούρκους εθνικιστές, τον Ιανου
άριο του 1920. του αποκαλούμενου «Εθνικού Συμβολαίου», 
όπου καθορίζονταν οι περιοχές από τις οποίες οι τελευταίοι 
δεν επρόκειτο να παραιτηθούν, ώθησε τους Συμμάχους να 
καταλάβουν το Μάρτιο την Κωνσταντινούπολη, αποκαλύ
πτοντας τη διάσταση ανάμεσα στους στόχους της σουλτανι- 
κής κυβέρνησης της Κωνσταντινούπολης (που προσπαθού
σε να σώσει το θρόνο του Μεχμέτ ΣΤ') και των κεμαλικών. 
Η διάσταση αυτή αποκρυσταλλώθηκε με την υπογραφή της 
συνθήκης των Σεβρών από τους αντιπροσώπους της Τουρ
κίας στο Παρίσι και την απόρριψή της από τους Τούρκους 
εθνικιστές. οι οποίοι στόχευαν στην απελευθέρωση της 
Τουρκίας από τους ξένους και στην αποφυγή του διαμε- 
λισμού της. Ουσιαστικά, η διένεξή τους με τη σουλτανική 
κυβέρνηση συνιστούσε εργαλείο στα χέρια τους, ώστε να 
αυτοανακηρυχθούν σε κυβέρνηση, καταργώντας τη μοναρ
χία. Η υπογραφή της συνθήκης από τη σουλτανική κυβέρ
νηση σηματοδότησε την οριστική ρήξη μεταξύ αυτής και 
της Εθνοσυνέλευσης της Άγκυρας, που συνιστούσε την 
πραγματική εξουσία στην Τουρκία. Στόχος των εθνικι- 
στών καθίσταται πλέον η ανασύνταξη των στρατιωτικών 
δυνάμεων της αυτοκρατορίας και η αναθεώρηση των δυ- 
σβάσταχτων για την Τουρκία όρων της Συνθήκης, κάτι το 
οποίο επιτυγχάνεται με τη Συνθήκη της Λωζάνης (1923). 
στη βάση της οποίας σταθεροποιούνται τα γεωγραφικά σύ
νορα της Τουρκίας και δομείται (αν και με βίαιες και βεβια
σμένες μεθόδους), ένα (εκσυγχρονισμένο) κράτος σύμφω
να με τα δυτικά πρότυπα, καταργώντας το σουλτανάτο και 
το χαλιφάτο.

Η Συνθήκη των Σεβρών αποτελεί την απόληξη διαφό
ρων άλλων διασκέψεων και συνθηκών που υπογράφθηκαν 
μεταξύ των Συμμάχων και των συνασπισμένων Δυνάμεων 
σε διάφορες/α ευρωπαϊκές/ά πόλεις και θέρετρα. Ενδει

κτική παράμετρος για την κατανόηση της σύγχυσης που 
προκάλεσαν οι ρυθμίσεις αυτής, καθιστώντας αδύνατη 
την εφαρμογή της. ήταν η απουσία σημαντικών πολιτικών 
παραγόντων από τις διαβουλεύσεις στο Παρίσι: η Ρωσία 
είχε αποκλειστεί από τις διαδικασίες (λόγω του νέου πο
λιτικού καθεστώτος της), ενώ οι ΗΠΑ είχαν επιλέξει την 
απομονωτική οδό. μην επικυρώνοντας ούτε τη Συνθήκη 
των Βερσαλλιών. Μολονότι διεξάγονταν οι επίσημες δια- 
βουλεύσεις, εκπρόσωποι των συμμαχικών κυβερνήσεων 
διαπραγματεύονταν -  σε μυστικές συναντήσεις -  με τους 
εμπλεκόμενους παράγοντες, ενώ εξίσου εύκολα πρότειναν, 
υπόσχονταν, παραχωρούσαν και υπαναχωρούσαν από τις 
αρχικές τους δηλώσεις. Το αποτέλεσμα της συνθήκης ήταν 
εκρηκτικό, καθώς αν και καμία από τις ευρωπαϊκές κυβερ
νήσεις δεν την επικύρωσε ποτέ, ζητώντας επιμόνως την 
αναθεώρησή της. λόγω του ανέφικτου της εφαρμογής της. 
ωστόσο μέσω αυτής δημιουργούνταν ένα προηγούμενο στη 
Μέση Ανατολή. Πιο συγκεκριμένα, π συνθήκη περιλάμβανε 
δεκατρία μέρη που αφορούσαν την Κοινωνία των Εθνών, τα 
σύνορα της Τουρκίας, πολιτικούς όρους για τα καθεστώτα 
ορισμένων περιοχών και χωρών (Κωνσταντινούπολη και 
Στενά. Κουρδιστάν. Σμύρνη. Ίμβρος. Τένεδος, νησιά Αρχι
πελάγους. Αρμενία. Συρία. Μεσοποταμία. Παλαιστίνη. Χε- 
τζάζ, Αίγυπτος, Σουδάν. Κύπρος, Μαρόκο, Λιβύη, Τυνησία. 
Δωδεκάνησα) και την προστασία μειονοτήτων · περιείχε, 
ακόμη, όρους στρατιωτικούς (μείωση των δυνάμεων του 
τουρκικού στρατού με βάση κατάταξης τον εθελοντισμό 
και όχι την υποχρεωτική θητεία), ναυτικούς (περιορισμός 
των δυνάμεων στόλου), αεροπορικούς (απαγόρευση δ ι
ατήρησης πολεμικής αεροπορίας), δημοσιονομικούς και 
οικονομικούς (απαγόρευση συνεργασίας με τις Γερμανία, 
Αυστρία. Ουγγαρία και Βουλγαρία, δηλαδή τις πρώην συμ
μάχους της· έλεγχος των δημοσιονομικών και οικονομικών 
του Κράτους), όπως και ρυθμίσεις για ζωτικούς χώρους 
(λιμάνια, υδάτινες οδοί, σιδηροδρομικές γραμμές), το πρό
βλημα των αιχμαλώτων και των νεκρών του πολέμου, τις 
πολεμικές αποζημιώσεις και άλλα ζητήματα.4 Κατοχυρώ
νονταν ζώνες οικονομικής επιρροής στη Μικρά Ασία στα 
πλαίσια της τριμερούς συμφωνίας μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας 
και Ιταλίας. Αποφασίστηκε τα Στενά να ελέγχονται από μια 
διεθνική επιτροπή, ενώ η ευθύνη για την αφοπλισμένη αυτή 
ζώνη (όπου θα ανήκε και η Κωνσταντινούπολη, παραμένο- 
ντας πρωτεύουσα της Τουρκίας και έδρα του σουλτάνου) 
μεταβιβαζόταν σε φρουρά αποτελούμενη από βρετανικές, 
γαλλικές και ιταλικές δυνάμεις, καθώς και τοπικά σώματα 
τουρκικής και ελληνικής χωροφυλακής υπό συμμαχική δ ι
οίκηση.5 Η Αρμενία και η Χετζάζ (το βασίλειο των Αράβων) 
αναγνωρίζονταν ως ανεξάρτητα κράτη, ενώ παραχωρού- 
νταν αυτονομία στο Κουρδιστάν, η ανεξαρτησία του οποίου 
δεν έγινε εφικτή, εξαιτίας των αυξημένων διεκδικήσεων 
των Κούρδων εθνικιστών ή και του φόβου άλλων εξ αυτών
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περί κατάληξης του νεότευκτου κράτους υπό βρετανική 
κυριαρχία (προτιμώντας την υπαγωγή τους σε μια ομόδοξη, 
θρησκευτικά. Τουρκία, παρά σε μια αλλόδοξη αποικιοκρα- 
τική δύναμη), με αποτέλεσμα τη διχοτόμηση της περιοχής 
ανάμεσα στην Τουρκία και το Ιράκ.

Η Ελλάδα της συνθήκης των Σεβρών
Οι σχετικοί με την Ελ

λάδα όροι της Συνθήκης 
βασίζονταν στα πορίσματα 
της επιτροπής που είχε 
ορίσει ο Lloyd George.6 
Σύμφωνα με αυτούς, επι
κυρωνόταν η κυριαρχία 
της Ελλάδας στα νησιά 
του βορειοανατολικού Α ι
γαίου. τα οποία θα έπρεπε 
να αποστρατικοποιηθούν. 
Η υπαναχώρηση της Ιτα
λίας στο ζήτημα των Δω
δεκανήσων οδήγησε στην 

εκχώρηση αυτών από τους Οθωμανούς στους Ιταλούς (με 
τους οποίους η Ελλάδα υπέγραφε την ειδική συνθήκη 
«περί της Δωδεκανήσου», που δεν εφαρμόστηκε). Τα σύνο
ρα της Ελλάδας επεκτείνονταν ως την Τσατάλτζα. λίγο έξω 
από την Κωνσταντινούπολη, καθώς με ειδική διεθνή πράξη 
(συνθήκη «περί Θράκης») επιβεβαιωνόταν η προσάρτηση 
της δυτικής Θράκης στην Ελλάδα, όπως και της ανατολικής 
Θράκης, υπό τον όρο ότι το Δεδεαγάτς θα γινόταν «διεθνές» 
λιμάνι.7 Η περιοχή της Σμύρνης παρέμενε υπό οθωμανική 
επικυριαρχία, αλλά τη διοίκηση της περιοχής θα ασκού
σε η Ελλάδα. Προβλεπόταν να διενεργηθεί δημοψήφισμα 
ύστερα από πέντε χρόνια, ώστε να αποφασισθεί από το 
τοπικό κοινοβούλιο, αν ο τόπος έπρεπε ή όχι να περάσει 
στην κυριαρχία της Ελλάδας (σύμφωνα με τη διασυμμαχική 
διάσκεψη στο San Remo τον Απρίλιο του 1920, στην οποία 
αντέδρασαν έντονα οι ύπατοι αρμοστές της Κωνσταντινού
πολης).8 Στην Κύπρο κατοχυρωνόταν το καθεστώς της αγ
γλικής κυριαρχίας. Με τη «Συνθήκη περί προστασίας των 
εθνικών μειονοτήτων» κατοχυρωνόταν η προστασία των 
εθνικών μειονοτήτων που διαβιούσαν στα παραχωρηθέ- 
ντα στην Ελλάδα εδάφη (ρυθμίζοντας ζητήματα ιθαγένειας, 
γλώσσας, εκπαίδευσης και θρησκείας σε μια εποχή, όπου 
η χώρα δεν ήταν -  ακόμη -  εθνικά ομοιογενής).

Ο Βενιζέλος θεωρούσε λογικό να περιμένει από τις 
Δυνάμεις να επιβάλλουν τις ρήτρες που σχετίζονταν με 
στρατιωτικά ζητήματα με την ίδια αυστηρότητα που αντι
μετώπιζαν τη Γερμανία (Συνθήκη των Βερσαλλιών), ανα
μένοντας συγχρόνως πως η εκτεταμένη Ελλάδα θα συνό
ρευε με δυο αφοπλισμένα και ελεγχόμενα από τους Συμ
μάχους κράτη (Βουλγαρία. Τουρκία). Γνώριζε, εντούτοις, 
τις υπάρχουσες αντιθέσεις μεταξύ των τριών Δυνάμεων,

καθώς Γάλλοι και Ιταλοί εκλάμβαναν τη συνθήκη ως αγγλο- 
ελληνικό θρίαμβο, ενώ επιπλέον οι Γάλλοι αποδέχονταν να 
διαδραματίσουν δευτερεύοντα ρόλο στη Μέση Ανατολή, για 
να επιβάλλουν τους όρους τους στη Γερμανία και οι Ιταλοί 
αντιλαμβάνονταν πως οι Άγγλοι προωθούσαν τα ελληνικά 
συμφέροντα στην περιοχή. Οι συμμαχικές δυνάμεις άμε
σα. μετά την υπογραφή της συνθήκης, θα προσανατολι
στούν στην ανατροπή της. καθώς τα συμφέροντά τους και 
οι εξελ ίξεις τούς οδηγούν σε άλλες επιλογές, ενώ η μονα
δική στρατιωτική δύναμη, που υπήρχε στη Μικρά Ασία για 
την επιβολή των όρων της ήταν το ελληνικό εκστρατευτικό 
σώμα.

Η αποτίμηση της Συνθήκης στη διαχρονική διάστα
σή της

Με τη Συνθήκη των Σεβρών, ουσιαστικά, τερματίζεται
ένα ιδιαίτερα ακανθώδες πρόβλημα της διεθνούς πολιτικής, 
το Ανατολικό Ζήτημα, αφού με αυτή αποφασίστηκε ο δια- 
μελισμός της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η Αγγλία και η 
Γαλλία, λειτουργώντας ως αδιαφιλονίκητοι κυρίαρχοι στις 
διαβουλεύσεις, μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από αυτές, 
επιχείρησαν να ρυθμίσουν τα πράγματα ευνοϊκά για τα συμ
φέροντά τους, προχωρώντας στο μοίρασμα των οθωμανικών 
αποικιών πριν από την επίσημη παραίτηση της Τουρκίας 
από αυτές με τη Συνθήκη της Λωζάνης. Η επαναχάραξη του 
χάρτη της Μέσης Ανατολής έγινε σύμφωνα με τις παραδοσι
ακές ιμπεριαλιστικές αντιλήψεις, ενώ οι ρυθμίσεις σχετικά 
με τον όρο «Μέση Ανατολή» (που διαμορφώθηκε στη διάρ
κεια του Α ΠΠ μεταξύ Βρετανών γραφειοκρατών, ιστορικών, 
γεωγράφων και δημοσιογράφων), είχαν δρομολογηθεί 
πριν από τη λήξη του πολέμου, με τη μυστική Συμφωνία 
Sykes-Picot (1916). κατανέμοντας -  εάν οι Δυνάμεις της 
Αντάντ κατόρθωναν να νικήσουν τους Οθωμανούς -  την πε
ριοχή σε σφαίρες επιρροής (η Μεσοποταμία, η Παλαιστίνη 
και η Ιορδανία θα ετίθεντο υπό αγγλικό έλεγχο, ενώ η Συ
ρία. ο Λίβανος και το μεγαλύτερο τμήμα της Ανατολίας στη 
Μικρά Ασία υπό γαλλικό). Οι ΗΠΑ εμφανίζονταν δημοσίως 
να καταγγέλλουν τη μυστική αποικιοκρατική διπλωματία, αν 
και σε ανεπίσημες επαφές με τους ιθύνοντες των ευρωπαϊ
κών κυβερνήσεων διαμαρτύρονταν για τον αποκλεισμό των 
αμερικανικών εταιρειών από την εκμετάλλευση της πετρε
λαιοφόρου Μέσης Ανατολής.

Οι Ευρωπαίοι που, πάντοτε, προέβαιναν με ευχαρίστηση 
στη χάραξη συνόρων προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων 
τους, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές ιδιομορφίες 
μιας περιοχής, αυτή τη φορά απέτυχαν. Η Συνθήκη των Σε
βρών αποτελεί το πρώτο -  και εκκωφαντικό -  ναυάγιο των 
πρωτοβουλιών των Ευρωπαίων, στην προσπάθειά τους να 
διανείμουν μεταξύ τους τη Μέση Ανατολή. Η διάλυση της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μετά το Μεγάλο Πόλεμο, δεν 
οδήγησε σε νομιμοποίηση των τοπικών ηγεμονιών, αλλά 
στον άμεσο έλεγχο της περιοχής από τις Δυνάμεις, κυρί-
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ως από τη Μεγάλη Βρετανία και δευτερευόντως τη Γαλλία. 
Απέναντι στις αραβικές απαιτήσεις, οι Σύμμαχοι επέδειξαν 
αδυναμία να προτείνουν μια λύση, η οποία θα συμβάδιζε με 
τις μεταξύ τους οξύτατες διαφορές και θα ικανοποιούσε τις 
αξιώσεις των εθνοτήτων της Μέσης Ανατολής για χειραφέ
τηση από την τουρκική κυριαρχία. Η αδυναμία αυτή φάνηκε 
από την αναβολή της συζήτησης για το τουρκικό ζήτημα, 
προκειμένου να αποφανθεί το αμερικανικό Κογκρέσο, εάν 
οι ΗΠΑ θα αναλάμβαναν κηδεμονία σε εδάφη της Οθωμα
νικής Αυτοκρατορίας, και την επανέναρξη της σχετικής συ
ζήτησης στη διάσκεψη του Λονδίνου (Φεβρουάριος 1920). 
Ο έμμεσος επεκτατισμός των ευρωπαϊκών δυνάμεων του 
19ου αιώνα αντικαθίσταται, με τη Συνθήκη των Σεβρών, 
από την αποικιακή κυριαρχία αυτών, συγκεκαλυμμένη 
από τον τεχνητό όρο «εντολή» (mandates), σύμφωνα με 
το άρθρο 22 της Κοινωνίας των Εθνών, βάσει του οποίου 
αναθέτονταν σε συγκεκριμένα κράτη η διεθνής ευθύνη δ ι
ακυβέρνησης αυτών των περιοχών, οπότε και η Συρία και 
ο Λίβανος αποδόθηκαν στη Γαλλία, ενώ το Ιράκ, η Παλαι
στίνη και η Ιορδανία στη Μεγάλη Βρετανία.9 Η επιβολή 
των ρυθμίσεων της συνθήκης, αναφορικά -  τουλάχιστον 
-  με τα σύνορα ανάμεσα στα διακριτά κρατικά μορφώματα 
της περιοχής, επιτεύχθηκε, διότι οι Άγγλοι και οι Γάλλοι 
διέθεταν την αναγκαία στρατιωτική υπεροχή, έναντι των 
τοπικών ηγεμόνων που επιχείρησαν να αντισταθούν σε αυ
τούς. αλλά και μέσω τόσο του περιορισμού των εγχώρι
ων ελίτ στα εδαφικά όρια που είχαν χαράξει οι Δυνάμεις, 
ασκώντας έμμεσο πολιτικό έλεγχο εντός αυτών, όσο και της 
δημιουργίας διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων 
σε καθένα από αυτά, απ’ όπου προέκυψαν διακριτές εθνι
κές ιδεολογίες (συριακή, ιρακινή. αιγυπτιακή) σε αντιδι
αστολή προς την παναραβική ιδεολογία.10 Τα ευρωπαϊκά 
εκπαιδευτικά συστήματα, εμποτισμένα από την ιδεολογία

της εθνικής και πολιτικής αφύπνισης, εισέβαλαν έτσι στα 
αντίστοιχα της Μέσης Ανατολής, δημιουργώντας μια πόλω
ση ανάμεσα στην ιδέα του ενιαίου αραβικού έθνους και σε 
ένα λεξιλόγιο ηου παρέπεμπε σε ξεχωριστά έθνη-κράτη.

Οι συνέπειες μιας τόσο δύσκολης, στην εφαρμογή της. 
συνθήκης ήταν άμεσα εμφανείς, ενώ συνέχισαν να διατα- 
ράσσουν τη διεθνή ειρήνη στη διάρκεια του 20ου και του 21ου 
αιώνα: γιγάντωση του τουρκικού εθνικισμού, απώλεια ισορ
ροπίας στην περιοχή σε βάρος των συμμαχικών σχεδίων για 
την προστασία από την κομμουνιστική απειλή, αναγκαστική 
συνέχιση του πολέμου από πλευράς της Ελλάδας για την 
κατοχύρωση των κεκτημένων, προβληματική ρύθμιση των 
διεκδικήσεων των διαφόρων εθνικοτήτων που παρέμειναν 
εντός της τουρκικής επικράτειας (λόγω της κεμαλικής εν
δυνάμωσης και της αποτυχίας διασυμμαχικής συνεργασί
ας). διαιώνιση ορισμένων εξ αυτών (κουρδικό, παλαιστινι
ακό ζήτημα, αραβοϊσραηλινές διαμάχες), αποτυχία αναδια- 
μόρφωσης των συνόρων στη Μέση Ανατολή με τρόπο που 
να κατοχυρώνεται η ασφάλεια σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη για 
τα διεθνή συμφέροντα περιοχή, ενώ ένα ακόμη προβλη
ματικό λείψανο του Α ΠΠ για τις μελλοντικές γενιές ήταν 
η απρόσεκτη και διφορούμενη βρετανική υπόσχεση προς 
τους Εβραίους για δημιουργία «εθνικής εστίας (Διακήρυ
ξη Μπάλφουρ. 1917). Μέσω της εξέτασης της συνθήκης των 
Σεβρών και των προθέσεων-αντιθέσεων των βασικών πρω
ταγωνιστών της. μπορούμε να κατανοήσουμε την περίπλοκη 
κατάσταση που επικρατεί έως τις μέρες μας σε αυτή την πε
ριοχή. όπως και άλλα άλυτα -  ακόμη -  ζητήματα που απα
σχολούν τη διεθνή κοινότητα (εμπλοκή ξένων Δυνάμεων. 
Παλαιστινιακό, αντιπαλότητα Αράβων -  Ισραηλινών. άνοδος 
των τζιχαντιστών. προβλήματα που απορρέουν από τα «κα
τασκευασμένα» σύνορα βάσει των μυστικών συμφωνιών 
των Δυνάμεων στη διάρκεια του Α ΠΠ, τα ζητήματα των 
γενοκτονιών, του Κουρδιστάν και της Συρίας, θρησκευτικές 
αντιπαραθέσεις, η εγχώρια πολιτική ζωή στην Τουρκία και η 
προσαρμοζόμενη αντι-ιμπεριαλιστική στάση αυτής απέναντι 
σε διαφορετικούς -  ανάλογα με την ιστορική συγκυρία -  
αποδέκτες).

Ο Α Παγκόσμιος Πόλεμος συνιστά το σημαντικότερο γε
γονός του 20ου αιώνα, καθώς μέσω (ή και λόγω) αυτού και 
των συνθηκών που υπογρόφθηκαν μετά τη λήξη του προ
έκυψαν στην παγκόσμια κοινότητα ζητήματα πολύπλοκα, 
απέναντι στα οποία οι (εξαντλημένοι) νικητές δεν μπο
ρούσαν παρά να απαντήσουν υποτονικά. Η (αποτυχημένη) 
Συνθήκη των Σεβρών, ως αποτέλεσμα αντικρουόμενων 
συμφερόντων και ανέφικτων προσδοκιών, αποτελεί τη 
θρυαλλίδα για την -  ακόμη και σήμερα -  προβληματική 
κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα βίωσε ήδη από 
το Μεσοπόλεμο τους καρπούς των μεγαλοϊδεατικών της φ ι
λοδοξιών. οι Αρμένιοι υπερκεράστηκαν από τα συμφέροντα 
των Τούρκων και των Ρώσων, ενώ ο αραβικός κόσμος όχι
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μόνο εξαπατήθηκε, αλλά προσαρμοζόμενος στη νέα καθε- 
στηκυία τάξη πραγμάτων, οδηγήθηκε στην αλλοίωση της 
κοινής πολιτισμικής ταυτότητάς του ή/και των πολιτικών του 
στόχων. 0 παναραβισμός έμεινε σε θεωρητικό πλαίσιο, δ ί
νοντας τη θέση του σε μια ιδέα καθαρά ευρωπαϊκή, αυτή του 
έθνους-κράτους. τόσο ξένης και προβληματικής αναφορικά 
με τους Άραβες. Το τραύμα, που προκλήθηκε στην ιστορι
κή μνήμη των Αράβων, μετά τη διάψευση των προσδοκιών 
τους, προξένησε αιματηρές σελίδες στη σύγχρονη Ιστορία, 
διαβεβαιώνοντας τη Δύση πως τα προβλήματα του Ισλάμ ε ί
ναι και δικά της προβλήματα. Εάν στόχος των Ευρωπαίων 
το 1919-1920 ήταν η ρύθμιση του τουρκικού ζητήματος, 
εντούτοις άρχισε να «θεμελιώνεται», για τις μελλοντικές 
γενιές, ένα νέο. το μεσανατολικό, που θα εκδηλωθεί σε 
πλήρεις διαστάσεις μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (αρα- 
βοϊσραηλινές συρράξεις, πετρελαϊκές κρίσεις. Πόλεμος 
του Κόλπου) και οι προεκτάσεις του γίνονται αντιληπτές 
σήμερα τόσο με την ανάδυση της τρομοκρατίας και την 
απειλή που αυτή συνιστά για το δυτικό τρόπο ζωής, όσο 
και με την πολιτική και οικονομική αστάθεια σε μια πε
ριοχή με ιδιαίτερα σημαίνοντα ρόλο και θέση στη διεθνή 
σκηνή. Οι Δυτικοί συνεχίζουν να επεμβαίνουν στη Μέση 
Ανατολή, ηροσβλέποντας στην εξυπηρέτηση των οικονομι- 
κών/στρατηγικών τους συμφερόντων και παραβλέποντας 
την έστω και καθυστερημένη -  χρονικά και ιστορικά -  
διευθέτηση των ανωμαλιών που είχαν επιβληθεί (ή προέ- 
κυψαν μακροπρόθεσμα) σε αυτή, προκειμένου μέσω αυ
τής της διευθέτησης να διασφαλιστεί η ειρήνη όχι μόνο 
σε αυτή την περιοχή, αλλά και περιφερειακά, στον άμεσα 
απειλούμενο χώρο της Ευρώπης (το ανατολικό τμήμα της 
οποίας κλονίζεται αηό εδαφ ικές ρυθμίσεις του παρελ
θόντος. που αν εξυπηρετούσαν τότε κάποιες στοχεύσεις, 
ωστόσο οι συγκρούσεις, που έχουν προκληθεί εξαιτίας αυ
τών. αποκαλύπτουν τη σαθρότητα της θεμελίωσής τους). ■
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I ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
►  Του Υ/Β' Στέφανου Παπαδήμα

προσωπικοί
παράγοντες

και

αποτελεσματικότητα
αποφάσεων

Η λήψη αποφάσεων είναι μια θεμελιώδης 
διαδικασία στους οργανισμούς και η ποιό

τητα των αποφάσεων, επηρεάζει την αποτε- 
λεσματικότητά αυτών (Hambrick, 1987).

Σήμερα, σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον στο 
οποίο η συνύπαρξη και η συνεργασία σε όλα ία  
επίπεδα της ζωής (προσωπικής, επαγγελματικής, 
κοινωνικής) θεωρείται αναπόφευκτη, οι οργανισμοί 
και τα άτομα προσπαθούν να είνα ι όσο πιο ανταγω

νιστικοί μπορούν. Ως προς τον τομέα της επαγγελματικής 
δραστηριότητας, για να επ ιτευχθεί μια διαρκής ανταγωνι
στικότητα. ο εκάστοτε προϊστάμενος, ο Δ ιευθύνων Σύμ
βουλος. ακόμα και το Γενικό Συμβούλιο κάθε οργανισμού 
αναζητούν μέρα με τη μέρα τη μοναδική διαδρομή, που 
πρόκειται να οδηγήσει στο μεγαλύτερο δυνατό κέρδος και 

j τη συνέχεια ύπαρξης της εταιρείας.
Η λήψη αποφάσεων είνα ι μια θεμελιώδης διαδικασία 

στους οργανισμούς και η ποιότητα των αποφάσεων, επη
ρεάζει την αποτελεσματικότητά αυτών (Hambrick, 1987). 
Ως διαδικασία, η λήψη αποφάσεων είναι το κλειδ ί για να 
λυθεί το εκάστοτε πρόβλημα, το οποίο πρέπει πρωτίστως 
να αναγνωριστεί και να οριστεί (Wilson. 1999). Επιπλέον, η 
όποια διαδικασία λήψης απόφασης βασίζεται στη σχετική 
γνώση του περιεχομένου που έχει δομηθεί σε δίκτυα πλη
ροφοριών (Benner, 1984). Η επιλογή του σωστού και επιτυ
χημένου δρόμου σχετίζεται με το πώς η εταιρεία λαμβάνει

αποφάσεις. Έτσι, η συζήτηση θα πρέπει να στοχεύσει στη 

μέθοδο, με την οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις αυτές, κα
θώς και στο ποιοι είναι οι παράγοντες, που την επηρεάζουν. 
Αρκετο ί ερευνητές εξέτασαν το ρόλο της επιρροής στη 
δ ιαδικασ ία  λήψης αποφάσεων κατά τη δ ιά ρκε ια  των 

ετών. Οι W ilson & Kenny (1985) διαπίστωσαν ότι η μ έ

θοδος λήψης απόφασης εξετάζει κατά πόσο η απόφαση 

λαμβάνεται από τον προϊστάμενο μόνο του ή σε συνερ
γασία με άλλους. Επιπλέον, η επιρροή στη λήψη αποφά

σεων επιτυγχάνεται μέσω μιας ακριβούς αντίληψης του 
τρόπου λειτουργίας του συστήματος οργάνωσης και του 
τρόπου με τον οποίο οι αποφάσεις αυτές υπόκεινται σε 
επεξεργασία, διατηρώντας την πρόσβαση και τον έλεγ
χο των σχετικών πληροφοριών. Πρόκειται για μια βάση 

δύναμης που εξασφαλίζετα ι με το να ε ίνα ι κάποιος δ ι
ευθυντής σε μια στρατηγικά σημαντική υπο - μονάδα. 
Αλλά ποιοι ακριβώς είνα ι οι παράγοντες, που διαδραματί

ζουν τον πιο καίριο ρόλο στπ διαδικασία της λήψης απο
φάσεων; Σε αυτό το σημείο, μπορούμε να εντοπίσουμε μια 
ομόφωνη γνώμη μεταξύ των ερευνητών.

Οι Cohen & Ba iley (1997) κατηγορ ιοπ οιούν την 
α π οτελεσ μ α τικότητα  στη δ ια δ ικ α σ ία  λήψ ης απο
φάσεων βάσει τρ ιώ ν (3) παράγοντων. ήτοι τ ις  επ ι

δόσεις . τη γνω στική  στάση κα ι τη συμπερ ιφ ορά. 
Όπως ορίζεται, συμπεριφορές ε ίνα ι δράσεις που έχουν 
σχέση με την επίτευξη των στόχων, ενώ τα αποτελέσματα 

θα είνα ι οι συνέπειες των συμηεριφορικών παραστάσεων 

(Beal,2003).
Η συμπεριφορά βασίζεται κυρίως στην προσωπικότητα, 

τη διαίσθηση και την ορθολογικότητα των εργαζομένων. Η 
προσωπικότητα είναι ονομαστική και κατέχει υψηλή θέση
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στην απόφαση της ομάδας. Τα αποτελέσματα της προσω
πικότητας στην απόδοση της ομάδας μπορεί να ποικίλουν 
ανάλογα με τη φύση της εργασίας (Steelman. 2004). Οι 
Elbanna & Child (2007) κατέληξαν μέσω των ερευνών τους 
σε ορισμένα σημαντικά συμπεράσματα, όπως, ότι η χρή
ση του ορθολογισμού στη στρατηγική λήψης αποφάσεων 
θα πρέπει να σχετίζεται θετικά με τη στρατηγική για μια 
αποτελεσματική απόφαση, ενώ η παρουσία της πολιτικής 
συμπεριφοράς στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων θα πρέ

πει να σχετίζεται αρνητικά με τη στρατηγική για μια αποτε
λεσματική απόφαση. Επιπλέον, η σχέση της λογικής και της 
στρατηγικής στην αποτελεσματικότητα κατά τη λήψη μιας 
απόφασης θα είναι αρνητική, αλλά όχι ισχυρή για σημαντι
κές αποφάσεις. Επιπλέον, η σχέση μεταξύ της λογικής και 
της αποτελεσματικότητας στις στρατηγικές αποφάσεις είναι 
αρνητική, αλλά η σχέση αυτή είναι ισχυρότερη, όταν αφορά 
επίλυση κατάστασης με υψηλή αβεβαιότητα, απ' ότι όταν 

πρόκειται για λήψη αποφάσεων χαμηλής αβεβαιότητας. 
Η λογική συνδέεται σημαντικά με τη στρατηγική για μια 
αποτελεσματική απόφαση, ενώ η διαίσθηση και ο πολιτικός 
παράγοντας ως παράμετροι συσχετίζονται αρνητικά με την 
αποτελεσματικότητα μιας απόφασης.

Η διαίσθηση αναφέρεται στη δυνατότητα αντίληψης 

των πραγμάτων, που δεν είνα ι αντιληπτά με τις φυσικές 
αισθήσεις και στη συνολική εκτίμηση μιας κατάστασης, 
που ακόμα δεν έχε ι δ ιαμορφω θεί. Η χρήση της δ ια ί
σθησης στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων θα πρέπει 
να σχετίζετα ι θετικά με τη στρατηγική για την αποτελε
σματικότητας μιας απόφασης λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σχέση διαίσθησης και στρατηγικής για την αποτελεσμα
τικότητα της απόφασης θα ε ίνα ι θετική και ισχυρότερη, 
όταν πρόκειτα ι για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. 
Η γνωστική στάση αφορά τις πεποιθήσεις, τις σκέψεις και 
τις ιδιότητες, που θα συνδεθούν με ένα αντικείμενο. Πολ

λές φορές η στάση ενός ατόμου θα μπορούσε να βασίζε

ται στις αρνητικές και θετικές ιδιότητες, που το συνδέουν 
με ένα αντικείμενο. Κάθε οργανισμός αποτελείται από τις 

ομάδες, που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων. Όπως αναφέρεται στην επιστήμη, η 
ομάδα είναι σύνολο ατόμων ή ατομικοτήτων που υπάρ

χουν. για να εκτελούν οργανωτικά συγκεκριμένες εργα

σίες. μοιράζονται έναν ή περισσότερους κοινούς στόχους, 
αλληλεπιδρούν κοινωνικά, παρουσιάζουν αλληλεξαρτήσεις 

κατά την υλοποίηση του έργου, έχουν ως καθήκον τη δ ι
ατήρηση και τη διαχείριση των συνόρων της ομάδας και 
είνα ι ενσωματωμένα σε ένα οργανωτικό πλαίσιο που θέτει 

όρια, περιορίζει και εξε ιδ ικεύ ε ι τη δράση της και τις επιρ

ροές της μέσω ακόμα και της διαδικασίας της ανταλλαγής 
με άλλες μονάδες στο ευρύτερο πλαίσιο ενός οργανισμού 

(Koziowski & Bell. 2003). Η γνωστική πολυμορφία παρόλο 

που πρόσφατα έχει δ ιερευνηθεί ως μέτρο ποικιλομορφίας 
στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, έχε ι αποδειχθεί ότι 
επηρεάζει την εκτελεστική απόφαση - διαδικασία λήψης 
αποφάσεων (Kiiduff. 2000).

Ως εκ των άνω προκύπτει ότι ναι μεν η απόφαση, όπως 
και όπου αυτή λαμβάνεται. είναι μια πολύ σημαντική δ ια
δικασία. η αποτελεσματικότητα. όμως, της κάθε απόφασης 
είναι κατά κύριο λόγο συνυφασμένη με τον παράγοντα άν
θρωπο και τις μεταβλητές, που υπάρχουν και αναπτύσσο
νται με βάση αυτόν, είτε αυτός δρα ως ατομική μονάδα είτε 
ως μέρος μιας ομάδας. ■

Βιβλιογραφία:
- Bailey Β.. Peck S.. (2013). Boardroom Strategic 

Decision - Making style: Understanding the Antecedents. 
Corporate Governance - An international review, vol.21.
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Decision Effectiveness: Development and test an 
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- Jackson S., K le itm ann S.. (2015). Decision 
pattern analysis as a general framework for studying 
individual differences in decision making. Journal of 
Organizational Decision Making

- Leonard N.. Scholl R., (1999). Inform ation 
processing style and decision making. Journal of 
Organisational Behavior, vol. 20.

- M issier F. Mantyla T.. (2011), Decision making 
competence, executive functioning and general 
cognitive abilities. Journal of Organizational Decision 
Making, vol. 25.

- Polasky S„ Folke C.. (2011). Decision making 
under great uncertainty. Trends in Ecology and 
Evolution, vol.26 N.8.
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►  Του Ανθ/μου Αντώνη Τζιβανόπουλου

ν ϊΓ

Εγκλήματα που Συγκλόνισαν το Πανελλήνιο
18 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  1990

Υ π ό θ ε σ η
Μ α ρ σ ε λ ίν ο

Απαγωγή και δολοφονία 
του

«Μαραντόνα του Αιγάλεω»

Στα εγκληματολογικά χρονικά της χώρας 
μας δεν είχαν καταγραφεί μέχρι το 1990 
περιστατικά απαγωγών. Πρέπει να ανατρέξει 

κανείς στα πρώτα χρόνια της συγκρότησης του 
σύγχρονου ελληνικού κράτους, στα μέσα του 19ου 
αιώνα, για να συναντήσει ανάλογα φαινόμενα μέσα 
από ιστορίες ομάδων ληστών και αρματολών, που 
λυμαίνονταν την Ελληνική ύπαιθρο και επιδίδονταν 
σε απαγωγές ως σχεδόν καθημερινό τρόπο 
βιοπορισμού τους, με πιο ξακουστή την ιστορία 
ρομάντζο του λήσταρχου Νταβέλη. που απήγαγε 
την ιταλίδα κόμισσα Μπανκόλι για λογαριασμό 
φίλου του, την οποία εν συνεχεία ερωτεύτηκε.

Η πρώτη υπόθεση απαγωγής, που απασχόλησε 
τις αστυνομικές αρχές στις μέρες μας δεν είχε 
δυστυχώς την ίδια ευτυχή κατάληξη. Ήταν 20 
Μαρτίου 1990, όταν ήχησε το τηλέφωνο στο σπίτι 
του Γιώργου Τσατσάνη. εμπόρου ηλεκτρονικών

ειδών με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, και στο 
ακουστικό ακούγεται μια άγνωστη αντρική φωνή να 
λέεΐ: «εδώ ιταλιάνο καλό παιδί», ενώ στην συνέχεια 
η γραμμή κλείνει. Δεν άργησε να ξαναχτυπήσει 
και πάλι το τηλέφωνο και αυτή την φορά η φωνή 
απαίτησε 150.000.000 δραχμές, για να αφήσει 
το γιο του Γιάννη ελεύθερο, τον οποίο και βάζει 
ακολούθως να πεί: «Μπαμπά κανόνισε μαζί τους, 
γιατί δε θα με ξαναδείς...». προκειμένου να μην 
υπάρχει καμιά αμφιβολία για τις προθέσεις του 
απαγωγέα.

Ο Γιάννης Τσατσάνης, πιο γνωστός ως 
«Μαρσελίνο» ή «Μαραντόνα του Αιγάλεω».
ήταν ένας 17χρονος αθίγγανος, γεννημένος 
στην Αγ. Βαρβάρα Αττικής. Ήταν πολύ αγαπητό 
παιδί σε όλους και είχε πολύ μεγάλο ταλέντο 
στο ποδόσφαιρο παίζοντας στον Κεραυνό Αγίας 
Βαρβάρας, ενώ η οικογενειακή του κατάσταση

Τ % ■■
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απείχε πολύ από το μέσο κοινωνικό στερεότυπο 
ανθρώπων της δικής του καταγωγής, καθώς ήταν 
οικονομικά ευκατάστατος, γεγονός το οποίο τον 
κατέστησε στόχο εγκληματικής ενέργειας στον 
περίγυρό τους. 0 άτυχος νεαρός είχε φύγει από 
το σπίτι του δύο μέρες πριν, για να πάει με φίλους 
του σε συνοικιακή καφετέρια. Το βράδυ της ίδιας 
μέρας ο Μαρσελίνο δε γύρισε στο σπίτι και οι 
γονείς του ανησύχησαν, γιατί το παιδί τους δεν 
είχε επικοινωνήσει μαζί τους και την επόμενη 
μέρα πήγαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, για να 
καταγγείλουν την εξαφάνιση.

Μετά το πρώτο τηλεφώνημα ακολούθησαν 
και άλλα, όλο και πιο απειλητικά και πιεστικά 
προς την οικογένεια, για ένα διάστημα μέχρι και 
την 2 Γ  Απριλίου, όταν ο πατέρας του κατάφερε 
να συγκεντρώσει το ποσό των 50.000.000 
δραχμών και να κλείσει ραντεβού με τους 
απαγωγείς. Στο μεσοδιάστημα είχε ηροσλάβει 
ιδιωτικούς ερευνητές, για να ψάξουν το παιδί του 
και ειδοποίησε την Αστυνομία για το ραντεβού, 
που συμφώνησε με τους απαγωγείς, γεγονός το 
οποίο, μάλλον, αντιλήφθηκαν οι κακοποιοί και 
τελικώς δεν πήγαν στην συνάντηση λέγοντάς του 
δε στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία ότι 
«μιλάς πολύ».

Η ιστορία της απαγωγής του Μαρσελίνο 
μονοπώλησε το ενδιαφέρον των αστυνομικών 
ρεπορτάζμέχριτα μέσα Ιουνίου , όταν μεταδόθηκε 
η είδηση ότι βρέθηκε «το παιδί», όπως κατά 
αποκλειστικότητα αναφέρονταν σε αυτόν τα μέσα 
ενημέρωσης, γεννώντας αρχικά τις προσδοκίες 
αίσιου τέλους, μέχρι που ανακοινώθηκαν από 
την αστυνομία οι λεπτομέρειες της κατάληξης 
των ερευνών. Ήταν τα τσοπανόσκυλα ενός 
βοσκού στα Σκούρτα Βοιωτίας, που ξέθαψαν 
το άψυχο σώμα του νεαρού και το οποίο 
παρουσίαζε ένα αποκρουστικό θέαμα, καθώς 
ήταν αποκεφαλισμένο με το κεφάλι του να 
κείτεται 50 μέτρα μακρύτερα. ενώ το ένα του 
χέρι δε βρέθηκε ποτέ. Οι τραγικοί γονείς 
του τον αναγνώρισαν από μια χρυσή αλυσίδα 
που φορούσε στο λαιμό του και τα κλειδιά του 
αυτοκινήτου του.

Η αστυνομία ήταν από νωρίς στα ίχνη των 
δραστών και δεν άργησε να προχωρήσει στις 
πρώτες συλλήψεις, οι οποίες οδήγησαν από 
την αρχή στην πλήρη εξυχνίαση της υπόθεσης.

Αποδείχθηκε ότι οι απαγωγείς. (5 τον V  
αριθμό), ήταν πρόσωπα του στενού του 
περιβάλλοντος, παιδικοί φίλοι και συγγενείς 
του. Η αποκάλυψη της ταυτότητάς τους σκόρπισε 
αγανάκτηση τόσο στην τοπική κοινωνία, όσο

Οι δράστες του στυγερού εγκλήματος στη δίκη

και ευρύτερα, καθώς άνθρωποι ο ικείο ι του 
νεαρού δε δίστασαν ωθούμενοι από απληστία, 
φιλαργυρία να φανούν τόσο ανάλγητοι και να 
κάνουν κακό σε ένα δικό τους άνθρωπο. Το 
έγκλημά τους έγινε ακόμα αποκρουστικότερο 
από την υποκρισία, που εκδήλωσαν όλο το 
διάστημα από την εξαφάνιση ως την ανεύρεση 
του άτυχου νεαρού, καθώς έγινε γνωστό ότι 
ένας εκ των δραστών καθόταν τα βράδια μαζί 
με τον τραγικό πατέρα και προσποιούμενος το 
θλιμμένο και συντετριμμένο καταριόταν τους 
εγκληματίες, απειλώντας ότι αν τους έπιανε δε 
θα γλύτωναν από τα χέρια του. Ένας άλλος δε 
δίστασε στην κηδεία του Μαρσελίνο να σηκώσει 
και κρατήσει το φέρετρό του στον ώμο του. ενώ 
κάποιος άλλος από τους δράστες παίζοντας 
θέατρο προσποιούνταν, ότι έψαχνε να βρει τον 
απαχθέντα 17χρονο και ρωτούσε παντού, αν τον 
είχε δει κανείς.

Η συμμορία των απαγωγέων αποτελούνταν 
από το 19χρονοεξάδελφοτου Μαρσελίνο. Βασίλη 
Βασιλείου ή «Τζίνο» και τους συμπαίκτες του 
στην ομάδα Δημήτρη Αγαπητό, Σταμάτη Γρυπαίο 
και οι φίλοι του Κώστας Σπινάρης και Δημήτρης 
Σκαφτούρος. που θεωρήθηκε εγκέφαλος της 
απαγωγής. 0 εξάδελφός του είχε τον ρόλο του 
κατασκόπου, ενημερώνοντας τη συμμορία για 
τις κινήσεις του Μαρσελίνο ή του πατέρα του. 
το σπίτι, τα καθημερινά τους δρομολόγια, τα 
περιουσιακά τους στοιχεία.

Έτσι, το σχέδιο ετοιμάστηκε και μπήκε

• -
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σε εφαρμογή την Κυριακή το μεσημέρι της 
18 Μαρτίου του 1990 Δύο από τους δράστες 
και στενοί του φίλοι, ο Κώστας Ιπινάρης 
και ο Δημήτρης Αγαπητός, πλησίασαν το 
Μαρσελίνο στην καφετερία που καθόταν και 
του είπαν ότι ήξεραν ποιοι του είχαν πάρει το 
ραδιομαγνητόφωνο από το αυτοκίνητό του και 
με λίγα χρήματα θα το έπαιρναν πίσω. Στην 
πραγματικότητα ήταν οι ίδ ιο ι που του το είχαν 
πάρει. Ο άτυχος νεαρός συμφώνησε και έφυγε 
μαζί τους για την περιοχή του Σχιστού, όπου 
θα έπαιρναν το ραδιομαγνητόφωνο. Εκεί τους 
περίμεναν οι άλλοι τρεις της συμμορίας, οι 
οποίοι φορώντας κουκούλες όρμησαν στο νεαρό 
ποδοσφαιριστή και τον έδεσαν. Στη συνέχεια 
πυροβόλησαν στον αέρα, έτσι ώστε να δώσουν την 
εντύπωση στο Μαρσελίνο ότι οι φ ίλοι του έφυγαν 
φοβισμένοι, ώστε να μην τους συνδέσει μαζί τους. 
Τον έβαλαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο καλύπτοντας 
το κεφάλι του με κουκούλα και τον οδήγησαν σε 
διαμέρισμα στο Χαϊδάρι. όπου τον κράτησαν επί 
5 μέρες δεμένο Οι απαγωγείς στις τηλεφωνικές 
τους επικοινωνίες με τον πατέρα του παιδιού 
χρησιμοποιούσαν διάφορα καρτοτηλέφωνα και 
είχαν ηχογραφήσει τη φωνή του νεαρού για να 
γίνουν πιο πιστευτοί.Όταν πέρασαν κάποιες μέρες 
χωρίς να έχουν λάβει τα λύτρα που ζητούσαν, 
υπέθεσαν ότι ο Μαρσελίνο είχε αναγνωρίσει τους 
δύο από αυτούς που ήταν φ ίλοι του και πήραν 
την απόφαση να τον σκοτώσουν. Έτσι, έβαλαν 
το Μαρσελίνο σε ένα φορτηγό και τον οδήγησαν 
σε ερημική περιοχή, όπου είχαν ήδη ετοιμάσει 
ένα λάκκο μισό μέτρο βάθους και του είπαν να 
σταθεί μέσα όρθιος. Τον πυροβόλησε ο ένας από 
τους δράστες, ο Γρυπαίος με περίστροφο στην 
καρδιά και τον αυχένα και ο νεαρός έπεσε νεκρός 
στο λάκκο. Παρά το γεγονός ότι το θύμα ήταν 
νεκρός, οι δράστες συνέχισαν να τηλεφωνούν 
στον πατέρα του για λύτρα, αλλά τελικά δίστασαν 
να προχωρήσουν στην παραλαβή τους.

Ένα χρόνο αργότερα έγινε η δίκη, η οποία 
ήταν πολύ επεισοδιακή. Οι συγγενείς και οι 
φ ίλοι του Μαρσελίνο επιτέθηκαν πολλές φορές 
εναντίον των κατηγορουμένων παρά τα μέτρα 
ασφαλείας της αστυνομίας. Μάταια ο πατέρας 
του παιδιού καλούσε όλους σε αυτοσυγκράτηση. 
«Όχι αντιδικίες, όχι βεντέτα, αυτά τα πράγματα 
δεν οδηγούν πουθενά. Όσοι μιλούν για βεντέτα

δεν εκπροσωπούν τη θέση τη δική μου και 
της οικογένειάς μου». Παρά τις εκκλήσεις 
αυτές η βεντέτα δεν αποφεύχθηκε και κάποιοι 
αθίγγανοι πυροβόλησαν δύο φορές τον Κώστα 
Σπινάρη μέσα στο αυτοκίνητο της ασφάλειας, 
ηου τον μετέφερε στο δικαστήριο, πλην όμως 
η απόπειρα αυτή δεν απέβη μοιραία για αυτόν. 
Το δικαστήριο εξέδωσε βαρύτατες ποινές για 
όλους τους δράστες, ενώ και στο Εφετείο οι 
ποινές παρέμειναν ίδιες και έτσι αποφεύχθηκαν 
νέα επεισόδια. 0 μοναδικός που διέφυγε της 
σύλληψης ήταν ο Δημήτρης Σκαφτούρος. 
ο οποίος πήγε στις Η.Π.Α. και χρειάστηκε να 
περάσουν 18 χρόνια, για να εντοπιστεί από το FBI 
στη Νέα Υόρκη και να συλληφθεί βάσει διεθνούς 
εντάλματος σύλληψης. 0 Κώστας Σπινάρης. 
ο οποίος είχε καταδικαστεί σε δις ισόβια, 
εκμεταλλεύτηκε τακτική άδεια, που έλαβε από 
τις φυλακές Αλικαρνασσού τον Νοέμβριο του 
2005, και δ ιέφυγε στην Τουρκία. Εκεί συνελήφθη

0 πατέρας του Μαρσελίνο. Γιώργος Τσατσάνης

το Μάρτιο του 2006 για διακίνηση ναρκωτικών 
ουσιών. Έκτοτε παρέμεινε έγκλειστος σε φυλακή 
της γειτονικής χώρας εκτίοντας ποινή κάθειρξης 
12 ετών και 6 μηνών, η οποία του επιβλήθηκε 
από δικαστήριο της Τουρκία και τον Φεβρουάριο 
του 2016 εκδόθηκε στη χώρα μας

Έτσι, τελείωσε μια τραγική υπόθεση που 
τη δεκαετία του '90 είχε συγκλονίσει όλη την 
Ελλάδα. Ένα νέο παιδί με όνειρα και φ ιλοδοξίες 
έχασε τη ζωή του από παιδικούς φίλους, πέρα 
κάθε υποψίας. Δυστυχώς δεν ήταν και η τελευταία 
απαγωγή και δολοφονία. ■

Βιβλιογραφία:
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LLOYD'SΟ ΙΝ ΤΕΡΣΑΛΟΝ ΙΚΑE u r o life  ERB

Απ ική Περιφέρεια Υπόλ. Ελλάδα

Ιπ π ο ι Β Μ  = 0 3

1-6 από 79 ,00 από 62 ,00 από 66 ,24

7-8 » 86 ,0 0 » 66 ,00 » 68 ,22

9-10 » 104 ,00 >, 75 ,50 »> 80 ,49

11-12 >, 115 ,00 » 78 ,50 >» 81 ,71

13-14 >» 116 ,00 » 8 5 ,0 0 » 91 ,41

15-20 >, 124 ,00 » 86 ,0 0 » 9 9 ,2 0

Κ α λ ύ ψ ε ις
Αστική ευθύνη, Φροντίδα / Ρυμούλκηση συνεπεία 
ατυχήματος, Κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα

Γ ~ ~ ~ Ί Απική Περιφέρεια Υπόλ. Ελλάδα

cc Β Μ  = 0 3

1-50 από 58 ,00 από 4 2 ,00 από 4 2 ,00

51-125 ,, 77 ,00

οοοοLD » 58 ,00

126-250 » 87 ,86 >. 63 ,00 » 63 ,00

251-5 0 0 » 116 ,60 ,> 116 ,00 »> 117 ,00

501α νω », 136 ,80 » 118 ,00 122 ,00

Κ α λ ύ ψ ε ις
Αστική ευθύνη, Φροντίδα / Ρυμούλκηση συνεπεία 
ατυχήματος
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► Του Αστυφύλακα Αημητρίου Τσιρίγκα

Η Φιλική Εταιρεία
και η πορεία προς την Επανάσταση

Σ η μ α ί α  τ η ς  Ε π α ν ά σ τ α σ η ς  το υ  1 8 2 1  μ ε  σ ύ μ β ο λ α  τ η ς  Φ ιλ ι κ ή ς  Ε τ α ι ρ ε ί α ς . Τ ο ν  τ ύ π ο  τ η ς  σ η μ α ί α ς  α υ τ ή ς  σ χ έ δ ι α σ ε  ο  Τ Ια λ α ιώ ν  Π α τ ρ ώ ν  

Γ ε ρ μ α ν ό ς  τ ι ς  π ρ ώ τ ε ς  μ έ ρ ε ς  τ η ς  Ε π α ν ά σ τ α σ η ς . Κ α τ α σ κ ε υ ά σ τ η κ α ν  α ρ κ ε τ έ ς  π α ρ ό μ ο ι ε ς  σ η μ α ί ε ς  κ α ι  δ ι α ν ε μ ή θ η κ α ν  σ τ α  σ τ ρ α τ ό π ε δ α  

τ ω ν  ε π α ν α σ τ α τ η μ έ ν ω ν  Ε λ λ ή ν ω ν . Η  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η  α ν ή κ ε  σ τ ο ν  Γ ε ώ ρ γ ιο  Σ ι σ ί ν η  α π ό  το  σ τ ρ α τ ό π ε δ ο  τ η ς  Η λ ε ί α ς  σ τ η ν  Π ε λ ο π ό ν ν η σ ο .

Σ
ε μια περίοδο, όπου οι αυτοκρατορίες αποτε
λούσαν τον κανόνα, στη Βαλκανική Χερσόνησο, 
πριν από το 18ο αιώνα οι συλλογικές ταυτότη
τες ήταν ρευστές και μεταβλητές. Ιδιαίτερα 
στην Οθωμανική αυτοκρατορία, οι άνθρωποι 

αυτοπροσδιορίζονταν με βάση, κυρίως, τη θρησκεία και τον 
τόπο καταγωγής τους. Μεταξύ των υπηκόων του Σουλτάνου, 
οι Ελληνορθόδοξοι αποτελούσαν από τις αρχές του 18ου αιώ
να. μια εξαιρετικά σημαντική μερίδα του αστικού στοιχείου 
της αυτοκρατορίας του.' Οι ελληνορθόδοξοι έμποροι, εντός 
και εκτός της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, αποτελούσαν το 
οικονομικά ευπορότερο στοιχείο αυτού του πολυεθνικού 
σχηματισμού, το οποίο μάλιστα ευρισκόμενο εγγύτερα στις 
πνευματικές ζυμώσεις, που λάμβαναν χώρα στη Δύση, μονο
πώλησε σταδιακό και το εμπόριο της Μεσογείου σε μια περί
οδο. όπου παρατηρείται αύξηση στις εμπορικές συναλλαγές. 
Οι Έλληνες δε, ήταν η εθνότητα, που είχε την αναμφισβήτητη 
υπεροχή μεταξύ των μη μουσουλμάνων στο γεωγραφικό 
χώρο, που εκτείνεται από το Δούναβη και τη Μολδοβλαχία 
μέχρι τις Κυκλάδες. Εκτός από την κοινή οικονομική και 
εμπορική δραστηριότητα στις παροικίες της Διασποράς. τους 
Ελληνόφωνους ένωνε και η ορθόδοξη θρησκεία. Το γεγονός 
αυτό προσέδιδε ενιαία συλλογική ταυτότητα στους Έλληνες, 
η οποία οδήγησε στην ταύτιση με το Γ έ ν ο ς .

Από το 18ο αιώνα οι λόγιοι του Νεοελληνικού Διαφωτισμού 
διέκριναν το Γένος με συστηματικές αναφορές στη θρη

σκεία. τη γλώσσα, ενώ στις αρχές του 19ου αιώνα προσέ- 
βλεπαν πλέον σε ένα εθνικό κράτος. Η δυνατότητα απο
τίναξης του οθωμανικού ζυγού διαφάνηκε το 1789 με τη 
Γαλλική Επανάσταση, η οποία αποτέλεσε έναυσμα για μια 
περισσότερο μαχητική στάση απέναντι στο Οθωμανικό κρά
τος. Παράλληλα, με την έκρηξη της Γαλλικής Επανάστασης 
πραγματοποιήθηκαν μεγάλες ιδεολογικές ζυμώσεις στις 
ελληνικές παροικίες, αλλά και εντός της Οθωμανικής αυτο
κρατορίας. Ο ριζοσπαστισμός της περιόδου 1789-1821 -  σε 
αντιπαραβολή προς το συντηρητικό πνεύμα του Συνεδρίου 
της Βιέννης -  ε ίχε δ ιαβαλκανική εμβέλεια. Η εξέγερση 
των Σέρβων (1804) είχε ως αποτέλεσμα την παραχώρηση 
ενός καθεστώτος ημιαυτονομίας σε αυτούς, γεγονός που 
διατάραξε την ισορροπία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, 
δεδομένου ότι η κάθε εθνοτική κοινότητα στη βαλκανική 
χερσόνησο ανέμενε την ικανοποίηση των ελπίδων και των 
συμφερόντων της.2 Όμως, οι ελπίδες χειραφέτησης των 
λαών εξανεμίστηκαν με το Συνέδριο της Βιέννης (1815), 
όπου οι εδαφικές διευθετήσεις εξασφάλιζαν την ευρωπαϊκή 
ισορροπία, αποτρέποντας πιθανές μελλοντικές αναστατώ
σεις από φιλελεύθερα κινήματα ανά την ήπειρο.

Εντούτοις, πουθενά αλλού το εθνικό αίσθημα δεν ήταν 
δυνατότερο απ' ό.τι ανάμεσα στους Έλληνες. Το γεγονός 
ότι στο Συνέδριο της Βιέννης οι Ευρωπαίοι απέφυγαν το 
ζήτημα των χριστιανικών λαών των Βαλκανίων, δεν πτό
ησε τους Έλληνες, οι οποίοι θα πάρουν τπν πρωτοβουλία
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της Επανάστασης, θέτοντας την Ευρώπη προ τετελεσμέ
νου γεγονότος. Την πρωτοβουλία αυτή ανέλαβε, στις αρχές 
του 19ου αιώνα, μια εύπορη αστική τάξη λογίων. εμπόρων 
και πλοιοκτητών με φ ιλελεύθερες ιδέες, προβάλλοντας 
την άποψη, ότι οι Έλληνες έπρεπε να πάψουν να περι
μένουν μάταια την απελευθέρωσή τους από τους ξένους. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ιδρύεται στις ΙΑ Σεπτεμβρίου 181Α 
στην Οδησσό, η Φιλική Εταιρεία ή Εταιρεία των Φιλικών 
Είχαν προηγηθεί και άλλες παρόμοιες οργανώσεις, όπως το 
Ελληνόγλωσσον Ξενοδοχείον στο Παρίσι και ο Φοίνικας στη 
Ρωσία, που πιστεύεται ότι είχε ιδρυθεί από τον Αλέξανδρο 
Μαυροκορδάτο, με στόχο να οργανώσει ελληνική εξέγερ
ση κατά των Οθωμανών.3 Οι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας 
ήταν ο Νικόλαος Σκουφάς, ο Αθανάσιος Τσακάλωφ και ο 
Εμμανουήλ Ξάνθος. Αυτοί έλαβαν και την αρχική απόφαση 
για την Επανάσταση. Διέθεταν φλογερό πατριωτισμό, επανα
στατικό φρόνημα και μεγάλη πίστη στο έργο, που αναλάμβα
ναν για την επίτευξη του «ποθούμενου». την απελευθέρω
ση, δηλαδή, των υπόδουλων Χριστιανών από την κυριαρχία 
του Σουλτάνου. Η Φιλική Εταιρεία υπήρξε η σημαντικότερη 
μυστική οργάνωση, που ίδρυσαν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, 
με σκοπό την προώθηση απελευθερωτικών κηρυγμάτων. 
Οι ιδρυτές της μπορούσαν να κινηθούν άνετα σε ένα κλίμα 
μυστικισμού. που απαιτούνταν για την ορθή οργάνωση της 
Εταιρείας, έχοντας γνώση ήδη υπαρχουσών κινημάτων ανά 
την Ευρώπη, εντός μιας ατμόσφαιρας έντονου συντηρητι
σμού. συνεπεία της Ιερός Συμμαχίας.

Το 1818 η έδρα της Φ ιλ ικής  μεταφ έρθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη. Μολονότι δεν είναι γνωστοί οι λόγοι που 
υπαγόρευσαν αυτή την κίνηση, πιθανολογείται ότι σχετίζεται 
με την προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου κέντρου βάρους, 
στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, πλησιέστερα στο χώρο 
της επικείμενης εξέγερσης των Ελλήνων. Η Εταιρεία σχεδι
άστηκε, αρχικά, ως αυστηρά συνωμοτική οργάνωση επίλε
κτων, με τους αλλοεθνείς και τις γυναίκες να αποκλείονται. 
Ως τα μέσα του 1817 δεν είχε υπερβεί τα 30 μέλη, αλλά το 
1820 εξαπλώθηκε σε όλες σχεδόν τις περιοχές του ελλαδι- 
κού χώρου, με τους μυημένους. στο σκοπό της Εταιρείας, να 
υπερβαίνουν τους 3.000.4 Η δομή της υπήρξε πυραμιδοει
δής. στην κορυφή της οποίας τέθηκε η «Αόρατος Αρχή», που 
πιστεύεται ότι συμβόλιζε τη Ρωσία, στη βοήθεια της οποί
ας ήλπιζαν πολλά μέλη. Η Εταιρεία είχε, αρχικά, τέσσερις 
βαθμούς μύησης: α) τους βλάμηδες, για τους αγράμματους 
και τα απλά μέλη, β) τους συστημένους, για μέλη χαμη
λής κοινωνικής τάξης, γ) τους ιερείς και ποιμένες, για τους 
μορφωμένους εταίρους, και δ) τους αρχιποιμένες. για τους 
πρώτους στην ιεραρχία. Ως Γενικός Επίτροπος της Αρχής, 
ορίστηκε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, όταν αποδέχτηκε την 
ανάληψη της ηγεσίας της Φιλικής. Άξιο αναφοράς είναι το 
γεγονός, ότι η μύηση στην οργάνωση πραγματοποιούνταν με 
τρόπο τελετουργικό και υποβλητικό. Ήταν μια ιερή τελετή, 
όπου ο μυημένος ορκιζόταν στα ιδανικά της Δικαιοσύνης, 
της Αλήθειας, της Πατρίδας, αλλά και στο όνομα του Πατρός, 
του Υιού και του Αγίου Πνεύματος να διαφυλάξει τα μυστικά 
της Εταιρείας. Ο όρκος μάλιστα και ο μυστικός κώδικας, 
που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της Εταιρείας (για τη μεταξύ
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Κρυπτογραφικό αλφάβητο, το οποίο χρησιμοποιούσαν οι Φιλικοί 

στα έγγραφά τους. Πηγή: www.sakketosaggelos.gr

τους επικοινωνία) συνιστούσαν στοιχεία χαρακτηριστικά των 
μυστικών οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται αυτή την 
περίοδο στην Ευρώπη.

Υπό αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, η Φιλική Εταιρεία έφερε 
κοντά πρόσωπα και καταστάσεις, η συνύπαρξη των οποί
ων αποδείχτηκε αναγκαία στη διάρκεια της Ελληνικής 
Επανάστασης. Οι δυνάμεις του Έθνους έγιναν πλέον 
υπολογίσιμες και ικανές για την έναρξη της Ελληνικής 
Επανάστασης, η οποία κηρύχτηκε από τον Αλέξανδρο 
Υψηλάντη στις 2Α Φεβρουάριου 1821, μολονότι καταδικάστη
κε επίσημα από το Πατριαρχείο. Το τέλος της Επανάστασης 
έγινε με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου, της 
3ης Φεβρουάριου 1830. με το οποίο ρυθμιζόταν η τύχη της 
Ελλάδας, ως αυτόνομο και ανεξάρτητο πλέον κράτος. ■
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► Του Π.Υ. Ευστάθιου Κούρου

Ύ ο  Χ η ο

«Λ,6 ν τ 6  φω ο g k  τ ο υ  χ ν θ ο π θ ρ ο υ  φ ω τό ο  κ χ ι

Λ Ο Ϊ Χ Ο Χ Τ β  X P I C T O N  T O N  X N X C T X N T X  Θ Κ  Ν β Κ Ρ ( ί ) Ν » .

πό τις ιερές τελετές, που τελούνται μεγαλό
πρεπα τη Μ. Εβδομάδα στην αγία πόλη της 
Ιερουσαλήμ, η περισσότερο σημαντική τόσο 
για τη σημασία της όσο και για την παλαιότητά 

της, η οποία τυχαίνει να είναι τόσο ποθητή και παρηγορητική 
για τους πιστούς, είναι η ιερή και σεβάσμια τελετή του αγίου 
φωτός, που τελείται κατά το μεγάλο Σάββατο στον ίδιο τόπο, 
που έγινε η ταφή και η ανάσταση του Σωτήρα Χριστού. Η ιερή 
αυτή τελετή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρώτος ιεράρχης 
της Σιωνίτιδος Εκκλησίας ή κάποιος άλλος από τους ιεράρ
χες της δίνει στους πιστούς το άγιο φως που προέρχεται από 
τον Πανάγιο Τάφο, καθιερώθηκε από τους πρώτους αιώνες 
του χριστιανισμού.

Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία, Άγιο Φως ή Φως 
της Αναστάσεως ονομάζεται το φως, το οποίο συμβολίζει 
την Ανάσταση. Στην Ορθόδοξη παράδοση περιγράφεται σα 
θαύμα, που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο λίγο πριν τον 
εορτασμό της Ανάστασης στο Ναό της Αναστάσεως στα Ιε
ροσόλυμα. κατά το οποίο ένα μπλε φως αναβλύζει από τον 
τάφο του Ιησού Χριστού. Σε τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες 
το φως μεταδίδει ο ιερέας-λειτουργός της στους πιστούς τη 
νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου και λίγο πριν τον εορτασμό της

Αναστάσεως του Ιησού Χριστού της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
με τα λόγια:

«Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός και δοξά
σατε Χριστόν τον αναστάντα εκ  νεκρών».

Κατόπιν, ανάβουν όλα τα φώτα του ναού, συμβολίζοντας 
το φωτισμό της ανθρωπότητας δια μέσου της Ανάστασης 
του Χριστού. Το Άγιο Φως θεωρείται ένα από τα ιερότερα 
ιερά προσκυνήματα των μελών των Ανατολικών Ορθόδοξων 
Εκκλησιών, αφού η αφή του γίνεται στον Πανάγιο Τάφο και 
παραδίδεται στους πιστούς από τον ίδιο τον Πατριάρχη. Η 
τελετή αφής χαίρει ευρύτερου σεβασμού και προστατεύεται 
από διεθνείς συνθήκες περί ελευθερίας και σεβασμού των 
δογμάτων και των ιερών παρ' εκάστου προσκυνημάτων.

Η τελετή του Αγίου Φωτός γίνεται στις 12 η ώρα το μεση
μέρι του Μεγάλου Σαββάτου και αποτελείται από τρία στάδια: 

α .  Λιτανεία,
β.Την είσοδο του Πατριάρχη στον Πανάγιο Τάφο και 
γ. Τις προσευχές του Πατριάρχη για να βγει το Άγιο Φως.

Προετοιμασία του Πανάγιου Τάφου
Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί πριν από την τελετή του Αγίου 

Φωτός γίνεται πρώτα ένας σχολαστικός έλεγχος του Πανα-

42 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016



ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ j

γιου Τάφου και αμέσως μετά το σφραγίζουν με το μελισσο- 
κέρι, που είχε ετοιμαστεί το πρωί. Ο έλεγχος γίνεται, για να 
διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε μέσα στον Πανάγιο 
Τάφο το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά. Αφού 
σφραγιστεί ο Πανάγιος Τάφος με το μελισσοκέρι οι αρχές 
τοποθετούν πάνω στο κερί τις σφραγίδες τους.

Μεγάλο ενδιαφέρον για τον έλεγχο δείχνουν και τα άλλα 
δόγματα, τα οποία έχουν από παλιά αποκτήσει δικαιώματα 
στον Πανάγιο Τάφο. Το ενδιαφέρον αυτό δεν είναι καθόλου 
τυχαίο. Αν τύχει κάποια χρονιά, να μη βγάλει το Άγιο Φως ο 
Ορθόδοξος Πατριάρχης, τότε θα αναλάβουν το προβάδισμα 
της τελετής του Αγίου Φωτός άλλοι.

0 έλεγχος αρχίζει στις 10 το πρωί του Μεγάλου Σαββά
του και τελειώνει στις 11. Όσο γίνεται ο έλεγχος Ορθόδοξοι 
Αραβες νέοι διαδηλώνουν μέσα στον Ιερό Ναό υπέρ των 
ορθοδόξων δικαιωμάτων. Τον έλεγχο του Παναγίου Τάφου 
παρακολουθούν εκπρόσωποι των Αρμενίων και άλλων δογ
μάτων.

Τελετή του Αγίου Φωτός
Σύμφωνα, 

λοιπόν, με 
την παρά
δοση. το με
σημέρ ι του 
Μ ε γ ά λ ο υ  
Σαββάτου ο 
Ελληνορθό
δοξος Πα
τριάρχης με 
τη συνοδεία 
του - αρχιε
ρείς, ιερε ίς

και διακόνους -. αλλά και τον Αρμένιο Πατριάρχη μπαίνει 
στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως. ενώ οι καμπάνες χτυπούν 
πένθιμα. Πριν από την είσοδο του Πατριάρχη ο Σκευοφύλα
κας του Ιερού Ναού φέρει την ακοίμητο κανδήλα. σβηστή 
εκείνη την ημέρα, για να αναφτεί με το Άγιο Φως. Από την 
εσωτερική είσοδο του Ναού του Αποστόλου Ιακώβου μπαίνει 
ο Πατριάρχης στο Ιερό Βήμα του Καθολικού και κάθεται στον 
πατριαρχικό θρόνο. Από αυτό το σημείο περνάνε και ασπά- 
ζονται το χέρι του Πατριάρχη οι εκπρόσωποι των Αρμενίων, 
των Αράβων, των Κοπτών και άλλων, για να τους δοθεί το 
Άγιο Φως. Σύμφωνα με τα προνόμια, αν δεν ασπαστούν το 
χέρι του Ορθόδοξου Πατριάρχη δεν έχουν το δικαίωμα να 
λάβουν το Άγιο Φως από τα χέρια του. Αμέσως μετά αρχίζει 
η Ιερή Λιτανεία, η οποία περιφέρεται τρεις φορές γύρω από 
τον Πανάγιο Τάφο και μετά ο Πατριάρχης σταματάει μπροστά 
στον Πανάγιο Τάφο, όπου βρίσκονται και οι επίσημοι.

Μετά τπ Λιτανεία αποσφραγίζεται ο Πανάγιος Τάφος και 
ο Πατριάρχης βγάζει την αρχιερατική στολή του και μένει 
μόνο με το λευκό στιχάριο. Κατόπιν ο διοικητής της Ιερου
σαλήμ και ο αστυνομικός διευθυντής ελέγχουν σχολαστικά 
τον Πατριάρχη μπροστά σε όλους, ώστε να διαπιστωθεί ότι 
δεν έχει τίποτα μαζί του το οποίο μπορεί να μεταδώσει φως.

Μετά τον έλεγχο ο Ελληνορθόδοξος Πατριάρχης Ιεροσο
λύμων λαμβάνει τους σβηστούς πυρσούς και εισέρχεται μαζί

με τον Δραγουμάνο των Αρμενίων στο Ιερό Κουβούκλιο. Όλα 
τα κανδήλια είναι σβηστά και τίποτα δεν είναι αναμμένο στον 
Ιερό Ναό. αλλά και στον Πανάγιο Τάφο.
Η Αφή του Αγίου Φωτός

Η τέλεσή της αποτελεί προνόμιο του ελληνορθόδοξου 
Πατριάρχη Ιεροσολύμων, που επαναλαμβάνεται κάθε Μέγα 
Σάββατο μεσημέρι στη λειτουργία της Αναστάσεως. στον 
Πανάγιο Τάφο του Χριστού. Την παρακολουθούν χριστιανοί 
από όλα τα δόγματα, αλλά και αλλόθρησκοι.

Η πιο συνηθισμένη αναφορά αυτών, που πιστεύουν στη 
θαυματουργή προέλευση του «Αγίου Φωτός» περιλαμβάνει 
την αυτανάφλεξη των κεριών, εντούτοις, σύμφωνα με άλλες 
μαρτυρίες πιστών το Άγιο Φως είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, 
το οποίο εμφανίζεται στο θόλο εντός του Ναού της Αναστά
σεως. αλλά και κατ' άλλους έξω από αυτόν. Οι πιστοί το 
περιγράφουν να εμφανίζεται σαν λευκογάλανες οριζόντιες 
ταινιώδεις αστραπές, περιστρεφόμενες ανταύγειες ή κινού
μενες φλόγες άγνωστης προέλευσης. Στο Ναό δεν υπάρχει 
ηλεκτρικό ρεύμα και ηλεκτροφωτισμός. Μαρτυρίες αναφέ
ρουν ότι πολλές λαμπάδες των πιστών και κανδήλες ανάβουν 
μόνες τους, ενώ η φλόγα δεν τους κα ίε ι τα πρώτα λεπτά. 
Ορισμένα βίντεο δείχνουν ιερείς ή πιστούς να κινούν το κερί 
κοντά στα γένια τους ή στα χέρια τους χωρίς να τους βλάπτει.

Φαίνεται, πως σχετικά με την τελετή αυτή, «η πρώτη αδι
αφιλονίκητη μαρτυρία που την περιγράφει με αναγνωρίσιμη 
μορφή χρονολογείται από τον ένατο αιώνα. Πολλές μετέ- 
πειτα περιγραφές δείχνουν ότι έχει διατηρηθεί, ουσιαστικά, 
χωρίς διακοπή μέχρι σήμερα. Με τον τρόπο αυτό, η τελετή 
αφής του αγίου φωτός αναδεικνύει μια σπάνια περίπτωση 
ζωντανής παράδοσης, που επιβιώνει για τόσους αιώνες χω
ρίς να χαθεί στο πέρασμα του χρόνου. Το Άγιο Φως, αμέσως 
μετά την αφή του. ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων το μεταδίδει 
στους εκπροσώπους άλλων εκκλησιών και στους πιστούς, 
που παρευρίσκονται στο Ναό του Παναγίου Τάφου.

Μεταφορά στην Ελλάδα
Έως το 1988 το 

Α γιο  Φως έφ τα 
νε στην Ελλάδα με 
πλοίο μια εβδομά
δα μετά το Μεγάλο 
Σάββατο. Το 1988, 
με πρω τοβουλία  
του τότε έξαρχου 
του Πανάγιου Τά
φου στην Αθήνα (και μετέπειτα Πατριάρχη Ιεροσολύμων) 
Ειρηναίο, ξεκίνησε η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελ
λάδα με αεροπλάνο αμέσως μετά την αφή του στον Πανάγιο 
Τάφο με ειδ ική  πτήση της Ολυμπιακής, τα έξοδα της οποίας 
κάλυπτε το ελληνικό κράτος. Η αεροπορική μεταφορά του 
Αγίου Φωτός γινόταν με την ευθύνη ταξιδιωτικού γραφεί
ου ως το 2002. οπότε την ανέλαβε το ελληνικό Υπουργείο 
Εξωτερικών. Κάθε χρόνο ο έξαρχος του Παναγίου Τάφου 
της Αθήνας παραλαμβάνει το ιερό ή «ανέσπερον» φως και 
με ειδική πτήση το μεταφέρει στην Αθήνα, όπου γίνεται η 
υποδοχή του με τιμές αρχηγού κράτους (από το 2001 και 
έπειτα μεταφέρεται στη Μητρόπολη Αθηνών, καθώς και σε 
ένα μεγάλο αριθμό άλλων Μητροπόλεων).
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I  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ

Αναφορές στην τελετή αφής
Τις πρώτες αναφορές στην τελετή αφής του Αγίου Φωτός 

στην Ιερουσαλήμ, βρίσκουμε στο οδοιπορικό της Αιθέριας, 
που αναφέρεται στην περιήγηση μιας μοναχής στους αγίους 
τόπους κατά τον 4ο ή 6ο αιώνα. Αν και στην αφήγηση αυτή 
δεν υπάρχει αναφορά σε θαυματουργικό γεγονός.κάποιοι θε
ωρούν ότι «το Αγιο Φως. που ανανεώνεται ετησίως την εποχή 
του Πάσχα» ήταν «ένα θαύμα διάσημο ήδη στις ημέρες της».

Επίσης, σε ένα μακροσκελές γράμμα του κληρικού Νικήτα 
Βασιλικού, που είναι σχετικό με το άγιο φως, χρονολογούμε
νου το έτος 547 (φμζ') μ.Χ. από τον Χρύσανθο Προύσης (αν 
και το ορθότερο είναι το 947 μ.Χ. αφού απευθύνεται στον 
Κωνσταντίνο Ζ' τον Πορφυρογέννητο), αναφέρεται:

«Τη ουνεβδόμη Απριλλίου μηνάς...του δε αγίου καί μεγά
λου Σαββάτου εγγίοαντος.,.τω Αρχιεπισκόηω...την αγίαν καί 
πάνδημον εορτήν του Χριστού τελέσαί.,.ο των θαυμάσιων 
Θεός, τη απερινοήτω και αμάχω αυτού δυνάμει, 
δύο των του τριφώτου κανδήλων θείου Φωτός 
επλήρωσε . εν  δε τω νυν χρόνω ανά πάσαν την 
Εκκλησίαν αναλάμψαι την θείαν φωτοχυσίαν».

Γύρω στον 9ο αιώνα αρχίζει να παρουσιάζεται 
από προσκυνητές το εν λόγω φως ως θαύμα, ως 
θεόπεμπτο δώρο, που «κατέρχεται ουρανόθεν 
στον Άγιο Τάφο». Μια ακόμη μαρτυρία, από τις 
πρώτες, που αποδίδουν υπερφυσικό χαρακτή
ρα στο άναμμα του Αγίου Φωτός ήταν αυτή του 
Γάλλου Βερνάρδου (Bernardus Monachus). Κα
θολικού μισιονάριου και μοναχού, ο οποίος έκα
νε προσκυνηματικό ταξίδ ι στην Αίγυπτο και την 
Παλαιστίνη μεταξύ του 865 έως το 870 μ.Χ. και 
αποδίδει σε άγγελο τη μετάδοση του φωτός στον Πατριάρ
χη. Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει και η καταγραφή του 
γεγονότος από τον Φουσέ της Σαρτρ (Foucher de Chartres. 
1059-1127). τον Γάλλο ιερέα και χρονικογράφο της Α Σταυρο
φορίας. έναν από τους αξιόπιστους μάρτυρες των ιστορικών 
γεγονότων της εποχής:

«...το ηολυαναμενόμενο φως εμφανίστηκε σε μία από τις 
κανδήλες του Αγίου Τάφου, και εκείνο ι που βρίσκονταν πιο 
κοντά μπορούσαν να δουν το κοκκινωπό χρώμα του. [Ο πα
τριάρχης] αμέσως επιτάχυνε το βήμα του και ανοίγοντας την 
πόρτα του Τάφου μ ε  το κλε ιδ ί που κρατούσε στο χέρι του... 
άναψε μια λαμπάδα και βγήκε έξω για να δείξει σε όλους 
το Αγιο Φως...[είχαν] χαρά στις καρδιές τους και δάκρυα 
στα μάτια».

Τις παραμονές της Β' Σταυροφορίας, ο Πέτρος ο Σεβάσμιος 
του Κλυνύ (1094-1156), χωρίς να προσδιορίζει ακριβώς το 
χρόνο εμφάνισής του «θαύματος» της αφής του Αγίου Φωτός 
στην Ιερουσαλήμ, το τοποθετεί μέσα στη διάρκεια των πέντε 
αιώνων κατοχής των αγίων τόπων από τους μουσουλμάνους 
(δηλ. από το 637 μ.Χ. και μετά) και το ερμηνεύει ως σίγουρη 
απόδειξη της προτίμησης του Θεού για τους χριστιανούς και 
εναντίωσης του στο ισλάμ.

Τη θαυματουργική εμφάνιση του Αγίου Φωτός περιγράφει 
και η μαρτυρία ενός ισλανδού προσκυνητή που επισκέφτηκε 
την Ιερουσαλήμ στα μέσα του 12ου αιώνα αιώνα και υποστήρι
ξε ότι το άγιο φως εμφανίζεται στα κεριά το βράδυ του Πάσχα, 
και μάλιστα «όταν χριστιανοί κυβερνούν την πόλη».

Το ίδιο μαρτυρά και ο λόγιος, πρώην Βυζαντινός αυτοκρά-

τορας (1347-1355) και μετέπειτα μοναχός, Ιωάννης Καντα- 
κουζηνός. στην γ' απολογία του:

«Αλλά και περί του κατ' έτος γινομένου εν Ιεροσολύμοις εν 
τω Τάφω του Χριστού θαύματος, κατά τον καιρόν της αυτού 
Αναστάσεως... κατέρχεται φως ουρανόθεν. ανάπτον τας ε ις  
τον Τάφον του Χριστού ευρισκομένας λαμπάδας.»

Σύμφωνα με τις γραπτές πηγές, το Μεγάλο Σάββατο του 
1579. μια ομάδα Τούρκων στρατιωτών, ύστερα από διαμε- 
σολάβηση των Αρμενίων, απαγόρευσε τη διέλευση των ορ
θοδόξων στο Ναό της Αναστάσεως. Το πλήθος των πιστών 
παρέμεινε στο προαύλιο του ναού καθ' όλη τη διάρκεια της 
ημέρας, αλλά ακόμη και μετά τη δύση του ηλίου.

0 Πατριάρχης Σωφρόνιος Δ", που διήνυε το πρώτο έτος 
της πατριαρχίας του. ανέλαβε για πρώτη φορά να φέρει εις 
πέρας την πιο σημαντική τελετή του έτους, όμως, οι Τούρκοι 
τού στέρησαν το νόμιμο δικαίωμα.

0 πατριάρχης στεκόταν προσευχόμενος 
στο αριστερό μέρος της πύλης του ναού, 
πλησίον ενός κίονα. Και ξαφνικά, ενώ είχε 
ήδη πέσει η νύχτα, ο κίονας διερράγη και το 
Αγιο Φως ξεπήδησε από το εσωτερικό του.

0 πατριάρχης άναψε αμέσως τη λαμπάδα 
του και μεταλαμπάδευσε το Άγιο Φως στους 
πιστούς. Μέσα σε λίγα λεπτά, η ιερή φλόγα 
εξαπλώθηκε σε όλους τους παρευρισκόμε- 
νους και το προαύλιο του ναού φωτίστηκε. 
Οι έκπληκτοι Τούρκοι φρουροί άνοιξαν τότε 
τις πύλες του ναού και ο πατριάρχης, μαζί με 
το πλήθος των ορθοδόξων, κατευθύνθηκαν 
πανηγυρικά προς τον Πανάγιο Τάφο.

Έτσι, περίπου περιγράφει το γεγονός της καθόδου του Αγί
ου Φωτός και ο Χρύσανθος Προύσης:

«Επάνω τούτου του Παναγίου Τάφου εκλάμπει το άγιον 
φως τω αγίω και μεγάλω Σαββάτω. ώρα εβδόμη ή ογδόη της 
ημέρας, η δε τάξις έχει ούτω·. σβυσάντων ημών πρότερον 
πάσας τας εν τω θείω ναώ κανδήλας. έρχονται οι προρη- 
θέντες πορτάρηδες Τούρκοι, μετά του Μουτεβελή . και του 
επιτρόπου του ηγεμόνος. και άλλων πολλών εξουσιαστών. 
και κλείοντες την πόρταν του αγιωτάτου Κουβουκλίου, και 
σφραγίζοντες αύτην επιμελώς. οι μεν ανέρχονται ε ις  τα Κα
τηχούμενα...και γίνονται θεαταί του μεγίστου τούτου θαύμα
τος...πλησιάζει μόνος ο Αρχιερεύς ε ις  την θύραν του αγίου 
Κουβουκλίου και προσεύχεται., και εισερχόμενος μόνος... 
μετά φόβου πολλού και μεγάλης ευλαβείας... θεω ρεί θαυ- 
μασίως το άγιον φως επάνω του αγίου τάφου...»

Ένα από τα κορυφαία μυστήρια του χριστιανικού κόσμου 
καλεί σε βαθύτερη ανάλυση, καθώς το Μεγάλο Σάββατο κο
ντοζυγώνει και το Άγιο Φως ετοιμάζεται για άλλη μια χρονιά να 
σκορπίσει τη θεϊκή του λάμψη στα πέρατα της οικουμένης. ■

Κ Χ Λ Η X N X C T X C H

Διαδικτυογραφία

1. www.el.wikipedia.org, «Άγιο Φως»

2. www.saint.gr. 'Ορθόδοξος Συναξαριστής
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• Προσφορά για Αστυνομικούς
και πολιτικό προσωπικό 

25% στα γυαλιά ηλίου & οράσεως.

• Εντελώς δωρεάν
οι πρώτοι δοκιμαστικοί φακοί.

• Δεκτά όλα τα ταμεία.

• Δεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες.
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σε Όλες τις Θεραπείες 
του DHI Medical Group με τη 

Νέα Χρυσή Κάρτα*
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DHI, το αποτέλεσμα μετράει!
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► Επιμέλεια: Ανθ/μος Αντώνης Τζιβανόπουλος

Μια σειρά από θανάσιμες τρομοκρατικές επιθέσεις χτύπησαν τις Βρυξέλες νωρίς το πρωί της 22/3/2016. με δύο εκρή

ξεις στο διεθνές αεροδρόμιό της και μια τρίτη σε σταθμό του μετρό στο κέντρο της πόλης, πολύ κοντά στο συγκρότημα των 

κεντρικών γραφείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τουλάχιστον μία από τις δύο εκρήξεις στο αεροδρόμιο ήταν αποτέλεσμα 

επίθεσης βομβιστή αυτοκτονίας, ανέφεραν αστυνομικές πηγές. Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν, οι 12 στο αερο

δρόμιο και οι υπόλοιποι 19 στον σταθμό του μετρό, ενώ πολύ μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των τραυματιών. 198 στο σύνο

λο. «Φοβόμασταν ότι αποτελούσε η χώρα μας στόχο τρομοκρατικής επίθεσης και να που συνέβη» είπε ο πρωθυπουργός 

του Βελγίου σε συνέντευξη τύπου, αποκαλώντας τις επιθέσεις αυτές τυφλές, βίαιες και θρασύδειλες.
Οι εκρήξεις στο αεροδρόμιο των Βρυξελών σημειώθηκαν νωρίς το πρωί δίπλα από το γκισέ αμερικανικής αεροπορικής 

εταιρίας, στην αίθουσα αναχωρήσεων. Πληροφορίες ανέφεραν ότι η πρώτη έκρηξη οφειλόταν σε βομβιστή, ενώ η δεύτερη 

σε βόμβα που πυροδοτήθηκε από απόσταση. Σύμφωνα με μαρτυρίες, υπήρξαν πυροβολισμοί, ενώ ακούστηκε κάποιος να 

φωνάζει στα αραβικά πριν σημειωθούν οι εκρήξεις. Επίσης αναφέρθηκε ότι εντοπίστηκε καλάσνικοφ στην αίθουσα αναχω

ρήσεων δίπλα στον νεκρό βομβιστή, καθώς και τρεις ζώνες βομβιστών αυτοκτονίας σε άλλους χώρους του αεροδρομίου.
Περίπου την ίδια ώρα σημειώθηκε έκρηξη στο τελευταίο βαγόνι του 

συρμού του μετρό την ώρα που ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από τον σταθμό 

Maelbeek στο κέντρο των Βρυξελλών, σε μια περιοχή που στεγάζει πλήθος 

υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατάσταση που επικράτησε ήταν χα

οτική. καθώς ο σταθμός γέμισε καπνούς και δεκάδες πολίτες τραυματισμένοι 

προσπαθούσαν να απεγκλωβιστούν.

Οι αστυνομικές αρχές, αμέσως μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα, κάλεσαν 

τον κόσμο να αποφεύγει κάθε περιττή μετακίνηση, καθώς υπήρχαν φόβοι για 

εκδήλωση επιπλέον επιθέσεων, ενώ ανεστάλησαν όλες οι πτήσεις από και προς 

το αεροδρόμιο των Βρυξελλών, καθώς και τα δρομολόγια τρένων και λεωφορείων. Με τον τρόπο αυτό η Βελγική πρωτεύ

ουσα και διοικητικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρασε σε μια κατάσταση καραντίνας, με το επίπεδο συναγερμού να 

έχει καθοριστεί στο υψηλότερο επίπεδο.
Οι τρομοκρατικές επιθέσεις, μια ζωντανή εικόνα της συνεχόμενης απειλής την οποία βιώνει η Ευρώπη, συνέβησαν 

μόλις τέσσερις μέρες μετά από την σύλληψη του περισσότερο καταζητούμενου ανθρώπου στην Ευρώπη, του Salah 
Abdeslam, του μοναδικού επιβιώσαντα τρομοκράτη από τους δέκα που πιστεύεται ότι συμμετείχαν στις επιθέσεις που 

σκότωσαν 130 ανθρώπους στο κέντρο και στα περίχωρα του Παρισιού την 13/11/2015. Οι μέχρι τώρα εξελίξεις δείχνουν ότι 

δεν εκτιμήθηκε σωστά η επιχειρησιακή ικανότητα και η έκταση των επιθέσεων που ήταν σε θέση να φέρει εις πέρας το 

αυτοαποκαλούμενο «Ισλαμικό Κράτος» στην καρδιά της Ευρώπης. Αναλυτές αναφέρουν ότι η τρωτότητα που παρουσιάζει 

η Ευρώπη σε τρομοκρατικές επιθέσεις οφείλετε στο τεράστιο κύμα μεταναστών χωρίς χαρτιά από την Μέση Ανατολή, την 

μεγάλη απήχηση που έχει στους μουσουλμανικούς πληθυσμούς της Ευρώπης η προπαγάνδα του «Ισλαμικού Κράτους», 

έτσι ώστε να στρατολογεί δεκάδες επίδοξους «μάρτυρες» ανάμεσά τους, καθώς και σε προβλήματα ανταλλαγής πληροφο

ριών μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας της Ευρώπης. 

www.enikos.gr I www.guardian.co.uk
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ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ «ΠΕΙΡΑΤΕΣ TOY RATHKEALE» ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Όσο προχωρούσαν τα εγκληματικά χτυπήματα 

γινόταν γρηγορότερα, ακριβέστερα και εξαιρετικά 

επικερδή. Όταν ήχησε ο συναγερμός στο μουσείο 

ασιατικής τέχνης του πανεπιστημίου Durham
στη βορειοανατολική Αγγλία, οι κακοποιοί χρε ι

άστηκαν μόλις τρία λεπτά για να φύγουν με κ ινε

ζικές αντίκες αξίας 16 εκατομμυρίων λιρών. Για 

να αποφύγουν να πιαστούν από την αστυνομία με 

τη λεία τους, έκρυψαν ένα βάζο από νεφρίτη της 

δυναστείας των Μινγκ σε μια χωματερή στα πε

ρίχωρα της πόλης και εξαφανίστηκαν μέσα στη 

νύχτα. Όταν αργότερα κάποιοι συνεργοί τους πή
γαν στην κρυψώνα να ανακτήσουν τα κλοπιμαία,

δεν μπόρεσαν να τα εντοπίσουν πουθενά.

Οι κακοποιοί δεν είχαν υπολογίσει την εργατικότητα και το ζήλο ενός ενθουσιώδη κηπουρού, που αφού κλάδεψε 

τον φράχτη από Λέυλανττου σπιτιού του. πέταξε τις στοίβες των κομμένων κλαδιών στην ίδια χωματερή σκεπάζοντας 

τα κλοπιμαία. «Δε φρόντισαν να βάλουν τον πειρατικό σταυρό, που θα τους υποδείκνυε την κρυψώνα» ανέφερε 

δεικτικά ο δημόσιος κατήγορος κατά τη δίκη ορισμένων εκ των αρχηγών της σπείρας. Η αδυναμία να εντοπίσουν τα 

κλοπιμαία προκάλεσε πανικό στους κακοποιούς που επισκέφτηκαν επανειλημμένα τη χωματερή, προκειμένου να 

επανακτήσουν τη λεία τους χωρίς αποτέλεσμα, γεγονός που τελικά τους οδήγησε σε πληθώρα τηλεφωνημάτων προς 
τους εγκεφάλους της συμμορίας για οδηγίες. Τα τηλεφωνήματα αυτά ήταν το ίχνος, που έψαχνε η αστυνομία, για 

να τους εντοπίσει και να οδηγήσει τελικά στη δικαιοσύνη μετά τέσσερα χρόνια ερευνών τους αρχηγούς της επονο

μαζόμενης ως «πειρατές του Rathkeale συμμορίας, η οποία είχε προβεί σε ένα ταχύτατα αυξανόμενο αριθμό από 

θρασύτατες επιδρομές σε βρετανικά μουσεία και επαύλεις με στόχο ανεκτίμητες ασιατικές αντίκες και κέρατα ρινό- 

κερων. Οι κεφαλές της συμμορίας ήταν μια Ιρλανδική οικογένεια οργανωμένη στα πρότυπα της ιταλικής μαφίας με 
δραστηριότητα από τη Βόρεια Αμερική μέχρι την Αυστραλία. 
www.independent.co.uk

ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΚΕΙ ΤΕΛΕΤΗ ΒΟΥΝΤΟΥ ΣΕ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

Η αστυνομία στην Ισπανία συνέλαβε έναν άντρα και μια γυ
ναίκα με την κατηγορία βεβήλωσης τάφου σε κοιμητήριο του 

Αλικάντε, με σκοπό να εξασκήσουν λατρευτικό τελετουργικό 
προκειμένου να ενδυναμώσουν τη σχέση τους.

Ο συναγερμός δόθηκε όταν κάποιος από το προσωπικό του 
κοιμητηρίου διαπίστωσε, πως ένας τάφος ήταν ανοικτός και τμή

ματα της σωρού ήταν διασκορπισμένα τριγύρω. Ανάμεσα στα 

οστά βρέθηκαν δύο κούκλες βουντού δεμένες μεταξύ τους, ένα 

κερ ί και ένας μικρός σωρός από ρύζι, φασόλια, καλαμπόκι μαζί 

με δύο πλαστικά ποτήρια γεμάτα ρούμι. Ο 37χρονος άνδρας και η 34χρονη γυναίκα, που συνελήφθηκαν. παραδέχτηκαν 

ότι τέλεσαν ένα τελετουργικό, προκειμένου να σπάσουν τα πνευματικό δεσμό της γυναίκας με τον πρώην σύντροφό 

της και έτσι να συνεχίσουν τη ζωή τους ευτυχισμένοι. Η αστυνομία δήλωσε ότι ο άνδρας ήταν οπαδός της Σαντερία. 
μια Αφρικανικής θρησκείας βασισμένης στις αντιλήψεις και παραδόσεις της φυλής Γιορούμπα στη Νιγηρία με επιρ

ροές από την Καθολική Εκκλησία. Ήταν το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό από τις αρχές του χρόνου στο Αλικάντε. 
www.elpais.com

http://www.independent.co.uk
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ΣΥΛΛΗΨΗ ΣΟΜΑΛΟΥ ΙΜΑΜΗ ΣΤΗΝ ΡΩΜΗ

Η Ιταλική αστυνομία συνέλαβε στο Campobasso. προάστιο της Ρώμης, 

έναν αιτούντα άσυλο 22χρονο Σομαλό Ιμάμη με την κατηγορία ότι σχέ
διαζε τρομοκρατικό χτύπημα στη Ρώμη. Ο εν λόγω άντρας φέρεται από 

ηχητικά ντοκουμέντα να παρακινεί σε πράξεις βίας ομοθρήσκους του. λέ

γοντας «Ας ξεκινήσουμε από την Ιταλία, πάμε στη Ρώμη να ξεκινήσου
με τον Ιερό Αγώνα», «ο πόλεμος συνεχίζεται, το Charlie Hebdo ήταν 

μόνο η αρχή». Αναφέρεται ότι στο κέντρο υποδοχής μεταναστών όπου ζούσε ε ίχε οργανώσει ταμείο για την «jihad» 

και στα κηρύγματά του καλούσε το κοινό του να ακολουθήσει τις επιταγές του θεού, που διέταξε, να αφανιστούν οι 

άπιστοι. Έχοντας αυτοανακηρυχθεί πνευματικός καθοδηγητής, στο τέλος κάθε κηρύγματος καλούσε τους πιστούς να 

προσευχηθούν για τον «ISIS» και τους μαχητές του. που θυσιάστηκαν για τον αγώνα. Μετά από ένα τρίμηνο ενδελε

χών ερευνών με χρήση ηαγιδευμένων τηλεφώνων και κρυμμένων καμερών και κοριών, η ιταλική αστυνομία συνέλεξε 

το απαραίτητο υλικό, που αποδείκνυε τις προθέσεις και τα σχέδια του ανωτέρω Ιμάμη. Από βιντεοσκοπημένο υλικό 

φαινόταν να προβάλει σε άλλους ομοθρήσκους του βίντεο με τακτικές τρομοκρατικών επιθέσεων. Το κατασχεμένο 

αυτό υλικό στάθηκε η βάση για τις περαιτέρω ανακρίσεις. 0 Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών σχολίασε πως: «δεν υπάρ
χει μηδενικό ρίσκο στην υποδοχή του κύματος μεταναστών, που καταφτάνουν στην Ιταλία, αλλά οι συλλήψεις στο 

Campobasso δείχνουν ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες επαγρυπνούν και λειτουργούν καλά». 

w w w .ansa.it

Η ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΑΕΤΟΥΣ

Καθώς εξαπλώνεται η χρήση «drones» στον κόσμο, αυξάνετε και 

η ανησυχία των αρχών από πυροσβέστες και ελεγκτές εναερίου κυκλο

φορίας ως αστυνομικούς. Η ολλανδική αστυνομία, λοιπόν, προκειμέ- 
νου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που έχει αρχίσει να δημιουργείται 

με την ανεξέλεγκτη χρήση αυτών των ιπτάμενων ρομπότ συνεργάστηκε 

με μια ιδιωτική εταιρία ασφαλείας που ειδικεύεται στην εκπαίδευ
ση αρπακτικών πτηνών για την ασφάλεια εγκαταστάσεων, όπως αερο

δρομίων. προκειμένου να κρατήσει τους ουρανούς των κατοικημένων 

περιοχών ασφαλείς. Το εγχείρημα αυτό περιγράφεται από εκπρόσωπο 
της ολλανδικής αστυνομίας ως «λύση κατωτέρου τεχνικού επιπέδου για ένα πρόβλημα υψηλής τεχνολογίας». Η 

εταιρία κλήθηκε να εκπαιδεύσει αετούς, προκειμένου να αρπάζουν στον αέρα μη επανδρωμένα ιπτάμενα αντικε ίμε
να. Τα αρπακτικά πτηνά είναι ούτως ή άλλως εχθρικά διακείμενα απέναντι στα «drones», δ ιότι συνήθως προσεγγί

ζουν το μέγεθος των αρπακτικών πτηνών και ως εκ τούτου τα εκλαμβάνουν ως τέτοια και άρα ως απειλή, με αποτέ
λεσμα όταν πετάνε στο περιβάλλον τους και ε ιδ ικά αν προσεγγίζουν τις φωλιές τους, να επιτίθενται προκειμένου να 

διαφυλάξουν την περιοχή τους και τα μικρά τους. Εκμεταλλευόμενοι οι Ολλανδοί αστυνομικοί αυτή τη «φυσική τους 

απέχθεια», τα χρησιμοποιούν ως ανελέητους κυνηγούς των ιπτάμενων αυτών εισβολέων. 

w w w .du tchnew s.n l

ΜΑΡΙΧΟΥΑΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΨΕΥΤΙΚΑ ΚΑΡΟΤΑ

Η Υπηρεσία συνοριακής φύλαξης των Η.Π.Α. κατάσχεσε περισσότερο από ένα τόνο ψεύτικα καρότα παραγεμι
σμένα με μαριχουάνα ανακατεμένα με το αληθινό εμπόρευμα σε τελωνείο στα σύνορα με το Μεξικό. Αστυνομικοί 

στο Pharr του Τέξας ανακάλυψαν 2.493 κιλά μαριχουάνας κρυμμένα μέσα σε εισαγόμενο εμπορικό φορτίο με φρέ-
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σκα καρότα από το Μεξικό. «Για μια ακόμη φορά, οι συμμορίες λαθρε
μπορίου ναρκωτικών ουσιών επέδειξαν απίστευτη ευρηματικότητα στην 

προσπάθειά τους να περάσουν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών κατά μήκος 

των Αμερικανομεξικανικών συνόρων» δήλωσε ο διευθυντής του τελωνείου 

Efrain Solis. Το περιεχόμενο του φορτίου ανιχνεύτηκε από τους σαρωτές 

του τελωνείου σημαίνοντας συναγερμό και οδηγώντας τους αστυνομικούς 

σε δευτερεύων ενδελεχέστερο έλεγχο, που οδήγησε στην ανακάλυψη πε

ρίπου 3.000 ομοιωμάτων καρότων αναμιγμένα με τα πραγματικά. Το κα- 

τασχεμένο φορτίο γέμισε τις καρότσες δύο ημιφορτηγών και η αξία του 

υπολογίστηκε σε 500.000 δολάρια. Δεν ήταν πρώτη φορά, που οι συνορι- 
οφύλακες αντιμετώπισαν τέτοια υπόθεση, καθώς στα τέλη του προηγούμενου χρόνου κατάσχεσαν μαριχουάνα και 
κοκαΐνη αξίας δύο εκατομμυρίων δολαρίων σε συσκευασίες αγγουριών και καρότων. 
www.cnn.com

Ι
ΟΙ «ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ» ΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ: ΕΜΕΙΣ ΚΑΝΑΜΕ ΤΗ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΤΩΝ 280 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Μέχρι και 76χρονο περιλάμβανε η σπείρα που την περασμένη Άνοι

ξη «χτύπησε» την καρδιά της αγοράς κοσμημάτων του Λονδίνου, παίρ

νοντας ως λεία αντικείμενα αξίας που προσεγγίζει τα 200 εκατ. λίρες ή 

280 εκατ. ευρώ. Τέσσερις άνδρες. οι τρεις συνταξιούχοι, ομολόγησαν 

την δράση τους στο Hatton Garden Safety Deposit, μία από τις ιστορι- 
κότερες ετα ιρείες φύλαξης πολύτιμων αντικειμένων στην βρετανική 

πρωτεύουσα, με παρουσία 3 αιώνων στον κλάδο. Πέντε άνδρες ακό
μη. από U2 ως 60, συνελήφθησαν αλλά δεν αποδέχονται την εμπλοκή 
τους και αναμένεται η δίκη τους.

Ο 76χρονος Μπράιαν Ρίντερ, ο 74χρονος Τζον Κόλινς, ο 67χρονος Τέρι Πέρκινς και ο 58χρονος Ντάνιελ Τζόουνς 
βρέθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης στο Γούλγουιτς και παραδέχθηκαν ότι σχέδιασαν την ληστεία, κατά τη διάρκεια 
της παρατεταμένης περιόδου αργίας, λόγω του ότι συνέπεσε το Πάσχα και η σχετική τραπεζική αργία.

Οι διαρρήκτες μπήκαν στο θησαυροφυλάκιο όπου φυλάσσεται μεγάλο μέρος του χρυσού, των διαμαντιών και των 
κοσμημάτων που κατέχουν οι μεγάλες ετα ιρείες του κλάδου, όλες συγκεντρωμένες στη γειτονιά αυτή του Λονδίνου. 

Δεκάδες μάλιστα συστεγάζονται στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα του Hatton Garden, όπως και εκατοντάδες μεσίτες 
και πωλητές.

Οταν έφυγαν είχαν μαζί τους το περιεχόμενο 73 θυρίδων. Επισήμως, η αξία των κλοπιμαίων ξεπερνά τα 10 εκατομ

μύρια στερλίνες, αλλά άλλες πηγές ανεβάζουν το ποσό στα 200 εκατ. στερλίνες ή περίπου 280 εκατ. ευρώ, καθώς το 

περιεχόμενο των θυρίδων δεν είναι γνωστό. Οι διαρρήκτες μπήκαν στο φρεάτιο του ανελκυστήρα, κατέβηκαν στο επί

πεδο του θησαυροφυλακίου και με βαρύ εξοπλισμό κοπής μετάλλων διαπέρασαν τον θωρακισμένο τσιμεντένιο τοίχο.
Το αξιοσημείωτο είνα ι ότι ένας από τους συναγερμούς χτύπησε, αλλά η αστυνομία δεν έστειλε κανέναν να ελέγ

ξε ι τι συμβαίνει.

Έτσι, η αστυνομία αντελήφθη τι ε ίχε συμβεί αρχικά στις 7 Απριλίου, αλλά σύντομα το υλικό από τις κάμερες έδ ε ι
ξε ότι η διάρρηξη ήταν σε εξέλιξη  από τις 2 Απριλίου.

Χαρακτηριστικό του επιπέδου εξοπλισμού των διαρρηκτών είναι και το τρυπάνι που χρησιμοποίησαν. Η βρετανική 

αστυνομία απέδειξε ότι έστω και καθυστερημένα ξέρει τι κάνει -  και προχώρησε στην σύλληψη ενός «παλιού γνώ

ριμου», του 76χρονος Ρίντερ, ο οποίος είχε εμπλακεί σε κλεπταποδοχή προϊόντων ληστείας χρηματαποστολής, μαζί 

με τον 50χρονο γιο του Μπράιαν. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι επτά προαναφερθέντες.

Η αστυνομία στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι ανέκτησε σημαντικό μέρος των πολύτιμων αντικειμένων που εκλάπησαν. 

Αυτά ωστόσο αφορούν μάλλον τα «επίσημα» 10 εκατ. στερλίνες, καθώς η εταιρεία έβαλε λουκέτο μόλις πρόσφατα. 
www.mirror.co.uk ■
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► Επιμέλεια: Ανθ/μος Οδυσσέας Παππάς

«DELIVERY» ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΚΑΠΝΟΥ

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βο
ρειοανατολικής Αττικής, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη 

της οποίας, υποδυόμενοι τους διανομείς φαγητού, δια
κινούσαν λαθραία πακέτα τσιγάρων και πακέτα καπνού 

στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Ειδικότερα, συνελήφθησαν. 
μεσημβρινές ώρες της 7-3-2016 στη Νέα Ιωνία και στην 
Αργυρούπολη, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρε

σίας. οκτώ (8) άτομα, μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των 
οποίων και τα αρχηγικά. Πρόκειται για επτά (7) αλλοδα
πούς υπηκόους Πακιστάν ηλικίας από 15 έως 49 ετών 
και ένα 46χρονο ημεδαπό. Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν και 
αναζητούνται τέσσερις (4) συνεργοί τους. Σε βάρος τους, 
σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της 
σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, 
παράβαση νομοθεσίας περί φορολογίας καπνού και περί 
αλλοδαπών, καθώς και για παράβαση των νόμων περί τε
λωνειακού κώδικα. Ειδικότερα, ύστερα από αξιοποίηση 
πληροφοριών σχετικά με διακίνηση λαθραίων τσιγάρων 

και καπνού στη Νέα Ιωνία, εντοπίσθηκε στην περιοχή ισό
γεια οικία, εντός της οποίας βρίσκονταν επιμελώς κρυμμέ
να στο εσωτερικό τοίχου, που καλύπτονταν με χαλί, πλή

θος πακέτων λαθραίων 
τσιγάρων και καπνού, 
τα οποία δεν έφεραν 
την προβλεπόμενη από 
το νόμο ταινία ειδικού 
φόρου κατανάλωσης 
καπνού. Όπως προέκυ- 
ψε από την έρευνα, τα 
μέλη της οργάνωσης ε ί
χαν διακριτούς ρόλους 
και δρούσαν μεθοδικά 
και οργανωμένα. Συ

γκεκριμένα, δύο (2) από τα μέλη, μεταξύ των οποίων και 
ο 46χρονος ημεδαπός είχαν το ρόλο του προμηθευτή και 
του «εισπράκτορα» των κερδών, τρία (3) μέλη είχαν ανα- 
λάβει τη φύλαξη της οικίας, ενώ οι υπόλοιποι διακινούσαν 
και πωλούσαν τα πακέτα των τσιγάρων και του καπνού με 
τη χρήση μοτοσυκλετών. στις οποίες είχαν προσαρμόσει 
κουτιά μεταφοράς, υποδυόμενοι τους διανομείς φαγητού. 

Στην κατοχή τους, καθώς και από την έρευνα σε οικίες στη 
Νέα Ιωνία και στην Αργυρούπολη, βρέθηκαν και κατασχέ

θηκαν -14.404- πακέτα τσιγάρων, -665- πακέτα καπνού, 
τέσσερις (4) δίκυκλες μοτοσυκλέτες με προσαρμοσμένα 
σε αυτές κουτιά μεταφοράς διανομέων φαγητού και ένα

(I) Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο.

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
ΣΤΟ ΑΡΙΓΓΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στη σύλληψη έντεκα

(II) μελών κυκλώματος, 
που δραστηριοποιού
νταν στην εμπορία και 

διακίνηση ναρκωτικών 
ουσιών, προχώρησαν 

αστυνομικοί του Τμήμα
τος Δίωξης Ναρκωτικών 
Δυτικής Θεσσαλονίκης, 
με τη συνδρομή συνα
δέλφων τους, του Τμή
ματος Άμεσης Επέμβα
σης της Υποδιεύθυνσης 
Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης και της Ο.Π.Κ.Ε.. στο 
πλαίσιο επιχείρησης, που έλαβε χώρα απογευματινές 
ώρες της 08-03-2016. σε χώρους του Α.Π.Θ. Πρόκειται 
για δέκα (10) αλλοδαπούς άντρες κι ένα ημεδαπό, ηλικίας 
20 έως 41 ετών, μεταξύ των οποίων και ένας 29χρονος 
υπήκοος Αλβανίας ως ηγετικό στέλεχος, ενώ σε βάρος 
τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση 
αδικήματα της Εγκληματικής Οργάνωσης, της παράβα
σης του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλων 
διατάξεων, της Απόπειρας πρόκλησης σωματικών βλαβών 
και της Αντίστασης. Όπως προέκυψε από την αστυνομική 
έρευνα, η δράση της οργάνωσης εντοπίζεται, τουλάχιστον, 
κατά τον μήνα Φεβρουάριο, με τα μέλη της να λειτουργούν 
με συγκεκριμένη δομή και συνολικό σχεδίασμά, ενώ ενερ
γούσαν με πυραμιδικό σύστημα ''διοίκησης”, στην κορυ
φή του οποίου βρισκόταν το 29χρονο ηγετικό στέλεχος, 
που συντόνιζε και κατηύθυνε τις κινήσεις των υπολοίπων 
μελών. Συγκεκριμένα, τέσσερα (4) από τα μέλη λειτουρ
γούσαν ως προμηθευτές, πέντε (5) ως τσιλιαδόροι, ενώ
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27χρονος αλλοδαπός είχε αναλάβει ίο  ρόλο του "ταμία” με 
τη συγκέντρωση και φύλαξη χρηματικών ποσών -  εσό

δων της παράνομης δραστηριότητας του κυκλώματος. Ο 
προαναφερόμενος 29χρονος άντρας, αντιλαμβανόμενος 
την αστυνομική επιχείρηση, προσπάθησε να διαφύγει της 

σύλληψης και επιβαίνοντας σε μοτοσικλέτα, επιτάχυνε 

κινούμενος επιθετικά προς το μέρος των αστυνομικών. 

Κατασχέθηκαν συνολικά δεκατρία (13) δέματα, που πε
ριείχαν ποσότητες κάνναβης, έτοιμα να διοχετευτούν σε 

υποψήφιους αγοραστές και χρηματικό ποσό σχετιζόμενο 
με εμπορία ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον, συνελήφθησαν 

έξι (6) ακόμη άτομα, έπειτα από συναλλαγή ναρκωτικών 

ουσιών με μέλη της οργάνωσης. Σημειώνεται, τέλος, ότι. 

τρεις εκ των συλληφθέντων έχουν απασχολήσει κατά το 
παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές, ενώ σε βάρος 32χρονου 
μέλους της οργάνωσης, που είχε το ρόλο του προμηθευτή, 
εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης της Ανακρίτριας Πλημμε- 
λειοδικών του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, για διακίνηση και 
κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΔΕΜΑΤΑ ΚΟΚΑΪΝΗΣ 
ΣΤΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών 
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής συνέλαβαν στις 3-3- 
2016 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενι- 
ζέλος». ένα 43χρονο υπήκοο Αλβανίας, για εισαγωγή στην 
Ελληνική Επικράτεια ποσότητας κοκαΐνης. Αναζητούνται 
δύο (2) υπήκοοι Αλβανίας, συνεργοί του. Ειδικότερα, από 
τις Γερμανικές Αρχές εντοπίσθηκαν δύο (2) συστημένα 
ταχυδρομικά δέματα προερχόμενα από τον Παναμά, με 
τελικό προορισμό την Αθήνα, τα οποία περιείχαν ποσότητα 
κοκαΐνης βάρους -13- κιλών, η οποία βρισκόταν εντέχνως 
κρυμμένη μέσα σε στροφάλους μηχανής πλοίου. Κατόπιν 
τούτου, στις 3-3-2016 αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης 
Δίωξης Ναρκωτικών, μετέβησαν στο Διεθνή Αερολιμένα
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ΠΑΡΑΝΟΜΟ «MINI ΚΑΖΙΝΟ»
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ένα «μίνι καζίνο» εντοπίστηκε το βράδυ της 4-3-2016 
στον Πειραιά, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης 

Ασφάλειας Πειραιά. Συνελήφθησαν τριάντα εννέα (39) 

άτομα, εκ των οποίων ένας ΑΑχρονος ημεδαπός ως προ

σωρινά υπεύθυνος, μία 26χρονη ημεδαπή υπάλληλος και 

τριάντα επτά (37) παίκτες, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης του 

καταστήματος. Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, 

παρουσία δικαστικού λειτουργού, εξακριβώθηκε, ότι στο 

εσωτερικό του καταστήματος διενεργούνταν παράνομα 

παίγνια. ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

► Σαράντα τρεις (A3) ηλεκτρονικοί υπολογιστές με εγκα

τεστημένο ειδικό λογισμικό.

► Τρεις (3) επιτραπέζιες ρουλέτες.

► Τρία (3) τραπέζια "BLACK JACK".

Αθηνών, εντόπισαν τον 43χρονο υπήκοο Αλβανίας παρα

λήπτη και τον συνέλαβαν κατά τη στιγμή της παραλαβής 

των δεμάτων. Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε 

ότι ο ανωτέρω δράστης αποτελεί μέλος ευρύτερου κυκλώ
ματος μεταφοράς και. διαμετακόμισης ναρκωτικών, μέσω 
της Χώρας μας.
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► Ένας (1) ξύλινος τροχός της τύχης
► Πέντε (5) ειδ ικές κονσόλες με οθόνες αφής και πλη

κτρολόγια
► Τέσσερις (4) κονσόλες με ειδικά διαμορφωμένες μο

νάδες Η/Υ
► Ένα (1) ρούτερ.
► Ένας (1) server.
► Πλήθος από τράπουλες και μάρκες.
► Οκτώ (8) μπλοκ λαχνών.

► Το χρηματικό ποσό των -185- ευρώ.

ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ

Στην επ' αυτοφώρω σύλληψη τριών μελών συμμορί
ας. τα οποία σκόπευαν να διοχετεύσουν λαθραία τσιγάρα 
στην εγχώρια αγορά, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομά
δας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Δ ι
εύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για δύο 
ομογενείς και ένα υπήκοο Βουλγαρίας, ηλικίας 42. 50 και 
47 ετών αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε 
δικογραφία από το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δ ι
καιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, 
για τα κατά περίσταση αδικήματα της Σύστασης Συμμορί

ας, Αντίστασης και παράβασης του Νόμου περί Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα. Συγκεκριμένα, βραδινές ώρες της 
10-02-2016, αστυνομικοί της Ο Π.Κ.Ε. εντόπισαν, σε από
μερη αγροτική περιοχή των Διαβατών, τους τρεις δράστες 
να μεταφέρουν, με τη βοήθεια ανυψωτικού μηχανήματος 
(κλαρκ). παλέτες, από το εσωτερικό αποθήκης σε επικα- 
θήμενο φορτηγό. Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν 
τα ανωτέρω άτομα, πλην όμως οι δύο ομογενείς, τράπηκαν 
σε φυγή, προκειμένου ν' αποφύγουν τον έλεγχο, κατευθυ- 
νόμενοι προς δύσβατη αγροτική περιοχή, χωρίς ωστόσο 

να τα καταφέρουν, καθώς ακινητοποιήθηκαν και συνελή- 
φθησαν. Σε έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στο φορτηγό, 
εντοπίσθηκαν είκοσι τέσσερις παλέτες, συσκευασμένες 
επιμελώς, που περιείχαν κούτες με λαθραία πακέτα τσιγά
ρα, τα οποία προσπάθησαν να αποκρύψουν, τοποθετώντας 
περιμετρικά τους άδεια γυάλινα μπουκάλια. Στην κατοχή 
των συλληφθέντων. αλλά και σε έρευνα, που πραγματοποι
ήθηκε στο χώρο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:
► (254.000) λαθραία πακέτα τσιγάρα.
► (1) φορητός υπολογιστής.
► (3) κινητά τηλέφωνα, τα οποία χρησιμοποιούσαν για τις

παράνομες συναλλαγές τους και
► το χρηματικό ποσό των (2.940) ευρώ, ως προερχόμενο

από την παράνομη δραστηριότητά τους.
Επίσης, κατασχέθηκε το ανωτέρω φορτηγό, ένα ανυ

ψωτικό μηχάνημα (κλαρκ) και ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιο
κτησίας του 47χρονου αλλοδαπού. Τα κατασχεθέντα προ
ϊόντα καπνού απεστάλησαν στην αρμόδια Υπηρεσία, για 
τον προσδιορισμό των διαφυγόντων δασμών - φόρων, που 
απώλεσε το Ελληνικό Δημόσιο.

ΣΥΛΛΗΨΗ ΕΚΔΟΤΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 
ΓΙΑ ΕΚΒΙΑΣΜΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, 
Δ.Ε.Κ.Ο., ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της 
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική ομάδα, τα 
μέλη της οποίας διέπρατταν εκβιάσεις σε βάρος φυσικών 
πρόσωπων, Δ.Ε.Κ.Ο.. Τραπεζών και Επιχειρήσεων. Στην 
υπόθεση εμπλέκονται τρεις ημεδαποί και συγκεκριμένα 
42χρονος εκδότης - ιδιοκτήτης Μ.Μ Ε. (έντυπου και ηλε
κτρονικού Τύπου) και δύο δημοσιογράφοι ηλικίας 35 και 
50 ετών. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογρα
φία για τα αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε 
εγκληματική οργάνωση, της εκβίασης, της δωροδοκίας 
και της παράβασης του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες. Στο πλαίσιο της έρευνας, 
ταυτοηοιήθηκαν τα στοιχεία των παραπάνω εμπλεκόμενων 
δραστών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι, αφού προσέγγιζαν
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φυσικά πρόσωπα. Δ.Ε.Κ.Ο., επιχειρήσεις και Πιστωτικά 
Ιδρύματα, απαιτούσαν υψηλά χρηματικά ποσά για κατα- 
χώρηση διαφημίσεων σε Μ.Μ.Ε., που διατηρούσαν οι ίδιοι, 
εκβιάζοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα αναρτούσαν 
αρνητικά και συκοφαντικά άρθρα σε βάρος τους. Την 22- 
02-2016. στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχεί
ρησης. στο κέντρο της Αθήνας και στη Βάρη, συνελήφθη- 
σαν και τα τρία μέλη της ομάδας, μετά από κατάθεση σε 
τραπεζικό λογαριασμό του άχρονου, χρηματικού ποσού, 
που αποτελεί προϊόν εκβίασης. Από τις έρευνες σε οικίες 
και επαγγελματικούς χώρους των συλληφθέντων, βρέθη
καν και κατασχέθηκαν τα χρηματικά ποσά των (30.495) 
δολαρίων Η.Π.Α. και (5.830) ευρώ, δεκαέξι (16) φυσίγγια, 
γεμιστήρας και δύο (2) θήκες πιστολιών. καθώς και πλήθος 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, συσκευών αποθήκευσης ψη
φιακών δεδομένων, μπλοκ τιμολογίων, τραπεζικών εμβα
σμάτων και καταστάσεων με ονόματα και χρηματικά ποσά.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡΠΑΓΗΣ ΠΑΚΙΣΤΑΝΩΝ 
ΑΠΟ ΟΜΟΕΘΝΕΙΣ

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Άμεσης Δράσης, 
προσήγαγαν την 29-2-2016 από την περιοχή του Παγκρα
τίου στο Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής 
Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, όπου και 
συνελήφθησαν. δύο (2) υπηκόους Πακιστάν, ηλικίας 21 και 
52 ετών, οι οποίοι νωρίτερα είχαν προσπαθήσει να αποφύ
γουν αστυνομικό έλεγχο έξω από πολυκατοικία στην ίδια 
περιοχή. Από την έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά 
Ζωής διαπιστώθηκε ότι οι δύο ανωτέρω αλλοδαποί, μαζί 
με δύο συνεργούς τους, που αναζητούνται. στις 18-2-2016 
προσέγγισαν στην πλατεία Ομονοίας τρεις (3) ομοεθνείς 
τους και με το πρόσχημα της διευκόλυνσης εξόδου από τη 
χώρα, τους οδήγησαν σε διαμέρισμα στο Παγκράτι. Ακο
λούθως. με την απειλή όπλων και μαχαιριών τους ακι- 
νητοποίησαν και τους δέσμευσαν με αλυσίδες ζητώντας 
τους χρήματα, για να τους απελευθερώσουν. Στις 29-2- 
2016, ένας εκ των απαχθέντων κατάφερε να διαφύγει και 
αποκαλύφθηκε η εγκληματική δράση των συλληφθέντων. 
Όπως ακολούθως προέκυψε. οι δράστες είχαν συγκρο
τήσει εγκληματική ομάδα, που προσέγγιζε πρόσφυγες ή 
μετανάστες σε σημεία συγκέντρωσής τους στην Αθήνα 
και υποσχόμενοι τη γρήγορη και ασφαλή μετάβασή τους 
σε χώρες της βόρειας Ευρώπης, τους οδηγούσαν σε δια
μέρισμα στο Παγκράτι. Εκεί, τους κρατούσαν παράνομα, 
εκβιάζοντας τους ίδιους και τους συγγενείς τους να τους 
καταβάλλουν το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ για την 
απελευθέρωσή τους. Από την κατ' οίκον έρευνα, βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν αλυσίδες, λουκέτα και μία χαρτοται

νία. τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί για τη δέσμευση των 
απαχθέντων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, 
εξιχνιάστηκε υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης, μέσω δια
δικτύου, σε βάρος του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Ι.Κ.Α.) και σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας 
για απάτη κατ' εξακολούθηση σε βάρος 59χρονου λογι
στή. Αναλυτικότερα, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε 
ύστερα από μήνυση που υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Δίω
ξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος από εκπροσώπους υποκα
ταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα 
με την οποία άγνωστοι υπέβαλλαν κατ' εξακολούθηση για 
τα έτη 2012 έως 2014, μέσω διαδικτύου, αναλυτικές περι
οδικές δηλώσεις εταιρείας, η λειτουργία της οποίας έχει 
παύσει από το 2011. Σύμφωνα με την καταγγελία μάλιστα, 
η συνολική ζημιά που προκλήθηκε στο Ι.Κ.Α. υπολογίζε
ται στις 385.000 ευρώ, καθώς μέσω των επίμαχων αυτών 
δηλώσεων, οι υπάλληλοι λάμβαναν τα σχετικά ένσημα 
ασφάλισης και εξασφάλιζαν ασφάλιση και λοιπές παρο
χές. όπως δώρα και επιδόματα, παρόλο που η εργασία τους 
και οι ημέρες απασχόλησής τους δεν αντιστοιχούσαν σε 
πραγματική απασχόληση. Από την Εισαγγελία Πρωτοδι
κών Αθηνών, αφού τα καταγγελλόμενα τέθηκαν υπ' όψιν 
της. παραγγέλθηκε στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος η διενέργεια των απαραίτητων ανακριτικών 
πράξεων για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο πλαίσιο 
της προκαταρκτικής εξέτασης, διενεργήθηκε ενδελεχής 
ψηφιακή έρευνα των στοιχείων της υπόθεσης και ανάλυση 
των ηλεκτρονικών ιχνών αλληλογραφίας με τον πάροχο 
υπηρεσιών διαδικτύου, από όπου και κατέστη δυνατός ο 
εντοπισμός του δράστη. Σε έρευνα που διενεργήθηκε την 
01-02-2016 στην οικία του 59χρονου βρέθηκε πληθώρα 
ψηφιακών αντιγράφων αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων 
στον φορητό υπολογιστή του καθώς και ημερολόγιο με 
σχετικές σημειώσεις για την παράνομη δραστηριότητα του. 
καθώς, επίσης, λίστες με ονόματα συνεργαζόμενων εται
ριών και προσώπων. Σημειώνεται ότι ο 59χρονος. ο οποίος 
απούσιαζε κατά τη νομότυπη έρευνα, έχει κατηγορηθεί και 
στο παρελθόν και έχει καταδικαστεί για ομοειδείς παρά
νομες πράξεις. Ο φορητός υπολογιστής κατασχέθηκε και 
θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών 
για περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ η έρευνα 
συνεχίζεται προκειμένου να διερευνηθεί η τυχόν εμπλοκή 
του δράστη και σε άλλες συναφείς πράξεις και να προσ
διοριστεί η ακριβής οικονομική ζημιά σε βάρος του Ι.Κ.Α.
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Συνελήφθησαν. στις 24-2-2016 στην ευρύτερη περιοχή 
του νομού Φθιώτιδας, από αστυνομικούς του Τμήματος 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυν
σης Ασφάλειας Αττικής, τρεις (3) ημεδαποί ηλικίας 41. 50 
και 63 ετών για παράνομη κατοχή αρχαίων αντικειμένων 
και οπλοκατοχή. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δ ι
κογραφία. η οποία αφορά σε παραβάσεις των διατάξεων 
της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν 
γένειτης πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και του νόμου 

περί όπλων. Ειδικότερα, μετά από διερεύνηση υπόθεσης 
για παράνομες ανασκαφές εντός αρχαιολογικού χώρου 
με τη χρήση ανιχνευτή μετάλλων στην περιοχή Μελιταίας 
Φθιώτιδας, εντοπίσθηκαν οι ανωτέρω και συνελήφθησαν. 
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες από το 2013 
προέβαιναν συστηματικά σε αγορές αρχαιοτήτων, καθώς 
και σε ανασκαφές. τα ευρήματα των οποίων στη συνέχεια 
διέθεταν προς πώληση. Σε έρευνες, που πραγματοποι
ήθηκαν σε οικίες και λοιπούς χώρους ιδιοκτησίας τους, 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αρχαία αντικείμενα, τα οποία 

επιδείχθηκαν σε αρμόδιους αρχαιολόγους της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, οι οποίοι απο- 
φάνθηκαν ότι πρόκειται για τα ακόλουθα αρχαία κινητά 
μνημεία:
► ένας (1) κορμός μαρμάρινου ανδρικού αγάλματος με 

τμήμα ενδύματος, σωζόμενος έως το μέσο περίπου των 
κάτω άκρων, της ύστερης Κλασσικής-Ελληνιστικής πε
ριόδου ( 478 -  323 π.Χ.) μήκους εβδομήντα ένα (71) 
εκατοστών, εξαιρετικά σπουδαίας αρχαιολογικής αξίας

► ένα (1) συνανήκον τμήμα (πόδι με τμήμα ενδύματος) 
του ανωτέρω αγάλματος

► ένα (1) συνανήκον τμήμα (χέρι που κρατά βρέφος και 
τμήμα ενδύματος) του ανωτέρω αγάλματος

► Ένα (1) χάλκινο σύμπλεγμα τεσσάρων (4) μορφών, που 
χορεύουν σε κύκλο, ύστερης γεωμετρικής -  αρχαϊκής 
περιόδου(1100 -  750 π.Χ.) ύψους δεκαεννέα (19) εκα-
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τοστών, ιδιαίτερα μεγάλης αρχαιολογικής αξίας
► Εννιά (9) αρχαία νομίσματα κλασσικής, ελληνιστικής, 

περιόδου
► Τρία (3) χάλκινα δακτυλίδια
► Ένα (1) χάλκινο τμήμα λογχοειδούς αντικειμένου
► Ένα (1) χάλκινο πόδι-εξάρτημα αρχαϊκού αγαλματίδιου
► Ένα (1) τμήμα από λίθινο αρχιτεκτονικό μέλος
► μία (1) πήλινη αγνύθα (υφαντικό βάρος) ενσφράγιστη, 

αρτόσχημη
Επιπλέον, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, τα ανωτέ

ρω αντικείμενα εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις 
της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν 
γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επίσης, κατασχέθηκαν:
► Τρεις (3) ανιχνευτές μετάλλων
► Δύο (2) πιστόλια
► Δύο (2) κυνηγετικές καραμπίνες
► Ένας (1) ηλεκτρικός εκκενωτής ρεύματος
► -442- φυσίγγια
► Πέντε (5) ασύρματοι
► Ένα (1) GPS
► Μία (1) φωτογραφική μηχανή

Οι κατασχεθείσες αρχαιότητες λόγω της σπουδαιότη- 
τας και της ιδιαίτερα μεγάλης αρχαιολογικής αξίας τους, 
θα παραδοθούν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθη
νών. ενώ εκτιμάται ότι η χρηματική αξία τους ανέρχεται 

στο 1.000.000 ευρώ.

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΕ 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκω
τικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σε συνεργασία 
με το Γραφείο Αλλοδαπών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας 
Πατρών. εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας δραστη
ριοποιούνταν στην παράνομη μεταφορά μεταναστών από 
την Ελληνική Επικράτεια σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, 
με τη χρήση μικρών αεροπλάνων. Συνελήφθησαν πρωινές 
ώρες της 16-3-2016. μετά από συντονισμένη επιχείρηση 
στο Μεσολόγγι, στην Αθήνα, στην Καλλιθέα, στο Μαρούσι, 
στη Φιλοθέη και στα Καλύβια Αττικής, έξ ι (6) μέλη της 
ομάδας μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Συγκεκριμένα, 
πρόκειται για τέσσερις (4) ημεδαπούς ηλικίας 43. 44. 57 
και 69 ετών και δύο (2) αλλοδαπούς υπηκόους Ιράκ, ηλικί
ας 31 και 47 ετών. Ειδικότερα, οι δύο υπήκοοι Ιράκ, οι οποί
οι προηγουμένως είχαν μεταφέρει οδικώς. από την Αθήνα 
στο Μεσολόγγι, επτά (7) μετανάστες, συνελήφθησαν, μαζί 
με τον 57χρονο ημεδαπό πιλότο, κατά την προετοιμασία 
απογείωσής του αεροσκάφους, από διάδρομο της περί-
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οχής. Πρόσθετα, συνελήφθησαν τρεις (3) υπήκοοι Ιράκ, 
οι οποίοι θα ταξίδευαν με το αεροπλάνο, ενώ τα τέσσερα 
(4) ανήλικα που συνόδευαν, ετέθησαν υπό προστατευτική 
φύλαξη. Αναλυτικότερα, ύστερα από πολύμηνη έρευνα της 
Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, σχετικά με εγκλη
ματικό δίκτυο δραστηριοποιούμενο στη μεταφορά μετα
ναστών και στη διακίνηση ναρκωτικών από την ελληνική 
επικράτεια προς Χώρες της Δυτικής Ευρώπης, αποκαλύ
φθηκε η δράση του κυκλώματος και η εμπλοκή ημεδαπών 
και αλλοδαπών. Οι ανωτέρω οργάνωναν και συντόνιζαν 
τη μεταφορά μεταναστών από την Ελλάδα προς την Ιτα
λία, με μικρά αεροσκάφη και εικονικά σχέδια πτήσης, 
με αμοιβή που κυμαινόταν από 4.500 έως 7.500 ευρώ 
το άτομο. Από την περαιτέρω έρευνα, προέκυψε ότι τα

Ιμέλη της εγκληματικής ομάδας, είχαν διακριτούς ρόλους. 
Αρχηγικό μέλος και οργανωτής των παράνομων μεταφο

ρών ήταν ο 43χρονος υπήκοος Ιράκ, με άμεσο συνεργάτη 
του τον 57χρονο ημεδαπό, ο οποίος ήταν πιλότος και είχε 
αναλάβει τις επαφές στο εξωτερικό. Ο 31χρονος υπήκοος 
Ιράκ, ήταν ο υπεύθυνος για την εξεύρεση των υποψηφίων 
προς μεταφορά μεταναστών, ο 43χρονος ημεδαπός ήταν 
πιλότος, που πραγματοποιούσε τις μεταφορές, ο 44χρονος 
ημεδαπός εξασφάλιζε το χώρο διαμονής - απόκρυψης των 
προς μεταφορά μεταναστών, ενώ ο 69χρονος ημεδαπός 
συνέδραμε στην παράνομη αερομεταφορά. Από την έρευ
να που διενεργήθηκε. εξακριβώθηκαν επιπλέον δώδεκα 
(12) παράνομες μεταφορές, κατά τον ίδιο τρόπο από την 
Ελλάδα προς την Ιταλία.

Σε ενεργή θείσες έρευνες σε οικίες, οχήματα και χώ
ρους χρησιμοποιούμενους από τα μέλη του κυκλώματος, 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν·.
► Ένα (1) αεροσκάφος
► Το χρηματικό ποσό των 34.430 ευρώ
► Δύο (2) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα
► Μία (1) αυτοσχέδια χάρτινη συσκευασία με φυτικά 

αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης μικτού βάρους 
-5- γραμμαρίων και ένα (1) τσιγαριλίκι

► Μία (1) αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με κατεργασμέ
νη κάνναβη μικτού βάρους -1.8- γραμμαρίων

► Εκατό (100) κυνηγετικά φυσίγγια
► Δεκαεννέα (19) συσκευές κινητής τηλεφωνίας ■
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I ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΜΟΙΡΑΡΧΟΥ
► Του Σεραφείμ Αθανασίου

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ: Μια μικρή περιγραφή χωρίς να είμαι ιστορικός.

ροσθετικά χρόνια σκλαβιάς που ζαλίζουν το νου ε ί

ναι αυτά που εδώ αναφέρονταί:

Κατάληψη από τον «Μεγαλοπρεπή» σουλτάνο το 

έτος 1522 μέχρι και το 1912, σύνολο 390 χρόνια. 2. Ιταλική 

Κατοχή από το 1912 έως το 1945.σύνολο 33 χρόνια σκλα

βιάς στο Μουσολίνι. Σύνολον δυστυχίας και προσμονής για 

αναπνοή ελεύθερου αέρα, 423 χρόνια. Κατά την διάρκεια 

του Β ' Παγκοσμίου Πολέμου και επειδή οι Ιταλο-Γερμανοί 

διέλυσαν τον «αρραβώνα» τους, κύριο ι και κάτοχοι των 

νήσων του Δωδεκανησιακού Συμπλέγματος έμειναν μό

νο οι Γερμανοί οι οποίοι - και εξ  ανάγκης μια που έχαναν 

το πολεμικό τους παιχνίδι- στις 8 Μαΐου 1945 στο νησί της 

Σύμης παρέδωσαν άνευ όρων, με υπογραφή του Γερμανού 

Στρατηγού Wagener, τα Δωδεκάνησα στους συμμάχους μας 

Άγγλους και στην Ελλάδα, παρουσία Άγγλων Αξιωματικών 

και του δικού μας Συνταγματάρχου Χριστόδουλου Τσιγάντε. 

Δ ιοικητού του Ιερού Λόχου, ο οποίος με τις δολιοφθορές 

του στα Γερμανικά Στρατεύματα κατοχής, συνετέλεσε σε 

εκείνη την παράδοση. Ο Γερμανός Στρατηγός τρέμοντας και 

πελιδνός την ώρα της υπογραφής, είχε αφήσει το πιστόλι 

του πάνω στο τραπέζι της-γΓ αυτόν- ταπείνωσης, ενώ οι 

Άγγλοι Αξιωματικοί και ο Τσιγάντε, που καθόντουσαν δίπλα 

του. έτριβαν τα χέρια τους από τη χαρά της Νίκης. Εκείνο 

το πιστόλι ο Άγγλος Αξιωματικός ευθύς μετά την υπογρα

φή και τιμής ένεκεν το έδωσε στο δικό μας Συνταγματάρ

χη Χριστόδουλο Τσιγάντε και τον Γερμανό Στρατηγό, αφού 

πρώτα του πρόσφεραν καφέ χωρίς ζάχαρη (έτσι τον ζήτη

σε). τον αποχαιρέτισαν πολιτισμένα και εγκάρδια.

Αυτά έγιναν στις 8 Μαΐου 1945 στην όμορφη Σύμη και οι φ ί

λοι μας Άγγλοι τα Δώδεκα αστραφτερά διαμάντια . τα κρά

τησαν μέχρι την 31 Μαρτίου 1947 που τα παρέδωσαν στην 

αγαπημένη μας Πατρίδα, την Ελλάδα.

Τη μέρα κείνη στη μεγάλη πλατεία του Δημαρχιακού Με

γάρου της Ρόδου είχε συγκεντρωθεί μια λαοθάλασσα που 

από τη χαρά της δεν κρατιόταν και έκανε τρέλες.

Στα γύρω από την Πλατεία Μέγαρα, ιδιαίτερα εκείνο του Δη

μοτικού θεάτρου, πόδια γερόντων, νέων και μικρών ακόμη 

παιδιών, κρεμόντουσαν από τις ταράτσες σαν τσαμπιά στα- 

φυλιών, όπως φαίνονται και στην επισυναητόμενη ιστορική 

φωτογραφία και περίμεναν το Ωσαννά.

Ας αναφερθώ όμως στην όλη ιστορία:

Με το Αρματαγωγό ΧΙΟΣ από το Σκαραμαγκά μεγάλη δύ

ναμη ανδρών. κάπου 600. της Ελληνικής Χωροφυλακής, το 

τρίτο ΙΟήμερο του μηνός Μαρτίου 1947 ταξιδεύοντας, ε ί

χαμε κατανεμηθεί στα νησιά της Δωδεκανήσου. Η δύναμη 

που θα Αστυνόμευε την νήσο Ρόδο-μεταξύ των οποίων και 

εγώ- την 29-3-1947 φτάνοντας εκε ί και μετά από αλαλαγ

μούς χαράς, έγινε υποδεκτή από χιλιάδες λαού και παρέ-

■ Η · · ·
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μείνε φ ιλοξενούμενη-χωρίς να επιτρέπε

ται η έξοδό μας στην πόλη- στο κτίριο που 

αργότερα χρησιμέυσε ως Ανωτέρα Σχολή 

Τουριστικών Επαγγελμάτων.

Τις πρωινές ώρες της 31 Μαρτίου 1947.μέ

ρα ευλογημένη, συντεταγμένοι κατεβήκα- 

με στη μεγάλη πλατεία της παραλιακής 

Λεωφόρου. Μας τοποθέτησαν κοντά στην 

εξέδρα των επισήμων( για να βλέπου

με καλύτερα την όλη γιορτή παράδοσης) 

ενώ πίσω μας πυκνή μάζα χιλιάδων Λα

ού είχε γεμ ίσει την πλατεία και τους γύρω 

δρόμους. Εκεί μπροστά στην εξέδρα των 

επισήμων και σε αναμονή αυτών ανάμε

σα στο κόσμο βρισκόταν και ένας σοβαρός 

κύριος με έντονη προσωπικότητα ανθρώ

που τον οποίο εμείς οι εξ Ελλάδος προερχόμενοι νέοι Έλ

ληνες Αστυνομικοί δεν γνωρίζαμε και προσπαθούσαμε να 

μάθουμε ποιος ήταν και τούτο επειδή ξεχώριζε από τους 

άλλους με την αγωνία που τον κατείχε στην αναμονή των 

λοιπών αρμοδίων για να αρχίσει η τελετή της παράδοσης. 

Η ώρα της τελετής έφτασε, οι επίσημοι πήραν τις θέσεις 

τους στο χώρο που αναγραφόταν το όνομά τους και μετα

ξύ αυτών βρισκόταν και ο Ήρωάς μας. ο Συνταγματάρχης 

Χριστόδουλος Τσιγάντε, που ήταν λίαν συγκινημένος επειδή 

εκπροσώπευε τον Στρατό, της Ελλάδος Φρουρό, που ξέρει 

να μάχεται στα πεδία των μαχών θυσιάζοντας και την ίδια 

του τη Ζωή υπερασπίζοντας Πάτρια εδάφη, θρησκεία και 

οικογένεια.

Στην τελετή ο Διοικητής των Νήσων Άγγλος Ταξίαρχος Πάρ- 

κερ με συγκινητικά λόγια παρέδωσε τα νησιά μας στο δικό 

μας Ναύαρχο Περικλή Ιωαννίδπ ο οποίος και εκείνος ήταν 

συγκινημένος με διαφορετική όμως αιτία. 0 μεν Πάρκερ 

γιατί θα μας άδειαζε τη γωνιά, ο δε δικός μας Ναύαρχος 

από τη μεγάλη του χαρά επειδή σε αυτόν έλαχε η τιμή, 

ύστερα από 423 χρόνια σκλαβιάς, να παραλάβει ελεύθερα 

τα Δώδεκα νησιά μας. Απέραντη η σιωπή και η κατάνυξη 

των χιλιάδων Λαού και σε εκείνη την απόλυτη μυσταγωγία 

και ενώ το ρολόι έδειχνε 12 ακριβώς η σάλπιγγα έδωσε το 

παράγγελμα της προσοχής για να ανέβη στον ιστό της η 

Γαλανόλευκη.

Την ώρα εκείνη ακριβώς είδαμε όλοι μας τον άγνωστο σε

μας τους αστυνομικούς ΚΥΡΙΟ, που βρισκόταν σε απόσταση 

μπορώ να πω αναπνοής, να γονατίζει και να κοιτάζει βουρ

κωμένος τον ιστό, ενώ ταυτόχρονα ως ένας άνθρωπος εκα

τοντάδες Λαού ακολουθώντας το παράδειγμα του αγνώστου 

ΚΥΡΙΟΥ γονάτισε κάνοντας το σταυρό του. Την ώρα εκείνη, 

τραβήχτηκε και η παρούσα εδώ ιστορική φωτογραφία, που 

έχει κάνει το γύρω του κόσμου και που κοσμεί όπως έμαθα 

και κάποιες αίθουσες του Κοινοβουλίου μας.

Δεν θα ξεχάσω την απόλυτη σιωπή που επικρατούσε και 

πού όλων μας τα μάτια ήταν στραμμένα προς τον βωμό, 

στον ιστό του οποίου, αργά και σταθερά ανέβαινε το Σύμ

βολό μας. ενώ κατέβαινε η Αγγλική Σημαία.

Δεν ακουγόταν ψίθυρος και η Γαλανόλευκη προχωρούσε 

με την ταυτόχρονη κάθοδο του άλλου συμβόλου του οποί

ου τα δικαιώματα παραμονής του εκε ί ψιλά στ' Αγνάντεμα. 

πριν λίγο και νόμιμα του είχαν αφαιρεθεί.

Αλλά Θεέ μου, τι ήταν εκείνο που σε λίγο έβλεπαν τα μάτια 

μας! Η απόλυτη σιωπή που επικρατούσε μέχρι την άνοδο 

του συμβόλου μας στον Ιστό του, παραχώρησε τη θέση της 

σε αλαλαγμούς χαράς. 0 κόσμος φώναζε, χόρευε, πήδαγε, 

έκλαιγε, προσκύναγε το έδαφος. Οι άνθρωποι φιλιόντουσαν 

μεταξύ τους και ας ήσαν άγνωστοι, ενώ οι κωδωνοκρουσί

ες. τα σφυρίγματα των πλοίων και μικρότερων πλωτών μέ

σων. οι τσαμπούνες, τα βιολιά, οι γκάιντες, τα ακορντεόν, οι 

καραμούζες, τα κλαρίνα και τα παντός τύπου άλλα πνευστά 

όργανα και όλα μαζί δονούσαν την ατμόσφαιρα, χωρίς αυτή
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η ατμόσφαιρα να στερείται και από δυνατές εκρήξεις δυ- 

ναμίτιδας οι οποίες από θάλασσα και τις γύρω της Ρόδου 

βουνοκορφές ερχόντουσαν στα αυτιά όλων μας!

Η δική μας αστυνομική δύναμη η οποία υπερέβαινε τους 

150 άνδρες παρέμεινε στη θέση της και αποσβολωμένη 

κοίταζε τα όσα γινόντουσαν. Ειλικρινά όλοι μας νοιώθαμε 

παράξενα και χωρίς υπερβολή είμαστε χαμένοι στο δ ιά

στημα Τρίβαμε τα μάτια μας από όσα βλέπαμε. Παντελώς 

ξένοι στο χώρο εκείνο βρεθήκαμε ανάμεσα σε σκλάβους 

αδελφούς μας οι οποίοι μας θεωρούσαν ελευθερωτές και 

κάποια στιγμή μας περικύκλωσαν, κυριολεκτικά έπεσαν πά

νω μας , μας αγκάλιασαν και μας γέμισαν φιλιά.

Μας σήκωσαν στους ώμους τους πηγαίνοντάς μας εδώ και 

κει και μας γύριζαν ξανά στον τόπο από τον οποίο μας ε ί

χαν αρπάξει. Κλαίγαμε μαζί τους και ευχαριστούσαμε και 

εμείς το Θεό που μας αξίωσε να βρεθούμε σε κείνη την 

αλησμόνητη Εθνική μας γιορτή. Μαζί με μας, συγκινημέ- 

νοι έκλαιγαν και οι Αξιω ματικο ί μας και δεν θα ξεχάσω 

τους Ανωτέρους Αξιωματικούς που ήταν σχεδόν δίπλα μου: 

Συντ/ρχης Χαρίλαος Παπαδημητρίου και Αντι/ρχης Αλέξαν

δρος Γεωργιάδης, οι οποίοι αντίστοιχα προοριζόντουσαν 

για την Ανωτέρα Δωδεκανήσου και Δ ιοίκηση Χωροφυλα

κής Ρόδου που με βουρκωμένα μάτια κοιταζόντουσαν χω

ρίς να λένε τίποτα ενώ- με εκείνη  τη συγκίνηση και σιωπή 

τους- έλεγαν τόσα πολλά! Θυμάμαι, πως εκε ί κοντά σε μας, 

βρισκόντουσαν και κάποιες ομάδες ανδρών των Ενόπλων 

μας Δυνάμεων, οι οποίες προφανώς θα είχαν έρθει για να 

παραστούν στην γιορτή της παραλαβής των νήσων. Ε, και 

αυτές οι ομάδες την ίδια δική μας όμορφη τύχη είχαν. Κά

ποια στιγμή, οι Ροδίτες τους άρπαξαν στους ώμους τους 

και δεν έλεγαν να τους αφήσουν. Οι επίσημοι, παρακολου

θούσαν τα όσα γινόντουσαν με μας τους νέους χωροφύ

λακες και τη χαρά εκείνου του κόσμου προς τα πρόσωπά 

μας και δεν πίστευαν στα μάτια τους. Ως προς τον άγνωστο 

ΚΥΡΙΟ, σε μας τους Χωροφύλακες μπορεί να ήταν άγνω

στος. στο Ροδιακό λαό όμως, ήταν πασίγνωστος. Επρόκειτο 

για το Δήμαρχο Ρόδου Δικηγόρο Γαβριήλ Χαρίτο. Ο εξα ί

ρετος εκείνος πατριώτης και άνθρωπος, μετά την τελετή 

δεν επαναπαύτηκε και δεν ακολούθησε τους άλλους επι

σήμους στο εσωτερικό του Διοικητηρίου. Ζούσε στον δικό 

του εσωτερικό κόσμο μεγαλείου ψυχής, όπως και οι πε

ρισσότεροι των Δημοτών του!

Με τους συμπολίτες του και με όποιο μέσο διέθεταν ακόμη 

και με τα πόδια πήγαν στο Νεκροταφείο της Πόλεως. στο 

οποίο αρχικά τέλεσαν επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύ- 

σεως των ψυχών και στη συνέχεια ξεχύθηκαν και αγκάλια

σαν όλα τα μνήματα στα οποία, γονάτισαν, έκλαιγαν .φ ιλού

σαν τα μάρμαρα και παρακαλούσαν τους προγόνους τους, 

παππούδες και γονείς, να σηκωθούν και να χαρούν μαζί 

τους τη λευτεριά, που επιτέλους ήρθε και κτύπησε και τη 

δική τους πόρτα. Πρέπει εδώ να πω ότι με μπροστάρη τον 

Δήμαρχο . έγινε και τον επόμενο χρόνο, 7 Μαρτίου 1948. η 

γιορτή ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου. με ίδια ξεφαντώ- 

ματα και ίδ ιες ξέφρενες συγκινησιακές εκδηλώσεις ενός 

ελευθερωμένου πλέον λαού, ο δε Δήμαρχος Γαβριήλ Χαρί- 

τος ήταν εκείνος που υποδέχθηκε τον Βασιλέα Παύλο, στον 

οποίο παρέδωσε και το κλειδ ί της πόλεως. 0 Γαβριήλ Χα- 

ρίτος ήταν ο πρώτος Έλληνας που εξελέγη από το Ροδιακό 

Λαό Δήμαρχος, ύστερα από 423 χρόνια δουλείας . το μήνα 

Αύγουστο του 1946 και, μία εκ  των πρώτων ενεργειών του 

ευαίσθητου εκείνου Δημάρχου, ήταν η έκδοση ψηφίσμα

τος στη μνήμη των εξοντωθέντων Εβραίων της Ρόδου, από 

τους υπάνθρωπους και διαβολικούς Ναζί 

Στο βιβλίο «Εβραϊκές Ελληνικές Κοινότητες» του 2006 της 

Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου και στη σελίδα 134 στην 

Ελληνική και Αγγλική, γράφουν:

«Μία από τις πρώτες ενέργειες του Δημοτικού Συμβου

λίου Ρόδου το 1946 και επί Δημαρχίας Γαβριήλ Χαρίτου. 

ήταν όπως; «Η πλατεία Πρίγκηπος μετονομαστεί εις Πλα

τεία Εβραίων Μαρτύρων και εις μνήμην των Ροδίων Εβραί

ων. οι οποίοι βρήκαν οικτρό θάνατο εις τα γερμανικά στρα

τόπεδα συγκέντρωσης κατά τον τελευταίο πόλεμο, η δε στην 

Εβραϊκή συνοικία οδός, που παραμένει ως τώρα χωρίς ονο

μασία. ονομαστεί οδός Γαβριήλ Σολομών Αλχαδέφ ή Ιωσήφ 

Νοτρίκα. κατά προτίμηση της Εβραϊκής Κοινότητος». Άν

θρωπος γεμάτος καλοσύνη και ευαισθησίες, ο Δήμαρχος 

Χαρίτος είχε μεταδώσει τις ευαισθησίες του στους συμπο

λίτες του. στο Ροδιακό Λαό και εμείς ως όργανα τάξεως. 

από την ανάληψη των καθηκόντων μας την 31 Μαρτίου 1947, 

χαιρόμαστε να συνεργαζόμαστε μαζί του εκτελώντας τα 

καθήκοντά μας.

Έχουν περάσει 69 ολόκληρα χρόνια από την μεγαλειώδη 

εκείνη  τελετή, καίτοι, ποτέ δεν ξέχασα εκείνες τις στιγμές 

μεγαλείου.
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I ΙΑΤΡΙΚΟ
► Του Α/Β (ΥΓ) Ιωάννη Βλαστού. ΩΡΑ

Η αλλεργική ρινίτιδα, όπως και κάθε μορφή αλλεργί
ας, είναι μια “υπερβολική” αντίδραση του οργανισμού σε 

μία ξένη ουσία, που καλείται αλλεργιογόνο.

Είναι γνωστό ότι την περίοδο της άνοιξης αυξάνει 
η εμφάνιση συμπτωμάτων αλλεργικής ρινίτιδας, 
'δηλαδή η συμφόρηση (μπούκωμα). η καταρροή 
; (τρέξιμο) και ο κνησμός (φαγούρα) της μύτης, 
j Η αλλεργική ρινίτιδα, όπως και κάθε μορφή αλ

λεργίας,'"είναι μια 'υπερβολική" αντίδραση του οργανισμού 
σε μία ξένη ουσία, που καλείται αλλεργιογόνο. Η γύρη και 
η σκόνη είναι τα πιο γνωστά αλλεργιογόνο. Στους περισ
σότερους ανθρώπους τα αλλεργιογόνα δεν προκαλούν συ
μπτώματα, αλλά μόνο σε εκείνους, που είναι ευαισθητο
ποιημένοι. Την περίοδο της άνοιξης αυξάνουν σημαντικά οι 
γύρεις και γι' αυτό παρατηρούνται σε μεγαλύτερο βαθμό τα 
συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας. Αυτά μπορεί να συ
νυπάρχουν με άλλα συμπτώματα αλλεργίας, όπως ερυθρό- 
τητα. δακρύρροια και κνησμό των ματιών (κόκκινα μάτια με 
δάκρυα και φαγούρα), ξηρός βήχας. δυσκολία στην αναπνοή 
ή θορυβώδης αναπνοή (αλλεργικό άσθμα)

Η διάγνωση είναι εύκολη στις περισσότερες περιπτώσεις, 
που τα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας εκλύονται μετά 
από επαφή με ένα συγκεκριμένο αλλεργιογόνο και υποχω
ρούν με την αποφυγή του. Συχνά, όμως, αυτή η συσχέτιση 
δεν είναι προφανής, για παράδειγμα ο ασθενής μπορεί να 
είναι ευαισθητοποιημένος σε πολλά αλλεργιογόνα ή να συ
νυπάρχουν και άλλα προβλήματα, όπως σκολίωση ρινικού 
διαφράγματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ΩΡΑ ή ο αλλερ-

γιολόγος προβαίνει σε επιπλέον εξετάσεις, όπως για παρά
δειγμα ενδοσκόπηση ρινός. δερματικά τεστ και άλλα.

Όπως είναι λογικό, το πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση των 
συμπτωμάτων είναι η αποφυγή των αλλεργιολόγων. Πρα
κτικές οδηγίες για την αποφυγή της γύρης (που είναι συχνή 
αυτή την περίοδο) και της σκόνης (που υπάρχει όλο το χρό
νο) φαίνονται στον πίνακα.

Επειδή ουσιαστικά είναι αδύνατο να αποφύγει κανείς πλή
ρως τα αλλεργιογόνα, πολλές φορές είναι απαραίτητη η φαρ
μακευτική αγωγή. Τα αντιισταμινικά ("αντιαλλεργικά") χάπια 
και τα κορτιζονούχα σπρέι είναι τα συχνότερα συνταγογρα- 
φούμενα φάρμακα. Σε περιπτώσεις, που είνα ι απαραίτη
τη η συχνή χρήση τους ή δεν αρκούν για την αντιμετώπιση 
των συμπτωμάτων, ο αλλεργιολόγος μπορεί να προτείνει 
τη χρήση "εμβολίων" απευαισθητοποίησης. Αυτά είναι είτε 
σε ενέσιμη μορφή (μία ένεση το μήνα) ή σε μορφή σταγό
νων (καθημερινή χρήση κάτω από τη γλώσσα) και. συνήθως, 
οδηγεί στη θεραπεία ή τη βελτίωση των συμπτωμάτων μετά 
από αρκετούς μήνες χρήσης.

Η χειρουργική αντιμετώπιση ουσιαστικά δεν έχει θέση στη 
θεραπεία της αλλεργικής ρινίτιδας παρά μόνο, όταν υπάρ
χουν "επιπλοκές" ή συνυπάρχοντα προβλήματα. Τέτοιου ε ί
δους καταστάσεις διαγιγνώσκονται σχετικά εύκολα από τον 
ΩΡΑ με ή χωρίς ενδοσκοπική εξέταση. Τα συνηθέστερα πα
ραδείγματα αυτών των παθήσεων είναι η υπερτροφία των
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κάτω ρινικών κογχών, η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί με καυτηριασμό υπό τοπική αναισθησία στο ιατρείο ή με κογχο- 
πλαστική υπό γενική αναισθησία, οι πολύποδες που αφαιρούνται πλέον ενδοσκοπικά και η σκολίωση του ρινικού διαφράγ
ματος. που μπορεί να επιδεινώσει τη ρινική συμφόρηση (μπούκωμα). ■

Πρακτικές οδηγίες αποφυγής γύρης και σκόνης σε περίπτωση αλλεργίας

Αλλεργία σε γύρη

Αποφεύγετε τους εξωτερικούς χώρους κατά τις περιόδους, που η γύρη στην ατμόσφαιρα είναι αυξημένη, δηλαδή, 
μεταξύ 05:00 και 10:00 πμ. κατά τη διάρκεια της Ανοιξης.

Αποφύγετε όσο μπορείτε τις κηπουρικές και τις αγροτικές εργασίες ή στην ανάγκη φοράτε μάσκες, που περιορίζουν 
την εισπνοή της γύρης.

Κατά τις εξόδους σας με το αυτοκίνητο κλείνετε τα παράθυρα και χρησιμοποιείτε τον κλιματισμό στην λειτουργία της 
ανακύκλωσης του αέρα της καμπίνας.

Μετά την επιστροφή σας κάνετε μπάνιο, για να απομακρύνετε τη γύρη από τα μαλλιά και το σώμα σας και αλλάξτε 
τα ρούχα, που φορούσατε.

Διατηρείτε τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά, για να μην μπαίνει η γύρη, όταν είστε στο σπίτι.

Αλλεργία σε σκόνη

Αποφύγετε επιφάνειες με πολλά στοιβαγμένα αντικείμενα σε γραφεία, βιβλιοθήκες, κομοδίνα και άλλα, που είναι 
δύσκολο να ξεσκονιστούν.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε χαλιά, αυτά θα πρέπει να καθαρίζονται εύκολα και συχνά κατά προτίμηση δύο 
φορές την εβδομάδα με ηλεκτρική σκούπα και χρήση φίλτρων.

Τα μαξιλάρια και οι κουβέρτες θα πρέπει να είναι φτιαγμένα με βαμβακερά ή συνθετικά υλικά και όχι μάλλινα και 
να καλύπτονται με ειδικά καλύμματα μη διαπερατά από τα ακάρεα της οικιακής σκόνης.

Επίσης, τα σεντόνια, οι κουβέρτες, τα παπλώματα, οι μαξιλαροθήκες κ.τ.λ. θα πρέπει να πλένονται τουλάχιστον στους 
60°C ή/κα ι να τοποθετούνται στο στεγνωτήριο για 15' στην υψηλότερη ένδειξη.

Τα ακάρεα της οικιακής σκόνης εξαλείφονται, αν παραμείνουν στο ψυγείο για 2U ώρες. Επομένως, μπορείτε να κλείνετε 
σε αεροσταγή σακούλα και να τοποθετείτε στο ψυγείο αντικείμενα, όπως παιδικά παιχνίδια, που θα καταστρέφονταν 
με το πλύσιμο στους 60°C.

Τα φίλτρα του κλιματιστικού θα πρέπει να καθαρίζονται ή να αλλάζονται κάθε μήνα.

Τα φυτά, οι γλάστρες και τα κατοικίδια είναι πηγές σκόνης και θα πρέπει να απομακρύνονται. Αν είναι αδύνατον να 
κρατήσετε τα κατοικίδια εκτός σπιτιού τότε καλό είναι να μην τους επιτρέπεται η είσοδος στο υπνοδωμάτιο.
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Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Α ν α σ κ ό π η σ η
ας προστατεύσουμε το "Κεκτημένο"

4 ?
Αστυνομική Ανασκόπηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα και αρχαιότερα 

ελληνικά περιοδικό με συνεχή ροή έκδοσης ενημερωτικού, 
επιμορφωτικού και Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα*

1 9 5 3  ΪΓρίΐΓρ'οφυλακπς Αστυνομική Ανασκόπηση

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΚΟΠΟΣ

0,75€/μιίνα
r

η

9€/χρόνο

δίνεις για το περιοδικό 
και βοηθούν κι εμένα...

Με σαφή επίγνωση των οικονομικών δυσκολιών, που υφίστανται σήμερα, θεωρούμε ότι εμείς οι ίδιοι 
(Αστυνομικοί. Πολιτικοί Υπάλληλοι, Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες) θα πρέπει να 
διαφυλαξουμε το κεκτημένο. που ονομάζεται “Αστυνομική Ανασκόπηση", το οποίο λειτουργεί 
ενισχύοντας οικονομικό τους αναξιοπαθούντες συναδέλφους. Η προσπάθεια, που εδώ και χρόνια 
καταβάλλει η “Αστυνομική Ανασκόπηση”, πρέπει να συνεχισθεί και να ενισχυθεί. Εμείς πασχίζουμε για 
τη βελτίωση της ύλης του περιοδικού και για την ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων, 
προσδοκώντας πάντοτε στην πολύτιμη αρωγή των συναδέλφων.



Οικονομικές Ενισχύσεις

α) Αναξιοπαθούντος προσωπικού ΕΛ.ΑΣ. 
(τραυματισμοί, ασθένειες, θάνατοι, κ.λπ.)

β) Ορφανών τέκνων προσωπικού ΕΛ.ΑΣ.

γ) Τέκνα υπερπολύτεκνων οικογενειών ΕΛ.ΑΣ.

2015 295.750 €

278.900  €

288.700 €

Συνάδελφε,, 
σε ευχαριστώ!



I  ΕΛΛΑΔΑ
► Του Υ/Β' Αλέξανδρου Πελτέκη/ Αστυνομικό Τμήμα Πύλης Τρικάλων

Οδοιπορικό
στα ορεινά χωριά τον Νομού Τρικάλων!

Α
κολουθώντας κανείς το δρόμο από τα Τρίκα
λα προς τα δυτικά θα συναντήσει τα Δημοτικά 
Διαμερίσματα του Δήμου Πύλης Τρικάλων, όπως 
Πηγή, Λυγαριό, Παλαιομονάστηρο, Πύλη, Ελάτη. 
Περτούλι και Νεραϊδοχώρι. Η Πηγή, η Λυγαριά 

και το Παλαιομονάστηρο είναι τρία πεδινά χωριά, τα οποία 
οδηγούν στην Πύλη.

Η Πύλη είναι μία γραφική κωμόπολη του Νομού Τρικάλων, 
χτισμένη στις αγκαλιές των βουνών Κόζιακα και Ιτάμου Έχει 
την τύχη να βρίσκεται πάνω σε ένα από τα λίγα περάσματα, 
που συνδέουν το θεσσαλικό κάμπο με τη Δυτική Ελλάδα, κα- 
θιστώντάς την στρατηγικής σημασίας πέρασμα, γνωστό από 
τα αρχαία χρόνια. Το γεγονός μαρτυρούν τόσο τα ερείπια κά
στρων και φυλακίων στην κορυφογραμμή του Ιτάμου, όσο και 
οι γραπτές και προφορικές μαρτυρίες. Ουσιαστικά, Ιταμός και 
Κόζιακας είναι ένα βουνό, που η συνέχειά του διασπάστηκε 
από τη ροή του Πορταϊκού ποταμού. Αυτό φανερώνει η κο ι
νή μορφολογία και ο τύπος της βλάστησης. Ψηλότερος και 
μεγαλύτερος ο Κόζιακας, χαμηλότερος και αισθητά μικρότε
ρος ο Ιταμός, που υψώνεται απότομα πάνω από τις σκεπές 
των σπιτιών της Πύλης. Η Πύλη έχει πληθυσμό 1.850 περίπου 
κατοίκους, έχει υψόμετρο 230 μ. και απέχει από τα Τρίκαλα 
18 χλμ Εδώ εδρεύει ο Δήμος Πύλης Τρικάλων και το Αστυ
νομικό Τμήμα Πύλης. Παλαιότερα ο οικισμός λεγόταν Πόρτα, 
ακριβώς λόγω της θέσης, που είναι χτισμένος στην είσοδο του 
φαραγγιού και οδηγεί στα ορεινά χωριά της Πίνδου. Μέσα στο 
Δημοτικό Διαμέρισμα Πύλης κυλάει ο ποταμός Πορταϊκός. ο 
οποίος στη συνέχεια χύνεται στον Πηνειό.

Στην πλαγιά του βουνού Ιτάμου, 3 χιλ. από την Πύλη, είναι 
κτισμένη η γυναικεία μονή της Κοιμήσεως Θεοτόκου Γκού- 
ρας σε υψόμετρο 640μ., που απέχει από τα Τρίκαλα 22 χλμ. 
Από το μοναστήρι μπορεί να δεί κανείς όλο τον κάμπο των 
Τρικάλων και τα απέναντι βουνά των Ανχιχασίων.

Η Μονή ιδρύθηκε το 1743 με δαπάνη του άρχοντα Δημάκη 
από το χωριό Χαλίκι του Ασπροποτάμου. Σχετική μαρμάρινη 
επιγραφή, που βρίσκεται στο μοναστήρι επιβεβαιώνει τους 
ιδρυτές του μοναστηριού, τον ηγούμενο Κοσμά και τον κύριο 
Δημάκη, οπλαρχηγό των Αγράφων και της Στερεός Ελλάδας. 
Η ίδρυση της Μονής της Γκούρας συμβολίζει το ρόλο, που 
έπαιξε η εκκλησία και τα μοναστήρια στα δύσκολα χρόνια 
της Τουρκοκρατίας.

Το 1870 η μονή λεηλατήθηκε από τους Τούρκους, το 1823 
κάηκε από τον Σούτζε Κόρτζα, ενώ το 1854 καταστράφηκε 
και πάλι. Με εντολή του αείμνηστου Μητροπολίτου Τρίκκης 
και Σταγών Διονυσίου το 1961 το μοναστήρι μετατράπηκε σε 
γυναικείο.

Από το 1961 με την εγκατάσταση δύο γυναικών μοναχών 
άρχισε η ανακαίνιση του μοναστηριού. Το 1979 μέχρι το 2000 
υπό την επίβλεψη και την προσφορά της μακαριστής γερό- 
ντισσας Θεοδότης το μοναστήρι γνώρισε πλήρη άνθιση και 
ανοικοδομήθηκε. Ο επισκέπτης σήμερα φεύγει από εκεί με 
άριστες εντυπώσεις και σε αυτό συντελεί κατά πολύ η φιλό
ξενη διάθεση των μοναχών. Από το 1924 υπάγονται στο μο
ναστήρι και τα μοναστήρια της Αγίας Παρασκευής Νεραϊδο- 
χωρίου και Αγίου Μόδεστου Πύρρας.

Μπορούμε να περάσουμε στην απέναντι πλευρά του Πορ-

64 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016



ΕΛΛΑΔΑ j

ταϊκού ποταμού με δύο τρόπους: είτε με τα πόδια (χρησιμο
ποιώντας την κρεμαστή πεζογέφυρα που υπάρχει) είτε με το 
όχημά μας (από την νέα γέφυρα, που βρίσκεται στην περιφε
ρειακή Εθνική οδό Πύλης -  Άρτας και ενώνει τα δύο δημοτικά 
διαμερίσματα Πύλη και Αγιο Βησσαρίωνα). Περνώντας απέ
ναντι έχουμε δύο επιλογές. Η μία είναι να πάμε αριστερά για 
1.500μ., για να επισκεφθούμε την Πόρτα Παναγιά και η άλλη 
είναι να πάμε δεξιά, για να επισκεφθούμε τη Μονή Δουσίκου.

0 μαχαλάς με τα σπιτάκια, που συναντάμε πηγαίνοντας αρι
στερά. αφού περάσουμε την νέα γέφυρα λέγεται Πόρτα Πα
ναγιά. λόγω της ομώνυμης εκκλησίας, που αποτελεί πολύ ση
μαντικό βυζαντινό μνημείο. Η γειτονιά αυτή επί Βυζαντίου λε
γόταν Μεγάλαι Πύλαι. ενώ αργότερα επί τουρκοκρατίας Πόρ
τα Παζάρ. 0 βυζαντινός ναός της Πόρτα Παναγιάς ιδρύθηκε 
το 1283 από το σεβαστοκράτορα της Ηπείρου Ιωάννη Άγγελο 
Κομνηνό Δούκα στη θέση αρχαίου ιερού της θεάς Αθήνας 
και αποτελούσε το καθολικό της σταυροπηγιακής Μονής της 
Ακαταμαχήτου Θεοτόκου. Διαθέτει χαρακτηριστικό μαρμάρινο 
τέμπλο με δύο ολόσωμες ψηφιδωτές εικόνες του Χριστού και 
της Θεοτόκου Βρεφοκρατούσας. Αντίθετα, όμως, απ' ό.τι συ
νηθίζεται στους ορθόδοξους ναούς, εδώ αριστερά της Ωραίας 
Πύλης βρίσκεται ο Χριστός και δεξιά η Παναγία.

Μόλις 1 χλμ. από τη νέα γέφυρα, που προαναφέραμε και 
πηγαίνοντας δεξιά βρίσκουμε το χωριό Άγ. Βησσαρίων, που 
παλαιότερα λεγόταν Δούσικο, όνομα, που οφείλει σε ένα τοπι
κό είδος βελανιδιάς, το σλαβόφωνο Ντούσκο. Εδώ γεννήθηκε 
ο Άγιος Βησσαρίωνος, που ήταν Μητροπολίτης της Λάρισας 
και των Τρικάλων και σήμερα είναι πολιούχος της Πύλης, της 
Καλαμπάκας και των Τρικάλων. 0 τάφος του βρίσκεται στο νε
κροταφείο του χωριού.

Πριν μπούμε στο χωριό Άγιο Βησσαρίωνα αριστερά υπάρ
χει ασφαλτοστρωμένος δρόμος 5 χιλιομέτρων στις πλαγιές του 
όρους ΚΟΖΙΑΚΑ. που οδηγεί στο μοναστήρι του Αγίου Βησ
σαρίωνα ή Δουσίκου, το οποίο ιδρύθηκε το 1527 από τον Άγιο 
Βησσαρίωνα και βρίσκεται σε υψόμετρο 750μ. Σύμφωνα με το 
θρύλο κάποτε διέθετε μέχρι και 365 κελιά! Διατηρείτο αθωνι
κό τυπικό, λειτουργεί με άνδρες μοναχούς και για τις γυναίκες 
ισχύει το άβατον. Διαθέτει ένα καθολικό, τρία παρεκκλήσια, 
ξενώνα με κελιά σε πέντε ορόφους, νερόμυλο και πλούσια 
βιβλιοθήκη με σπάνια κειμήλια. Σ' αυτά περιλαμβανόταν και

ένα χειρόγραφο Ευαγγέλιο με την υπογραφή του αυτοκράτορα 
του Βυζαντίου Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου, το οποίο, 
όμως, έχει πλέον μεταφερθεί στα Μετέωρα. Στο καθολικό της 
μονής φυλάσσονται η κάρα του Αγίου, το ραβδί του. τα άμφιά 
του και η διαθήκη του. Μεγάλο πανηγύρι στήνεται στη μονή 
κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου.

Εκτός, όμως, από αυτό το θρησκευτικό πανηγύρι, στον Άγιο 
Βησσαρίωνα ο πολιτιστικός σύλλογος του Δημοτικού Δ ιαμε
ρίσματος Άγιος Βησσαρίων του Δήμου Πύλης Τρικάλων διορ- 
γανώνει κάθε χρόνο κι ένα γαστρονομικό πανηγύρι! Πρόκειται 
για την πολύ επιτυχημένη «Γιορτή Καλαμποκιού», που πραγ- 
ματοποείται κάθε χρόνο την 1 Σεπτεμβρίου. Όλες οι νοικοκυ
ρές του χωριού ετοιμάζουν άφθονα μεζεδάκια με βάση το κα
λαμπόκι. Την τιμητική τους έχουν οι βλάχικες πίτες «μπατζίνα» 
και «πλαστός», τα ψητά καλαμπόκια, το καλαμποκόψωμο, τα 
non κορν κλη.. τα οποία μοιράζονται σε όσους τυχερούς συμ
μετέχουν στο λαϊκό πανηγύρι. Την εκδήλωση πλαισιώνει καλ
λιτεχνικό πρόγραμμα με δημοτικούς παραδοσιακούς χορούς.

Επίσης, στην έξοδο του χωριού Αγίου Βησσαρίωνα προς το 
χωριό Φιλύρα του Δήμου Πύλης υπάρχει τεχνική λίμνη στα 
ριζά του όρους ΚΟΖΙΑΚΑ. όπου έχει δημιουργηθεί ένας μι
κρός παράδεισος. Το ήρεμο τοπίο σε συνδυασμό με τη δρο
σιά της λίμνης, τους κύκνους, τις αγριόπαπιες και τα ψάρια, 
που βγαίνουν μέχρι τις όχθες, αποτελούν πόλο έλξης για τους 
επισκέπτες.

Ακολουθώντας το δρόμο από Πύλη για Ελάτη και Περτούλι. 
κινούμαστε δίπλα στον Πορταϊκό ποταμό. Αριστερά μας υψώ
νεται το βουνό Ιταμός και δεξιά μας ο Κόζιακας. Συνεχίζοντας 
μπαίνουμε μέσα σε πυκνό πλατανόδασος.

Μόλις 2χλμ. από το κέντρο της Πύλης δεσπόζει ένα από τα 
πιο επιβλητικά παραδοσιακά πέτρινα γεφύρια της ορεινής Ελ
λάδας. Χτίστηκε από τον Άγιο Βησσαρίωνα το 1514. Είναι το 
δεύτερο σε μέγεθος μονότοξο γεφύρι της Θεσσαλίας. Έχει 
ύψος 13.50μ.. άνοιγμα τόξου 28,00μ„ πλάτος στη βάση 2.70μ., 
πλάτος στην κορυφή 2.10μ. και συνολικό μήκος 65.50μ. Έχει 
συντηρηθεί πρόσφατα, διατηρείται σε άριστη κατάσταση και. 
φυσικά, μπορεί να το ανέβει ο καθένας μας. Στη βάση του 
υπάρχει εντοιχισμένη μαρμάρινη επιγραφή, που γράφει ότι 
το ανήγειρε το 1514 ο Άγιος Βησσαρίων.

Αμέσως μετά συναντάμε τη γέφυρα Κονδύλη και συνεχί
ζουμε στην απέναντι όχθη. Η γέφυρα αυτή κατασκευάστηκε
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το 1936. Μέχρι τότε όλος ο κόσμος του ορεινού όγκου του 
Νομού Τρικάλων, δηλαδή όσοι έμεναν στην Ελάτη. στο Περ- 
τούλι, στα χωριά του Ασπροποτάμου και στα υπόλοιπα χωριό 
της Πίνδου ήταν υποχρεωμένοι, για να κατέβουν στα Τρίκαλα 
να περάσουν με τα μουλάρια πάνω από το γεφύρι της Πύλης. 
Βγαίνουμε τώρα σιγά σιγά από το φαράγγι του Πορταϊκού.

Συμπληρώνοντας 7χλμ. μετά τη γέφυρα Κονδύλη και αφή
νοντας τον κύριο δρόμο, που ανεβαίνει για Ελάτη. αριστερά ο 
δρόμος με κατεύθυνση την Άρτα οδηγεί στο πέτρινο γεφύρι 
της Παλαιοκαρυάς. Όλη η ομορφιά εδώ είναι ότι δίπλα στο 
γεφύρι. μόλις ΙΟμ. πριν, έχει κατασκευαστεί ένας μεγάλος τε
χνητός καταρράκτης (για να σωθεί το γεφύρι. αλλιώς υπήρχε 
κίνδυνος να παρασυρθεί από το νερό). Το θέαμα είναι εντυ
πωσιακό χειμώνα και άνοιξη, όταν το ρέμα κατεβάζει πολύ 
νερό, ενώ καλοκαίρι και φθινόπωρο το νερό είναι λιγότερο. 
Χτίσθηκε το 1538 και έχει άνοιγμα τόξου 19μ. Αμέσως μετά 
το γεφύρι έχει κατασκευαστεί και δεύτερος τεχνητός καταρ
ράκτης. μικρότερος από τον πρώτο.

Στην Κάτω Παλαιοκαρυά υπάρχει ένας παλιός νερόμυλος 
και μία νεροτριβή (δριστέλα). που λειτουργούν ως σήμερα. 
Εκεί το καλαμπόκι αλέθεται με παραδοσιακό τρόπο, ενώ πλέ
νονται οι κουβέρτες και οι φλοκάτες στη νεροτριβή (δριστέ- 
λα). χάρη στη δύναμη του νερού.

Φεύγοντας από το χωριό Παλαιοκαρυά και ακολουθώντας 
ξανά τον κύριο δρόμο φθάνουμε στην Ελάτη ένα ορεινό χωριό 
μέσα στα έλατα. Δεν είναι τυχαία εξάλλου και η ονομασία του. 
Η Ελάτη. το μεγαλύτερο χωριό του ορεινού όγκου των Τρικά
λων. είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, σε ύψος 950 μέτρων, στις 
πλαγιές του Κόζιακα. Είναι ορμητήριο για πολλές διαδρομές 
σε δασικά μονοπάτια, γ ι’ αυτό και είναι αγαπημένος προορι
σμός των φυσιολατρών, αλλά και των σκιέρ. αφού κοντά της 
βρίσκεται το Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου. Η Ελάτη τις 
τελευταίες δεκαετίες γνωρίζει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, 
προσφέροντας στους επισκέπτες της διαμονή υψηλών προδι
αγραφών και γεύσεις από την τοπική παραδοσιακή της κουζί
να. Είναι αναμφίβολα η κοσμοπολίτισσα του νομού Τρικάλων.

Φεύγοντας από την Ελάτη σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από 
αυτή και ακολουθώντας την κύρια οδό συναντάμε το Χιονο
δρομικό Κέντρο του Περτουλίου. που συνδυάζει την αίγλη 
ενός σύγχρονου χιονοδρομικού κέντρου και τη διασκέδαση 
στην ευρύτερη περιοχή με τα πολλά αξιοθέατα. Φτάνοντας 
στην Ελάτη και Περτούλι καταλαβαίνεις ότι είσαι σε ένα χε ι

μερινό προορισμό, αφού οι φωνές από τους επισκέπτες, που 
διασκεδάζουν είτε με το χιόνι είτε με άλλες χειμερινές δρα
στηριότητες, αντιλαλούν σε όλη την περιοχή.

Ακριβώς απέναντι από το χιονοδρομικό κέντρο βρίσκονται 
τα λιβάδια Περτουλίου. όπου κάθε χρόνο την τελευταία Κυ
ριακή του μηνός Ιουνίου γίνεται το Πανελλήνιο Αντάμωμα 
Σαρακατσαναίων.

Μόλις 6 χιλιόμετρα από το χιονοδρομικό κέντρο βρίσκεται 
το Περτούλι. χτισμένο σε υψόμετρο 1.150 μέτρων στις πλα
γιές του Κόζιακα με 198 μόνιμους κατοίκους. Πολλά από τα 
σπίτια του χωριού είναι πέτρινα, ενώ το χιονοδρομικό κέντρο 
το έχει αναδείξει σε τουριστικό προορισμό.

Γύρω από το Περτούλι βρίσκεται το ομώνυμο δάσος με 
έκταση 33.000 περίπου στρεμμάτων, διαχειριζόμενο από τη 
Διοίκηση Δάσους Περτουλίου. η οποία υπάγεται στο Ταμείο 
Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του Αρι- 
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Φεύγοντας από το Περτούλι. καθώς ανηφορίζεις συνα
ντάς ολοένα και νέες εκπλήξεις. Το Νεραϊδοχώρι. παλιότερα 
γνωστό ως Βετερνίκ με τις κόκκινες στέγες σε μεταφέρει σε 
θέρετρο των Άλπεων. Χτισμένο σε υψόμετρο 1.140 μέτρων 
αποτελεί έναν από τους πιο ορεινούς οικισμούς του νομού 
Τρικάλων.

Το Νεραϊδοχώρι έχει αναδειχτεί σε τουριστικό προορισμό 
λόγω του ότι είναι κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο Περτουλί
ου. Από το Νεραϊδοχώρι καταγόταν ο Χριστόδουλος Χατζη- 
πέτρος. ο οποίος συνεισέφερε στην Επανάσταση του 1821 και 
αργότερα αποτέλεσε υπασπιστής του βασιλιά Γεωργίου Α.

Στην έξοδο του χωριού υπάρχει το μοναστήρι της Αγίας 
Παρασκευής, που κτίστηκε το 1792 απ' το Γιώργο ή Γούσιο 
Χατζηπέτρο. δίπλα στο εκκλησάκι τπς Μεταμόρφωσης του 
Σωτήρα, που πιθανότατα ήταν κτισμένο πριν από το 1792. Εί
ναι βασιλικού ρυθμού με τρούλο. Ο Γιώργος ή Γούσιος Χα- 
τζηπέτρος ήταν αρχιτσέλιγκας της περιοχής Ασπροποτάμου 
και σύμφωνα με την τοπική παράδοση είχε 4.000 γιδοπρό
βατα και 170 ζώα.

Η Ελάτη το Περτούλι και το Νεραϊδοχώρι λόγω του φυσικού 
τοπίου και του χιονοδρομικού κέντρου είναι πόλος έλξης για 
τους τουρίστες και αυτό έχει δημιουργήσει νέες θέσεις ερ
γασίας. ενώ πολλοί άνθρωποι μένουν σε αυτά τα χωριά και 
στα γύρω. Αυτή η τουριστική και παραθεριστική ανάπτυξη 
έχει δώσει νέα πνοή στην περιοχή. ■
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Τα Δωδεκάνησα είναι το τελευταίο τμήμα της σύγ
χρονης Ελλάδας, που ενσωματώθηκε στον εθνικό 
κορμό. Από ία βυζαντινά χρόνια είχαν παρέλθει διά

φοροι κυρίαρχοι από αυτό (οι Ιωαννίτες ιππότες (1309-1522). 
οι Οθωμανοί (1522-1912). και οι Ιταλοί (1912-1946) Η επι
θυμία ένωσής τους με την Ελλάδα πήρε πιο συγκεκριμένη 
μορφή από τις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα, 
μετά τη λήξη του Α ' Παγκοσμίου Πολέμου. Είχαν ηροηγηθεί, 
όμως, άλλες συρράξεις στο χώρο της ανατολικής Μεσογείου, 
που είχαν μεταβάλλει το statusquo σε αυτή την ευαίσθητη -  
γεωστρατηγικά -  περιοχή: ο ιταλοτουρκικός πόλεμος (1911- 
1912) και οι δύο Βαλκανικοί πόλεμοι (1912-1913). Ιδιαίτερα ο 
ιταλοτουρκικός πόλεμος, ο οποίος ξέσπασε το Σεπτέμβριο 
του 1911, συνιστά γεγονός -  σταθμό για την ιστορία των 
Δωδεκανήσων

Η ιταλική κυβέρνηση, υπό την ηγεσία του φιλελεύθερου 
Τζοβάνι Τζολίτι. στην προσπάθεια της να ακολουθήσει την 
πεπατημένη των άλλων Μεγάλων Δυνάμεων (Αγγλία, Γερμα
νία. Γαλλία), οι οποίες διεύρυναν τις αποικιοκρατικές τους 
κτήσεις στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, 
πρόταξε την εξασφάλιση μιας ζώνης αποκλειστικού ελέγχου 
σε αυτή. Προκειμένου να επιτύχουν σε αυτό το εγχείρημα, 
οι Ιταλοί ηρόβαλαν ως πρόσχημα την προάσπιση των συμ
φερόντων της ιταλικής κοινότητας της Τρίπολης στη Λιβύη, 
σε συνεργασία με το Σουλτάνο, αφού η περιοχή απειλούνταν 
αηό τους Βέρβερους μουσουλμάνους. Έτσι, οι Ιταλοί απο
στέλλουν στρατεύματα στις -  υπό τυπική οθωμανική κατο
χή -  ακτές της Βορείου Αφρικής, κηρύσσοντας τον πόλεμο 
στην Υψηλή Πύλη. Η αντίσταση, που συνάντησαν οι ιταλικές 
δυνάμεις από τις αντίστοιχες των Οθωμανών, που δρούσαν 
στην περιοχή, ήταν σθεναρή, ιδιαίτερα μετά την αποστολή 
ενισχύσεων από τις μικρασιατικές ακτές. Έτσι, οι Ιταλοί δε 
θα διστάσουν να επεκτείνουν το πεδίο των πολεμικών επι
χειρήσεων στα παράλια του Αιγαίου, προκειμένου να δια- 
κόψουν τις εχθρικές ενισχύσεις. Τον Απρίλιο του 1912. οι

Ιταλοί με μία αστραπιαία ναυτική επίθεση προσβάλλουν τα 
στενά των Δαρδανελίων, αιφνιδιάζοντας τις στρατιωτικές και 
διπλωματικές αρχές τπς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ 
παράλληλα μια εκστρατευτική αποβατική δύναμη, με επι
κεφαλής το στρατηγό Τζοβάνι Αμέλιο. καταλαμβάνει πρώτα 
την Αστυπάλαια και εν συνεχεία τη Ρόδο. Μέχρι το Μάϊο του 
1912 οι Ιταλοί κατορθώνουν να καταλάβουν κι άλλα έντεκα 
νησιά (Χάλκη. Νίσυρος. Τήλος. Λέρος. Λειψοί, Κάλυμνος. 
Πάτμος. Κως. Κάρπαθος. Κάσος. Σύμη), οπότε και το κα- 
ταληφθέν -  από αυτούς -  σύμπλεγμα νήσων πήρε έκτοτε 
την ονομασία «Δωδεκάνησα»

Οι ιταλικές στρατιωτικές αρχές και οι υπεύθυνοι ιταλικοί 
παράγοντες ακολούθησαν εξαρχής μια πολιτική παραπλάνη- 
σης του ελληνικού πληθυσμού των νησιών, διαβεβαιώνοντάς 
τον ότι η κατάληψη είχε προσωρινό χαρακτήρα (στο πλαίσιο 
των εμπόλεμων ιταλοτουρκικών σχέσεων) και υποσχόμενοι 
την παραχώρηση αυτονομίας, προκειμένου να αποτραπούν 
ενδεχόμενες αντιστασιακές κινήσεις. Οι κάτοικοι, όμως, των 
νησιών αντιδρούν άμεσα. Στις U Ιουνίου 1912 αντιπρόσωποι 
από όλα τα Δωδεκάνησα οργανώνουν, στην Πάτμο, Παν- 
δωδεκανησιακό συνέδριο, αποφασίζοντας τη δημιουργία 
της αυτόνομης «Πολιτείας του Αιγαίου» ως ένα πρώτο βήμα 
για την ένωση με την Ελλάδα, κίνηση, η οποία ωθεί τους 
Ιταλούς σε σκλήρυνση της στάσης τους (προχωρώντας σε 
σύλληψη των πρωτεργατών της επιδιωκόμενης ένωσης με 
την Ελλάδα).

Η εποχή είνα ι ταραγμένη με συνεχείς εξελ ίξε ις  και η 
ιταλική εξωτερική πολιτική προσπαθεί με κάθε τρόπο να 
αποκτήσει διεθνή ερείσματα, για να προσαρτήσει τα νησιά, 
οπότε συμφωνεί με την Τουρκία να της τα παραχωρήσει, 
και η Τουρκία, με τη σειρά της. να αναγνωρίσει την ιταλική 
κυριαρχία στη Λιβύη. Η ρύθμιση αυτή δεν πραγματοποιεί
ται. λόγω της έκρηξης των Βαλκανικών πολέμων, από τους 
οποίους η Ελλάδα βγαίνει διπλασιασμένη σε έκταση, χωρίς 
ωστόσο να κατορθώσει να προσαρτήσει τα Δωδεκάνησα.
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I  ΙΣΤΟΡΙΚΟ

καθώς αυτά τίθενται υπό τον προσωρινό έλεγχο της Ιταλίας, 
που λειτουργεί ως διεθνής τοποτηρητής. Είναι δεδομένη η 
καθυστέρηση, που προβάλλουν οι Ιταλοί στις διπλωματικές 
τους κινήσεις, προκειμένου να διευθετηθεί το Δωδεκανη- 
σιακό ζήτημα υπέρ αυτών, εφόσον θεωρούσαν τα νησιά 
απαραίτητα για τους οραματισμούς της περί ναυτικής 
κυριαρχίας της στη Μεσόγειο. Απώτερος στόχος, όμως, 
τόσο των τοπικών ιταλικών αρχών, όσο και της ιταλικής κυ
βέρνησης, ήταν η μόνιμη κατάληψη και η προσάρτηση των 
Δωδεκανήσων, όπως καθίσταται έκδηλο από τη συνθήκη, 
που υπογράφτηκε μεταξύ Ιταλίας και Τουρκίας (στο Ouchy 
της Ελβετίας, τον Οκτώβριο του 1912, με την οποία τα Δω
δεκάνησα αποτέλεσαν ενέχυρο των Ιταλών για τις αξιώσεις 
τους στη βόρεια Αφρική έναντι των Οθωμανών), αλλά και 
με την εξασφάλιση της κατοχής των νήσων από την Ιταλία, 
στα πλαίσια της μυστικής συνθήκης του Λονδίνου (1915), 
προκειμένου αυτή να ενταχθεί στο πλευρό των δυνάμεων 
της Αντάντ στον Α  ΠΠ. Το τέλος του Α  ΠΠ και οι συνθήκες, 
που συνάπτονται στο Παρίσι αποκαλύπτουν τις αντιθέσεις, 
που υπάρχουν στο στρατόπεδο των Συμμάχων, όπου συνυ
πάρχουν δυνάμεις με αντικρουόμενα συμφέροντα, όπως 
είναι η Ελλάδα και η Ιταλία.

Οι εξελίξεις, τουλάχιστον στην αρχή των διαπραγματεύσε
ων, φαίνεται να είναι ευνοϊκές για την Ελλάδα όσον αφορά το 
ζήτημα των Δωδεκανήσων. Στις 16/7/1919 υπογράφεται στο 
Παρίσι η συμφωνία Τιττόνι-Βενιζέλου. που ικανοποιεί σε με
γάλο βαθμό τα δωδεκανησιακά αιτήματα: η Ιταλία παραχωρεί 
τα νησιά στην Ελλάδα, πέραν της Ρόδου, που επρόκειτο να 
παραμείνει για 5 χρόνια ακόμα υπό ιταλική κυριαρχία, μέ
χρι να αποφασίσουν με δημοψήφισμα οι κάτοικοί της, εάν 
επιθυμούσαν την ένωσή της με την Ελλάδα. Η συνθήκη των 
Σεβρών, που υπογράφεται από τον Ελευθέριο Βενιζέλο τον 
Ιούλιο/Αύγουστο του 1920, δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις, 
καθώς -  σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αυτής -  η Τουρκία πα
ραιτούνταν υπέρ της Ιταλίας κάθε δικαιώματος και τίτλου 
επί των Δωδεκανήσων, ενώ με άλλη ειδική διεθνή συνθήκη 
(«περί της Δωδεκανήσου») η Ιταλία παραιτείται υπέρ της 
Ελλάδας όλων των δικαιωμάτων και των τίτλων της επί των 
νησιών Η Ιταλία, φυσικά, αθετεί τις υπογραφές της μπρος 
στην εξασθενημένη -  από το πολεμικό εγχείρημα στη Μ ι
κρά Ασία -  Ελλάδα, ακυρώνοντας με αυτό τον τρόπο τα 
συμφωνηθέντα.

Η άνοδος του φασισμού στην Ιταλία δίνει περαιτέρω ώθη
ση στις ιταλικές ιμπεριαλιστικές απόψεις περί marenostrum, 
αναφορικά με το χώρο της Μεσογείου. Η έλευση, το 1936, 
στα Δωδεκάνησα ως διοικητή του De Vecchi, σε αντικατά
σταση του ήπιου Mario Lago, συσχετίζεται με τη σκλήρυν
ση της ιταλικής στάσης έναντι του ντόπιου πληθυσμού, 
καθώς αυτός θέτει σε εφαρμογή μια επιχείρηση εξιτα- 
λισμού των νησιών: περιορισμός των αστικών ελληνικών 
σχολών, επιβολή της ιταλικής ως γλώσσας σε όλες τις βαθ
μίδες της εκπαίδευσης, διδασκαλία της ιταλικής αντί της 
ελληνικής ιστορίας, απόλυση των Ελλήνων εκπαιδευτικών, 
απαγόρευση κυκλοφορίας ελληνικών εντύπων. Όμως, το 
εθνικό φρόνημα των νησιωτών δεν κλονίζεται' αντιθέτως, 
ενδυναμώνεται, όπως παρατηρούμε, με το σχηματισμό του

Συντάγματος Εθελοντών Δωδεκανησίων αμέσως μετά την 
επίθεση της Ιταλίας στην Ελλάδα (απ' όσους κατορθώνουν 
να αποδράσουν από τα νησιά) και τη συμμετοχή αυτού στις 
επιχειρήσεις στην Αλβανία, ενώ Δωδεκανήσιος είναι και ο 
πρώτος Έλληνας αξιωματικός, που πέφτει υπέρ του έθνους 
στον πόλεμο αυτό (ο υπολοχαγός Αλέξανδρος Διάκος την 
1η Νοεμβρίου 1940).

Η πτώση του Μουσολίνι στις 25 Ιουλίου 1943 και η συν
θηκολόγηση του νέου πρωθυπουργού Pietro Badogtio, στις 
8 Σεπτεμβρίου 1943, γνωστή και ως Armistizio. σηματοδο
τεί δραματικές εξελ ίξεις στα Δωδεκάνησα, τη διοίκηση των 
οποίων αναλαμβάνει ο Γερμανός στρατηγός Ulrich Kleeman. 
Τα νησιά παραμένουν υπό γερμανική κατοχή έως το 1945, 
οπότε και στις 8/5/1945 παραδίδονται στους Άγγλους. Στις 
15/5/1945 φθάνει στη Ρόδο το καταδρομικό «Αβέρωφ». 
όπου επιβαίνει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πόσης Ελλάδος 
Δαμασκηνός (ως ο πρώτος Έλληνας πολιτειακός αρχηγός, 
έχοντας την ιδιότητα του Αντιβασιλέα). Η βρετανική στρατιω
τική διοίκηση κράτησε έως τις 31/3/1947, οπότε και τα νησιά 
παραδόθηκαν στον εκπρόσωπο της Ελλάδας, αντιναύαρχο 
Ιωαννίδη Στις 09/01/1948 έγινε η επίσημη προσάρτησή 
τους στην Ελλάδα με την ψήφιση του υπ' αριθμ. 518 νόμου 
από τη Δ ' Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων (με την οποία 
οριζόταν πως «αι νήσοι της Δωδεκανήσου Ρόδος. Κάλυμνος. 
Κάρπαθος. Αστυπάλαια. Νίσυρος, Πάτμος, Χάλκη. Κάσος, 
Σύμη, Κως. Λέρος, Τήλος και Καστελλόριζον. ως και αι πα
ρακείμενοι νησίδες. προσαρτώνταιειςτο Ελληνικόν Κράτος 
από της 28ης Οκτωβρίου 1947») και τη σύσταση Γενικής 
διοίκησης Δωδεκανήσου. Στις 7/3/1948 ο βασιλιάς των Ελ
λήνων Παύλος και η βασίλισσα Φρειδερίκη φτάνουν στη 
Ρόδο, συνοδευόμενοι από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης 
Κωνσταντίνο Τσαλδάρη. υπουργούς, στρατιωτικούς και άλ
λους επισήμους, επικυρώνοντας και τυπικά την ενσωμά
τωση των Δωδεκανήσων στο ελληνικό κράτος. ■
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Βιβλιογραφία
• Λουκάτος Σπυρίδων. «Δωδεκάνησα», Ισ το ρ ία  του  Ε λλη ν ικο ύ  

Έ θνους, τ. ΙΕ’. Αθήνα 1978. σ. 460-472.
• Σβολόπουλος Κων/νος. «Διπλωματικές εξελίξεις από το 1909 

έως το 1912», Ισ τορ ία  του  Ε λλη ν ικο ύ  Έ θνους, τ. ΙΔ. Αθήνα 1977. 
σ. 280-289.

• Φωτάκης Ζήσης, «Ο Ελληνικός Ναυτικός Αγώνας 1840-1944: 
το ιστορικό πλαίσιο, οι σταθμοί κι οι συνιστώσες του», Ν α υ τικ ή  

Επ ιθεώ ρηση. 170, (Σεπτ.-Νοέμ. 2010), σ. 45-57.

* Ο Ειδικός Φρουρός Κων/νος Κούτλας είνα ι απόφοιτος του Τμή
ματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας κα ι Κοινω νικής Ανθρωπολογίας του 
Παν/μιου Θεσσαλίας.
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► Επιμέλεια: Ανθ/μος Αικατερίνη Κίκη

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ κ. ΝΙΚΟΥ 
ΤΟΣΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΚΤΑΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Δ ιοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης & Προ

στασίας του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας ταξίδεψε (24.02.2016). στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στις εργασίες του 

Έκτακτου Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, το οποίο συγκαλείται μετά από αίτημα 

της κυβέρνησης του Βελγίου. Κατά την άφιξή του. ο κ. Τόσκας είπε τα εξής στους παρόντες εκπροσώπους των δ ιε

θνών ΜΜΕ: Ερχόμαστε σήμερα καταρχήν για να εκψράσουμε τα συλλυπητήριά μας στο βελγικό λαό και τις ο ικογέ

νειες των θυμάτων. Ερχόμαστε για να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στον αγώνα απέναντι στην τρομοκρατία. Νομί

ζω ότι είναι καιρός να επανασχεδιαστεί η όλη προσπάθεια αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, μ ε  βάση τις κοινωνικές 

επ ιδιώξεις και όχι εναντίον των κοινωνικών επιδιώξεων. Η απομόνωση έως τώρα δεν έχει προσφέρει. Χρειάζεται 

επανασχεδιασμός. χρειάζεται επανεξέταση του τρόπου αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, στην οποία φυσικά είμαστε 

όλοι απέναντι". Ερωτηθείς δε για τις απόφεις της ελληνικής πλευράς ως προς την κοινοποίηση των στοιχείων των 

επιβατών των αεροπορικών εταιρειών προς τις αρχές ασφαλείας των ευρωπαϊκών χωρών ( PN R ). καθώς και τη συ

στηματική συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών των κρατών-μελών της ΕΕ. ο Αναπληρωτής Υπουργός 

Προστασίας του Πολίτη υποστήριξε: "Νομίζω ότι αυτά τα μέτρα, τα τεχνικά μέτρα διασφάλισης και των ταξιδιωτών 

και των πολιτών πρέπει να ληφθούν. Εμείς τα υποστηρίζουμε".

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
κ. ΝΙΚΟΥ ΤΟΣΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΜΙΝΗ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Δ ιοικητικής Ανασυγκρό
τησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πο

λίτη κ. Νίκος Τόσκας συναντήθηκε (26.02.2016) με τον Δήμαρχο 

Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη. Στη διάρκεια της συνάντησης η οποία 

πραγματοποιήθηκε σε άκρως φιλικό κλίμα, συζήτησαν μέτρα αντι

μετώπισης των επειγόντων αναγκών αστυνόμευσης σε περιοχές της 

πρωτεύουσας, όπως η Πλατεία Βικτωρίας, λόγω της αύξησης των 

προσφυγικών ροών, καθώς και τρόπους περαιτέρω ενδυνάμωσης 

της συνεργασίας των Αρχών Ασφαλείας και των Υπηρεσιών του 

Δήμου στο μέλλον.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
κ. ΝΙΚΟΥΤΟΣΚΑ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Δ ιο ικητικής Ανασυ

γκρότησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης & Προστασίας 

του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας συναντήθηκε (26.02.2016) με αντι

προσωπεία της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Κοινο

βουλίου της Ολλανδίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η οποία 

πραγματοποιήθηκε σε ατμόσφαιρα κατανόησης, ο κ. Τόσκας ανέ

πτυξε στους Ολλανδούς βουλευτές τις θέσεις της Ελλάδας στο 

προσφυγικό. επικεντρώνοντας σε θέματα ασφαλείας σχετικά με 
τη διαχείριση των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών. Την Ολ

λανδική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία αποτελούσαν oi: Malik
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Azmani (Φιλελεύθεροι - VVD , επικεφαλής χης Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων). Sjoerg Potters ( Φ ιλελεύθε

ροι - VVD ). Marit Maij και Attje Kuiken (Κόμμα Εργατικών- PVDA), Sharon Gesthuizen (Σοσιαλιστικό Κόμμα S P ). 
Kees Verhoeven (Φιλελεύθεροι Δημοκρατικοί - D 66). Joel Voordewind (Χριστιανική Ενωση - CU ) και Jeffrey van 
Haaster (Γραμματέας της Επιτροπής).

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ κ. 
ΝΙΚΟΥ ΤΟΣΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ JORN Ε. GJELSTAD

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Δ ιο ικητικής Ανασυ

γκρότησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης & Προστασίας 

του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας συναντήθηκε (15.02.2016) με τον 

Πρέσβη της Νορβηγίας Jorn Ε. Gjelstad. Η συνάντηση που 

πραγματοποιήθηκε σε φ ιλικό κλίμα, είχε το χαρακτήρα ενημέ

ρωσης για την επικείμενη επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα της 

Υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Νορβηγίας Elisabeth 

Aspaker. Στο πρόγραμμα της επίσκεψης της Νορβηγίδας Υπουρ

γού στη χώρα μας -23 με 26 Φεβρουάριου- περιλαμβάνεται και 

μετάβασή της στη Λέσβο, όπου θα έχει ιδία αντίληψη για τις εκε ί 
δομές υποδοχής και καταγραφής προσφύγων και μεταναστών.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
κ. ΝΙΚΟΥ ΤΟΣΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ATILLA TOROS

0 Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Δ ιο ικητικής Ανασυ

γκρότησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης & Προστασί

ας του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας συναντήθηκε (11.02.2016) με τον 
Γενικό Διευθυντή Διαχείρισης Μετανάστευσης του Υπουργείου 

Εσωτερικών της Τουρκίας Atilla Toros . Προηγήθηκε σύσκεψη 

εργασίας υπό την ευθύνη του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα 

του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ ιο ικητικής Ανασυγκρότησης 

κ. Τζανέτου Φιλιππακου στη διάρκεια της οποίας συμμετείχαν, 

πέρα από τους Έλληνες και Τούρκους αξιωματούχους και επιτε

λείς. εκπρόσωποι από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

της Ολλανδικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη σύσκεψη παρουσιάστηκε εκτενώς η κατάσταση σχε

τικά με τις μεταναστευτικές -  προσφυγικές ροές του 2015-2016 και συζητήθηκε το πλαίσιο συνεργασίας Ελληνικών 
και Τουρκικών Αρχών, με έμφαση στους τρόπους διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Επίσης, αναλύθηκαν νομι

κά ζητήματα που αφορούν σε θέματα επανεισδοχής και δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στο Ελληνο-Τουρκικό Πρωτόκολλο 

Επανεισδοχής και ειδικότερα στην αξιολόγηση του και σε προτάσεις για βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη και η εταιρεία «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας, 
Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης» προχώρησαν στην υπογραφή συμφωνίας αστυνόμευσης. Την συμφωνία υπέ
γραψαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Δ ιοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης 

& Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας και από την πλευρά της εταιρείας ο κ. Εμμανουήλ Βράιλας. Διευθύνων
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Σύμβουλος και ο κ. Στυλιανός Πενθερουδάκης, Τεχνι

κός Διευθυντής. Η συμφωνία αφορά στην παροχή 

αστυνόμευσης στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Αθη
νών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων (Π.Α.Θ.Ε.), στο τμήμα 

του έργου παραχώρησης, από την Σκάρφεια έως τις 

Ράχες, μήκους 57 χιλιομέτρων καθώς και στα τμήμα
τα του έργου παραχώρησης, στον αυτοκινητόδρομο 

Κεντρικής Ελλάδος (Ε65). Ειδικότερα προβλέπεται 

ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας 

αναλαμβάνουν την 24ωρη αστυνόμευση των παραπά

νω τμημάτων αυτοκινητόδρομων, ιδίως στον τομέα της 

τροχονομικής αστυνόμευσης και της οδικής ασφάλει

ας. Από την πλευρά της η εταιρεία, αναλαμβάνει να εξασφαλίσει, με δικό της κόστος, τις εγκαταστάσεις αστυνόμευ

σης. ενώ θα προμηθεύσει τις Υπηρεσίες Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων με οχήματα και εξοπλισμό. Επιπλέον καλύπτει 

τα έξοδα συντήρησης των οχημάτων, καθώς και την ανανέωσή τους κάθε πέντε χρόνια, ώστε ο στόλος να παραμένει 
λειτουργικός και αποτελεσματικός. Αναλαμβάνει ακόμα την υποχρέωση ασφάλισης των οχημάτων που θα δ ιαθέ

σει στην Ελληνική Αστυνομία, για περιπτώσεις αποκατάστασης ζημιών, καθώς και την αστική ευθύνη της Ελληνικής 

Αστυνομίας, έναντι τρίτων Σκοπός της συμφωνίας, που εκφράζει την κοινή βούληση των δυο πλευρών, είναι να 

εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε τεχνικό εξοπλισμό, ώστε να δι
ασφαλίζονται οι ενδεδειγμένες συνθήκες κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς και γενικότερα η ασφάλεια των 

χρηστών των αυτοκινητοδρόμων καθώς και των εργαζομένων σε αυτούς. Αντίστοιχες συμφωνίες έχουν γίνει και 

στις προηγούμενες περιόδους με θετικό αποτέλεσμα.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΓΗΝ ΕΥΒΟΙΑ

Με πρωτοβουλία της Ελληνικής Αστυνομίας και συνδικαλιστικών φορέων του Σώματος διανεμήθηκαν, σήμερα το πρωί, 

δώρα και τρόφιμα στα παιδιά των προσφύγων, που φιλοξενούνται στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στη Ριτσώνα 

- Εύβοιας. Στη διανομή, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αλληλεγγύης, παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας 

Δημόσιας Τάξης Δημήτρης Αναγνωστάκης. ο Υπαρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος Ιωάννης Διαμαντόπουλος. 
ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Στερεός Ελλάδας Υποστράτηγος Ανδρέας Αποστολόπουλος και 

ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Εύβοιας Ταξίαρχος Νικόλαος Γεωργακόπουλος. Παρέστησαν επίσης 

ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. Γιάννης Κατσιαμάκας. ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής Βασίλειος Βρά- 
ντζας. ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Εύβοιας και ταμίας της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Γιώργος Κουλιάκης. 0 

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης εξέφρασε τις ευχαριστίες στον επικεφαλής Αξιωματικό του Κέντρου Φ ιλοξε

νίας. στους εθελοντές, οι οποίοι με ανιδιοτέλεια προσφέρουν καθημερινά πολύτιμη βοήθεια, όπως χαρακτηριστικά 

υπογράμμισε, καθώς και στους συνδικαλιστικούς φορείς του Σώματος για την προσφορά των ειδών. Επιπλέον επε- 

σήμανε ότι η αρωγή στους πρόσφυγες αποτελεί συστατικό στοιχείο της αλληλεγγύης και του πολιτισμού, που χαρα

κτηρίζει την ελληνική κοινωνία.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωσιάκης 

συναντήθηκε (22.03.2016) με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου 

Αθηνών κ.Νίκο Κογιουμτσή, τον ταμία του Συλλόγου κ. Νίκο Γιαννό- 
πουλο και το μέλος του Συλλόγου και Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου 

Αθηναίων -  Υπεύθυνο του Ιστορικού Κέντρου κ. Ηλία Βλαχάκη Στη 

συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυ

νομίας. Αντιστράτηγος Ιωάννης Διαμαντόπουλος. ο Γενικός Αστυνο

μικός Διευθυντής Αττικής, Υποστράτηγος Χρήστος Δραγαχάκης και ο 

Προϊστάμενος του Κλάδου Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυ

νομίας. Υποστράτηγος Βασίλειος Τζίγκος. Το αντικείμενο της συνάντησης αφορούσε γενικότερα στην αστυνόμευση 

του ιστορικού κέντρου της Αθήνας (Πλάκα. Μοναστηράκι, Σύνταγμα. Ακρόπολη) αλλά και της ευρύτερης περιοχής 

της Πρωτεύουσας, ενόψει της φετινής τουριστικής περιόδου. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, που έχουν αναπτύξει οι 

δυο πλευρές, έγιναν ειδικότερες αναφορές στους τομείς της πρόληψης και αποτροπής της παραβατικότητας, του 

παραεμπορίου, της επαιτείας, των ρυθμίσεων και παρεμβάσεων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων 

και της εξυπηρέτησης των τουριστών και επισκεπτών της πόλης. Μάλιστα ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών εξέφρα- 

σε την ικανοποίηση του για τη λήψη των αντίστοιχων μέτρων, κατά τη διάρκεια της περσινής τουριστικής περιόδου. 

Ειδικότερα, στην επικείμενη τουριστική περίοδο και για την καλύτερη διευθέτηση και ρύθμιση των παραπάνω 

θεμάτων, κατατέθηκαν, συζητήθηκαν και αντηλλάγησαν απόψεις και προτάσεις, οι οποίες θα αξιοηοιηθούν στο 

πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού. Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, η οποία χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα 

παραγωγική, εκφράστηκε η κοινή βούληση, το περιβάλλον ασφάλειας στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και γενικό

τερα στην ευρύτερη περιοχή της Πρωτεύουσας, να κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και τη φετινή περίοδο, προς όφελος 

του τουρισμού της χώρας μας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης. 
επισκέφθηκε. (10.03.2016) περιοχές της Δυτικής Αττικής, συνοδευ- 

όμενος από τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγο 

Ιωάννη Διαμαντόπουλο. τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής. 

Υποστράτηγο Χρήστο Δραγατάκη και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης 

Αστυνομίας Δυτικής Αττικής. Ταξίαρχο Δημήτριο Ιωτηρόπουλο. Πιο 
αναλυτικά, ο Γενικός Γραμματέας επισκέφθηκε διαδοχικά το Αστυ

νομικό Τμήμα Άνω Λιοσίων, τον Δήμαρχο Φυλής κ. Χρήστο Παππού, 
το Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου και τον Δήμαρχο Ασπροπύργου 

κ. Νικόλαο Μελετίου. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων ο Γενικός 

Γραμματέας είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί διεξοδικό για ζητήμα

τα αστυνομικού και ευρύτερου ενδιαφέροντος, που απασχολούν τις 

τοπικές κοινωνίες και τις ο ικείες Αστυνομικές Υπηρεσίες. Επιπλέον, 

είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις και προτάσεις, ενώ ειδ ικότε

ρα στις συναντήσεις του με τους Δημάρχους, ανέλυσε το πλαίσιο και 

τη φιλοσοφία της κεντρικής στρατηγικής του Υπουργείου Προστασίας 

του Πολίτη, αναφορικά με την παρουσία και τη δράση της Ελληνικής 

Αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΣΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης. συνοδευόμενος από τον Υπαρχηγό της Ελλη
νικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Διαμαντόπουλο Ιωάννη, επισκέφτηκαν (04.03.2016) τη Γενική Αστυνομική Δ ιεύ

θυνση Αττικής όπου είχαν προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής. 
Υποστράτηγο Δραγατάκη Χρήστο, τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Υποστράτηγο Παπαζαφεί- 
ρη Χρήστο και τους Διευθυντές των πέντε Διευθύνσεων Αστυνομίας της Αττικής Ο Γενικός Γραμματέας Δημό

σιας Τάξης συνεχάρη τους Αξιωματικούς για την τοποθέτηση τους και ανέλυσε τους στόχους και τις προτεραιότητες 

της Πολιτικής Ηγεσίας στο πλαίσιο της αντεγκληματικής πολιτικής και των δράσεων του Υπουργείου Προστασίας 

του Πολίτη. Στο πλαίσιο της συνάντησης είχε ακόμα τη δυνατότητα να ενημερωθεί εκτενώς από τους παριστάμε- 

νους Αξιωματικούς για τα θέματα και τους τομείς αρμοδιότητας τους και να ανταλλάξει απόψεις και προτάσεις που 

θα βοηθήσουν σημαντικά στον στρατηγικό και επιτελικό σχεδίασμά των δράσεων του Υπουργείου. Τέλος, αναφέρ

θηκε διεξοδικό στην ανάγκη να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η σχέση εμπιστοσύνης και συμφιλίωσης της Αστυνο

μίας με τους πολίτες ώστε, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, να εδραιωθεί στη χώρα μας ένα περιβάλλον ασφάλειας 
το οποίο θα συμβάλει καθοριστικά στη γενικότερη προσπάθεια της Πολιτείας για κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, 

αναγκαίες προϋποθέσεις για να ξεπεράσουμε τις αρνητικές συγκυρίες.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ κ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΕΚΠΡΟ
ΣΩΠΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ. ΝΙΚΟ ΤΟΣΚΑ

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών 
και Δ ιοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Τζανέτος Φιλιππάκος. εκ 
προσωπώντας τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολί

τη. κ. ΝίκοΤόσκα συνόδεψε (03.02.2016). τον Υπουργό Εθνικής 

Αμυνας. Πάνο Κομμένο, σε επίσκεψη στα νησιά Κω. Λέρο Σάμο. 

Χίο και Λέσβο, όπου επιθεώρησαν τους χώρους στους οποίους 

πρόκειται να λειτουργήσουν τα Κέντρα Υποδοχής Προσφύγων -  

Μεταναστών ( Hot - Spots ). Στην επίσκεψη συμμετείχε επίσης 

από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας, η Προϊστάμενη του Κλάδου 

Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, Υποστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης των 

εργασιών υπήρξαν συζητήσεις με εκπροσώπους τοπικών Αρχών και φορέων και τονίστηκε η σημασία της ίδρυσης 

και λειτουργίας των Hot - Spots για την εύρυθμη διαχείριση των μεταναστευτικών -  προσφυγικών ροών. Η λειτουρ

γία των Κέντρων αυτών όπου θα γίνεται η καταγραφή και ταυτοποίηση μεταναστών και προσφύγων, θα είναι εναρ

μονισμένη με τους απαιτούμενους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες θα 

μεταφέρονται το συντομότερο στα κέντρα μετεγκατάστασης από όπου και θα γίνεται η προώθησή τους.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΙΟΥΒΑΛΑ 
ΜΕ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ 
Π.ΓΔ.Μ. GORANCO SAVOVSKI, ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε (25.02.2016), στη Θεσσαλονίκη, επίσημη 

συνάντηση εργασίας του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστρα- 

τήγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα με τον ομόλογό του. Αρχηγό της Αστυνο

μίας της π.ΓΔ.Μ., Goranco Savovski. Οι δύο Αρχηγοί συνοδεύονταν από
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αντιπροσωπείες ανώτατων Αξιωματικών, οι όποιοι προΐστανται ή εποπτεύουν 

Υπηρεσίες και περιοχές, που εμπίπτουν στο πεδίο της αστυνομικής συνερ

γασίας των δύο χωρών. Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν η Προϊστά

μενη Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Ζα- 

χαρούλα Τσιριγώτη, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 

Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης. ο Προϊστάμενος της Γενικής Περιφε

ρειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας. Ταξίαρχος θωμάς 

Σάνδρος. ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου. 

Αστυνομικός Διευθυντής Δημήτριος Μάλλιος και ο Αστυνομικός Σύνδεσμος 

της Ελλάδας στα Σκόπια. Επίσης, από πλευράς Υπουργείου Εξωτερικών πα- 

ρευρέθηκε ο Σύμβουλος Πρεσβείας Α της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης -  

Εσωτερικών Υποθέσεων -  Schengen Ιωάννης Πεδιώτης. Από την πλευρά 

της π.ΠΔ.Μ., συμμετείχαν ο επικεφαλής των Κεντρικών Αστυνομικών Υπη

ρεσιών της χώρας. Goran G jorg jievski. ο επικεφαλής της Συνοριοφυλακής Marinko Kochovski, ο επικεφαλής αστυ

νομικός σύμβουλος για θέματα Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, Boris Palcheski και η επικεφαλής του Γραφείου 

Προξενικών, Οικονομικών και Εμπορικών θεμάτων της π.ΠΔ.Μ. στη Θεσσαλονίκη, Maja Apostolova . Κατά τη διάρκεια 

της συνάντησης συζητήθηκαν και αναλύθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στις τρέχουσες ε ξε 
λίξεις επί του προσφυγικού ζητήματος Τα λοιπά ζητήματα που συζητήθηκαν αφορούν κυρίως στην εδραίωση διαύ

λων επικοινωνίας, μεταξύ των δύο χωρών, στο πεδίο της αστυνομικής συνεργασίας, για την καταπολέμηση του οργα

νωμένου εγκλήματος, ιδίως στους τομείς της διακίνησης ναρκωτικών, της εμπορίας ανθρώπων και του διασυνοριακού 

εγκλήματος. Επιπλέον, συζητήθηκε η δυνατότητα παροχής από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας, τεχνογνωσίας και εκ 

παιδεύσεων στο αστυνομικό προσωπικό της π.ΠΔ.Μ. Κατά τη διάρκεια της επίσημης συνάντησης, η οποία εκτιμάται ως 

ιδιαίτερα εποικοδομητική, κατατέθηκαν απόψεις και προτάσεις και εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία οι δύο 

πλευρές αναμένεται να αξιοποιήσουν με σκοπό την βέλτιστη διαχείριση των ζητημάτων που τέθηκαν. Στο πλαίσιο αυτό, 

επιβεβαιώθηκε το πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας των δύο πλευρών και αναδείχτηκε η κοινή βούληση για περαιτέρω 

βελτίωση και ενδυνάμωση της διμερούς αστυνομικής συνεργασίας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε (24.03.2016), η εκπαίδευση αστυνομικών σε θέματα πρώτων βοηθειών, στις εγκατα
στάσεις του Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλο Αττικής, υπό την επιμέλεια του Τμήματος Εκπαίδευσης 

της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από 15 έως 24-03-2016 και την 

παρακολούθησαν συνολικά εκατό (100) αστυνομικοί από Διευθύνσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, 

καθώς και τη Διεύθυνση Υγειονομικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σε τέσσερις (4) εκπαιδευτικές σει

ρές. Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν τα στελέχη να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση και κατάρτιση, προκειμένου να 
ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο σε περίπτωση ανάγκης παροχής πρώτων βοηθειών. Το διδακτικό προσωπικό 
αποτέλεσαν ιατροί, οι οποίοι διέθεσαν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε (24.03.2016), η εκπαίδευση προσωπικού των Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Δ ιεύ

θυνσης Αττικής, στην έδρα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, με αντικείμενο 

θέματα Ιατροδικαστικής. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από 11-01-2016 έως 24-03-2016 και την παρακολούθησαν 

συνολικά διακόσια ενενήντα έξι (296) στελέχη της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, σε δέκα (10) εκπαιδευτι

κές σειρές. Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν τα στελέχη να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση και κατάρτιση σε θέματα 

ιατροδικαστικής, προκειμένου να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα καθήκοντα τους.
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Το διδακτικό προσωπικό αποτέλεσαν μέλη της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας. Σε αποχαιρετιστήρια εκδήλωση 

προς τιμήν των εκπαιδευόμενων, μεταξύ άλλων, τους επιδόθηκαν πιστοποιητικά σπουδών από το Διοικητή της Σχολής 

Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. Ταξίαρχο Ιωάννη Χουζούρη, παρουσία και άλλων Αξιωματικών της Σχολής.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ -  ΧΕΙΡΙ
ΣΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ

Ολοκληρώθηκε (23.03.2016) με επιτυχία, η βασική εκπαίδευση για την απόκτηση ειδικότητας συνοδού - χειριστή αστυ

νομικού σκύλου περιπολίας, την οποία παρακολούθησαν έντεκα (11) αστυνομικοί, επιτυχόντες στις εξετάσεις που προ

κηρύχθηκαν για την απόκτηση της συγκεκριμένης ειδικότητας. Η συγκεκριμένη εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε το χρο

νικό διάστημα αηό 04-12-2015 έως 23-03-2016. στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μη

χανισμών και Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων στο Μαρκόπουλο Αττικής, καθώς και σε άλλους ειδικούς χώρους εντός 

του Νομού Αττικής, με μέριμνα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας. Σκοπός της 

εκπαίδευσης ήταν να παράσχει στους αστυνομικούς την απαραίτητη γνώση και κατάρτιση, για την απόκτηση της ε ιδ ι

κότητας συνοδού-χειριστή αστυνομικού σκύλου περιπολίας, καθώς και την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των κα

θηκόντων τους, προκειμένου να καλύψουν με επάρκεια τις ανάγκες της Υπηρεσίας τους. Οι νέοι συνοδοί αστυνομικών 

σκύλων περιπολίας προορίζονται να τοποθετηθούν σε Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης, ασκώντας καθήκοντα ελέγχου 

των εξωτερικών συνόρων της χώρας, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στον εντοπισμό παράτυπων μεταναστών, που 

επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στη χώρα. Οι αστυνομικοί σκύλοι περιπολίας αποκτήθηκαν με τη συγχρηματοδό- 

τηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων σε ποσοστό 75% και σε ποσοστό 25% από Εθνικούς πόρους. Την 

αποχαιρετιστήρια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν των εκπαιδευομένων, τίμησαν με την παρουσία τους, 

ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, Ταξίαρχος Ιωάννης Χουζούρης 

και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, Ταξίαρχος Νικόλαος Κόκκινης, οι οποίοι απηύθυ- 
ναν σύντομο χαιρετισμό και επέδωσαν στους εκπαιδευόμενους τα πιστοποιητικά παρακολούθησης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΜΕ ΘΕΜΑ 
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΓΚΛΗ
ΜΑΤΩΝ ΜΙΣΟΥΣ

Ολοκληρώθηκε (12.03.2016) με επιτυχία η εκπαίδευση σαράντα πέντε (45) στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας από 

το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, σε θέματα σχετικά με την ενίσχυση των ικανοτήτων στην αντιμετώ

πιση εγκλημάτων μίσους, μέσω βιωματικής μάθησης. Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε με μέριμνα της Σχολής Μετεκπαί

δευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σε δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια διήμερης διάρκειας (25/26- 

02-2016 και 11/12-03-2016), σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν επιμόρφωση των 

στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας , για την αντιμετώπιση εγκλημάτων μίσους καθώς επίσης η αποκόμιση των 

απαραίτητων γνώσεων για να μπορέσουν να καλύψουν με επάρκεια τις υπηρεσιακές τους ανάγκες. Για την επίτευξη 
του εκπαιδευτικού στόχου, καταρτισμένοι εκπρόσωποι του Συνταγματικού Δικαίου και Κέντρου Πληροφόρησης και 
Τεκμηρίωσης «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» κλήθηκαν να παρουσιάσουν τους τρόπους ενίσχυσης των ικανοτήτων στην αντιμετώπι

ση των εγκλημάτων βίας. Την αποχαιρετιστήρια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν των συμμετεχόντων 

τίμησε με τπν παρουσία τους ο Υποδιοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, 

Αστυνομικός Διευθυντής Χρυσόστομος Γάλλος, ο οποίος απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε (04.03.2016) διαδικτυακά εκπαίδευση του τμήματος Cepol της Αστυνομικής 

Ακαδημίας με θέμα την διεθνή αστυνομική συνεργασία στο χώρο «Schengen». Η συγκεκριμένη εκπαίδευση πραγ~
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ματοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του 3ου Τμήματος SIRENE, της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνερ
γασίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία. Την

έναρξη του σεμιναρίου τέλεσε ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας. Υποστράτηγος Μωυσίδης Βασίλειος, ενώ την 

διαδικτυακή εκπαίδευση είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μέσω των εργαλείων εξ' αποστάσεως μάθησης. 

150 και πλέον στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, από όλες τις Διευθύνσεις Αστυνομίας της Χώρας. Εξειδικευμένοι 

αξιωματικοί του 3ου Τμήματος SIRENE. της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας και του εθνικού τμή

ματος Cepol της Αστυνομικής Ακαδημίας παρουσίασαν θέματα διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και καθ' όλη τη 

διάρκεια της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις και παρατηρήσεις, με 

στόχο την ανταλλαγή χρήσιμων πρακτικών και γνώσεων. Στην αξιολόγηση που ακολούθησε, η συμβολή της εκπαί

δευσης κρίθηκε ως ιδιαιτέρα θετική και επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ανάληψης και άλλων παρόμοιων πρωτοβου
λιών. με τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΑΠΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε (02.02.2016), διαδικτυακή εκπαίδευση του Τμήματος CEP0L της Αστυ

νομικής Ακαδημίας, με θέμα την «Καταπολέμηση απατών με κάρτες πληρωμής στον κλάδο των αερομεταφορών» 

(Combating payment card fraud -  A irline Fraud Investigation Procedure) . Η συγκεκριμένη εκπαίδευση, που 

πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προτάθηκε, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη 

Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και την Ελληνική Αστυνομική Ακαδημία, με την υποστήριξη της 

Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας -  CEPOL, της EUROPOL και εμπειρογνωμόνων αεροπορικών και ταξιδιω
τικών εταιριών. Το διαδικτυακό σεμινάριο, διάρκειας 120 λεπτών, απευθυνόταν σε υπαλλήλους των Αρχών επιβολής 

του Νόμου, αεροπορικών εταιριών και ταξιδιωτικών γραφείων του ιδιωτικού τομέα. Για την υλοποίησή του χρησιμο

ποιήθηκαν εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Ηλεκτρονικού Δικτύου της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδη

μίας -  CEP0L . Τετρακόσιοι (400) περίπου συμμετέχοντες εγγρόφηκαν για να το παρακολουθήσουν και με την ολο

κλήρωσή του είχαν την ευκαιρία υποβολής ερωτήσεων με στόχο την ανταλλαγή χρήσιμων πρακτικών και γνώσεων. 

Στην αξιολόγηση που ακολούθησε, η συμβολή της εκπαίδευσης κρίθηκε ως ιδιαιτέρα θετική και επισημάνθηκε η 

αναγκαιότητα ανάληψης και άλλων παρόμοιων πρωτοβουλιών, με τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Η Ελ

ληνική Αστυνομία, με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας και του Εθνικού Τμήματος CEPOL. 

θα συνεχίσει την υλοποίηση παρόμοιων δράσεων, ενισχύοντας και αξιοποιώντας την άριστη συνεργασία και το κλίμα 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης, το οποίο έχει καλλιεργηθεί.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΑ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΘΕΣ
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι Ροταριανοί Όμιλοι Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της κοινω φε
λούς τους δραστηριότητας, σε αίθουσα του ξενοδοχείου Μακε
δονία Palace, στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποίησαν (20.03.2016) 

εκδήλωση, στην οποία βράβευσαν οργανώσεις, φορείς και άτομα 

από το βορειοελλαδικό χώρο, για διακεκριμένες πράξεις προσφο
ράς προς το κοινωνικό σύνολο. Στην εν λόγω εκδήλωση βραβεύ
τηκαν. ο Αστ/κας Χρήστος Βλαχούδης και ο Ε.Φ. Αθανάσιος Γρη- 

γοριάδης. που υπηρετούν στην ομάδα ΔΙ ΑΣ, της Δ/νσης Άμεσης 

Δράσης Θεσ/νίκης και τους επιδόθηκαν βραβεία ευποιϊας με δη

μόσιο έπαινο για πράξη αυτοθυσίας και αυταπάρνησης. Οι εν  λόγω 

αστυνομικοί, την 7-1-2014 και ώρα 10.30. έλαβαν κλήση από το Κέντρο της Άμεσης Δράσης για πυρκαγιά σε δ ιαμέ

ρισμα 4ου ορόφου στην οδό Τραπεζούντος 7. στο Κορδελιό. Με την άφιξη τους στο σημείο, ανέβηκαν στην είσοδο 

του διαμερίσματος, διότι άκουγαν άτομα να καλούν σε βοήθεια. Διαπιστώνοντας ότι τρία άτομα ήταν στο μπαλκόνι

7 6  I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016



ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ |

του διαμερίσματος φωνάζοντας βοήθεια και έχοντας έντονα αναπνευστικά προβλήματα, ανιδιοτελώς και μ ε  κίνδυνο 

της ζωής τους, βγήκαν από κοινόχρηστο παράθυρο στο περβάζι της οικοδομής στον 4ο όροφο, από το οποίο είχαν  

οπτική επαφή μ ε  το μπαλκόνι του φλέγόμενου διαμερίσματος. Οι ανωτέρω αστυνομικοί κατάφεραν να απεγκλωβί

σουν έναν ανήλικο και άλλους δύο συνανθρώπους μας. που είχαν εμφανή εγκαύματα, τους οδήγησαν στην είσοδο 

της πολυκατοικίας και τους επιβίβασαν σε ασθενοφόρα για να μεταφερθούν στο εφημερεύω  ν' νοσοκομείο. Με την 

ενέργεια τους αυτή, επέδειξαν εξαιρετική πράξη αυτοθυσίας, που υπερβαίνει, κατά πολύ, τα όρια του καλώς εννο

ούμενου καθήκοντος και προκάλεσαν τα ευμενή σχόλια του κοινού, για την Υπηρεσία και το Σώμα γενικότερα. Επί
σης, βραβεύτηκε ο Υποστράτηγος Βασίλειος Μωϋσίδης. Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, για το φιλανθρωπι

κό έργο και την κοινωφελή προσφορά στον συνάνθρωπο και του επιδόθηκε το βραβείο ευποιϊας με χρυσό μετάλλιο. 

Στην εν λόγω εκδήλωση, παρέστησαν ο Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος Νικόλαος Μπα- 

ντουβάκης. ο Δ/ντής της Δ/νσης Άμεσης Δράσης, Ταξίαρχος Μιλτιάδης Πουρσανίδης και ο Προϊστάμενος της ομά- 

δος ΔΙ.ΑΣ.. Αστυν. Υποδ/ντής Γεώργιος Τουλούπης.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΜΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ» ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Την 29η Φεβρουάριου η Λέσχη Αστυνομικών Θεσσαλονίκης παρου

σίασαν το βιβλίο «Μια Ζαχαρένια Συνταγή» της Φωτεινής Κωνστα- 

ντοπούλου στο αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης 

Θεσσαλονίκης. Στην παρουσίαση του βιβλίου παρευρέθησαν ως 

ομιλητές ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάρ

κος Μπόλαρης, ο πρόεδρος της Λέσχης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης 
κ. Γιώργος Φεστερίδης, η δημοσιογράφος της ΕΡΤ 3 κ. Δώρα Αυ- 
γέρη και ο Γενικός Γραμματέας της Λέσχης Αστυνομικών κ. Δημή- 

τρης Αποστόλου. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Γενικός Αστυνομικός 
Διευθυντής Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. Μπαντουβάκης Ν ικό

λαος, ενώ την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του απευθύνοντας θερμό χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας Αστυ

νομικών Υπαλλήλων κ. Μαλικόπουλος Κώστας. Επιπλέον παρέστησαν ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου 

Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης καθώς και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού. Το 

αμφιθέατρο γέμισε από ένστολους και μαθητές των Πρότυπων Εκπαιδευτήριων Θεσσαλονίκης. 0 Υπουργός Μ. Μπό

λαρης τόνισε την σημασία της αγάπης και της αλληλεγγύης των λαών και η συγγραφέας συζήτησε με τα παιδιά για 

το προσφυγικό και το συγγραφικό της έργο δεχόμενη ερωτήσεις. Στο τέλος της εκδήλωσης η Λέσχη Αστυνομικών 

Θεσσαλονίκης τίμησε τη συγγραφέα με τιμητική πλακέτα. η οποία απονεμήθηκε από τον Γενικό Αστυνομικό Δ ιευ

θυντή Θεσσαλονίκης Υποστράτηγο κ. Μπαντουβάκη Νικόλαο.

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης σε συνεργασία 
με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, διορ- 
γάνωσαν (11.03.2016) αποκριάτικη εκδήλωση για τα παιδιά 

του προσωπικού στο συνεδριακό κέντρο I. Βελλίδης της ΔΕΘ- 
HELEXP0. Σε μια υπέροχη ζεστή ατμόσφαιρα, που το κέφ ι και 

η καλή διάθεση είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, τα παιδιά φόρεσαν 

τις αποκριάτικες στολές τους, κατέκλυσαν και δημιούργησαν το 
αδιαχώρητο στο συνεδριακό κέντρο, απόλαυσαν και διασκέδασαν 

με τον ταχυδακτυλουργό, τους κλόουν, τα διασκεδαστικά σκετσά- 

κια, τους χορευτικούς διαγωνισμούς, χειροκρότησαν θερμά και
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σκόρπισαν χαμόγελα. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Γενικός Επι

θεωρητής Αστυνομίας Β. Ελλάδος. Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμα- 

λάκης. ο Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος 

Νικόλαος Μπαντουβάκης, ο Α ' Βοηθός ΓΑ.Δ.Θ., Ταξίαρχος Φώτι

ος Δομζαρίδης, ο Δ/ντής της Άμεσης Δράσης. Ταξίαρχος Μιλτιάδης 

Πουρσανίδης. ο Δ/ντής της Δ/νσης Αστυνομίας Ταξίαρχος Αβραάμ 

Αϊβαζίδης ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ της Ένωσης Αστυνομι

κών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, καθώς και μεγάλος αριθμός προ

σωπικού, οι οποίοι συνόδευαν τα παιδιά.

ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 13η Φεβρουάριου 2016 έλαβε χώρα στο κτήριο του παλαιού Δη

μαρχείου Γλυφάδας και περί ώρα 12:00 η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 

πίτας της Τουριστικής Αστυνομίας Ν/Α Αττικής. Την τελετή ευλόγησε 

ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Παύλος, ενώ τίμησαν 

με την παρουσία τους η Υπουργός Πολιτισμού Κα Έλενα Κουντουρά, 

η Βουλευτής Κα Παναγιώτα Καζόμπολη, ο Δήμαρχος Γλυφάδας κος 

Γεώργιος Παπανικολάου. ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας 

Νοτιανατολικής Αττικής Ταξίαρχος κος Νικόλαος Κόκκινης και πλήθος 

άλλοι υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας και των σωμά

των ασφαλείας. Κατά την τελετή απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες από 

τον Διοικητή της Τουριστικής Αστυνομίας Ν/Α Αττικής Αστυνόμο Β ' κ.

Αλέξανδρο Σταθόπουλο στους Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γλυφάδας 

κ. Παύλο, την Υπουργό Πολιτισμού Κα. Έλενα Κουντουρά και στον Δή

μαρχο Γλυφάδας κ. Γεώργιο Παπανικολάου για την ποικιλότροπη και 

πολύτιμη βοήθειά τους προς την Υπηρεσία, και εκφωνήθηκαν σύντομοι 
χαιρετισμοί στους οποίους έγινε ιδιαίτερη μνεία στην σημαντική προ

σφορά και το έργο της Τουριστικής Αστυνομίας στην βαριά βιομηχανία 

της πατρίδας μας, τον τουρισμό. Επίσης τιμητική πλακέτα απονεμήθηκε από τον πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος 

της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κ. Ιωάννη Καραπατάκη προς τον Διοικητή της Τουριστικής Αστυνομίας Αστυνό

μο Β ' κ. Αλέξανδρο Σταθόπουλο για την πολυετή προσφορά του. Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή ήταν η έκπληξη που 

επεφύλαξε η Υπηρεσία της Τουριστικής Αστυνομίας στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γλυφάδας κ. Παύλο προσφέ- 

ροντας του μια τούρτα γενεθλίων γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο τα 73 χρόνια ζωής του Σεβάσμιου Ιεράρχη.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ «ΦΙΛΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ»

Ο Όμιλος «ΦΙΛΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ», με Πρόεδρο την κα Καίτη Καλαμαράκη και τη Γενική Γραμματέα κα
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Εύα Γερογιαννοπούλου διοργάνωσαν (27.02.2016) στο Αμφιθέατρο της Γε

νικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, εκδήλωση βράβευσης Αστυνομι

κών Υπαλλήλων καθώς και οικονομικής ενίσχυσης πολύτεκνων αστυνομι

κών. Ειδικότερα, βραβεύθηκαν δεκαοκτώ αστυνομικοί που διακρίθηκαν 

κατά την τελευταία πενταετία για τις εξαίρετες υπηρεσίες τους στην Ελλη

νική Αστυνομία και στην κοινωνία. Στην εκδήλωση από πλευράς Πολιτικής 

Ηγεσίας παρέστησαν, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης 

Αναγνωστάκης και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, οι 

οποίοι απηύθυναν χαιρετισμό, ενώ από τη Φυσική Ηγεσία ηαρέστησαν, ο 

Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσου- 

βάλας. ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Ιωάννης 

Διαμαντόπουλος, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής Υποστράτη
γος Δραγατάκης Χρήστος, ο Βοηθός του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή 
Αττικής, Υποστράτηγος Ασημακόπουλος Αλκιβιάδης, ο Προϊστάμενος του 

Κλάδου Ασφάλειας του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ, Υποστράτηγος Σκανδαλάκης 

Γεώργιος, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Τάξης του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. 
Υποστράτηγος Τζίγκος Βασίλειος, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Δ ιο ικητι

κής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. 
Ταξίαρχος Σκανδάλης Αχιλλέας καθώς και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης 

Ασφάλειας Αττικής. Υποστράτηγος Παπαζαφείρης Χρήστος. Επίσης πα- 
ρευρέθηκαν ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αμεσης Δράσης Αττικής, Ταξί

αρχος Στεργιόπουλος Δημήτριος. ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομί

ας Αθηνών. Ταξίαρχος Κορδολαίμης Παναγιώτης, ο επίτιμος Αρχηγός της 

Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Λεμονής, καθώς και 

πολλοί άλλοι αξιωματικοί, αστυνομικοί και πλήθος κόσμου. Με την ευκα ι

ρία της εκδήλωσης δόθηκε οικονομική ενίσχυση σε πενήντα -  τέσσερις 

(54) ο ικογένειες πολυτέκνων αστυνομικών, από διάφορες υπηρεσίες της 
Αττικής. Ο "Ομιλος εκφράζει και δημόσια τις ευχαριστίες του σε όσους 

βοήθησαν για την επιτυχία της εκδήλωσης.
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I  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

Ομιλία με θέμα τον Ηλεκτρονικό Εκφοβισμό πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο «Άγιος Ιωσήφ» Βόλου από 

τον κ. Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου. κ.Β.Καραΐσκο και Υποδιευθυντή της Υποδιεύθυνσης Ασφά

λειας Βόλου κ.ΓΝτιζέ. τη Δευτέρα 1-2-2016 με τη συνεργασία της Διεύθυνσης του Σχολείου, του Συλλόγου Γονέ

ων και Κηδεμόνων. Οι ομιλητές με λόγο απλό και κατανοητό παρουσίασαν στα παιδιά των τάξεων Δ '. Ε '. ΣΤ' τους 

κινδύνους που υπάρχουν «καλυμμένοι» στο διαδίκτυο, κι εξήγησαν ότι το internet κατά 90% είναι ένα χρήσιμο ερ

γαλείο. αλλά, δυστυχώς, υπάρχουν και οι περιπτώσεις ανθρώπων που το εκμεταλλεύονται, για να εξαπατήσουν το 

συνάνθρωπο και ειδικότερα τα παιδιά, που δεν έχουν τη δύναμη να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Για το λόγο αυτό 

υπογράμμισαν ότι θα πρέπει κατά τη χρήση του διαδικτύου να απευθύνονται πάντα στους γονείς τους, οι οποίοι 

έχουν και την ωριμότητα αλλά και τη γνώση, ώστε να διακρίνουν τους πιθανούς κινδύνους. Οι δύο ομιλητές αναφέρ

θηκαν με έμφαση στο γεγονός ότι η ανάρτηση στο διαδίκτυο φωτογραφιών, κειμένων, σχολίων είναι «για πάντα», 

καθώς όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βάρος τους αργότερα στη ζωή τους. 

Στη συνέχεια οι μαθητές υπέβαλαν ερωτήσεις στις οποίες έλαβαν άμεσες απαντήσεις που συνοδεύονταν από παρα

δείγματα. Στο τέλος της ομιλίας τους μαθητές περίμενε μία έκπληξη, καθώς εκπαιδευτές της Ασφάλειας πραγματο

ποίησαν επίδειξη με σκύλους της αστυνομίας, τον «Σέζαρ» και το «Μπρούνο». που είναι εκπαιδευμένοι στον εντο

πισμό ναρκωτικών ουσιών κι εκρηκτικών υλών αντίστοιχα. Η εικόνα των σκύλων/αστυνόμων. που με την καθοδήγη

ση των εκπαιδευτών τους και με απόλυτη πειθαρχία αναζητούσαν τις επικίνδυνες ουσίες, έκανε τρομερή εντύπωση 

στα παιδιά. Επιβεβαίωσε δε, μαζί με την ομιλία που είχε προηγηθεί, τη γνώση ότι η Ελληνική Αστυνομία, φροντίζει 

αδιάκοπα για την ασφάλεια όλων των πολιτών και σε όλα τα επίπεδα.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ- ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ /  ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ-ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ κ. ΕΥΣΕΒΙΟ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Σ.Α) 

και ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών (Σ.Α.Α. ΑΘΗΝΩΝ) 

οργάνωσαν (30.01.2016), για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον ιστορικό 
χώρο των πρώην παραγωγικών Σχολών της ΕΛ.ΑΣ.. Μεσογείων 96, την 

κοπή πίτας, η οποία συνδυάστηκε και με την έναρξη λειτουργίας του Πο
λιτιστικού Κέντρου, του ΠΟ.Κ.Ε.Α., στον ίδιο χώρο, σε υλοποίηση του Ν 

3688/2008. Η προσέλευση των συναδέλφων ήταν πρωτοφανής και μαζική, 

σε βαθμό που δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο. Ποικίλες και πλούσιες οι 

μνήμες, τα συναισθήματα και οι συμβολισμοί. Στην εκδήλωση περάστη- 
σαν, ο Σεβασμιώτατος μητροπολίτης Σάμου Ικαρίας και Κορσεών κ. Π ι

στολάς Ευσέβιος, ο Αναπλ. Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών 
& Δ ιοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Φιλιππάκος Τζανέτος, ο Βουλευτής των 
Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κατσίκης Κωνσταντίνος, η ηγεσία της ΕΛ. ΑΣ. 
με επικεφαλής τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. , Αντιστράτηγο Δημήτριο Τσακνά- 

κη, ο Πρόεδρος του ΠΟΚΕΑ κ. Γρίβας Κωνσταντίνος, οι Πρόεδροι και οι 

εκπρόσωποι φορέων και συνδικαλιστικών Ενώσεων και πολλοί άλλοι, θερμό χαιρετισμό- καλωσόρισμα, απηύθυνε 

ο Πρόεδρος του Σ.Α.Α. Αθηνών Υποστράτηγοςγος ε.α. κ. Ασημακόπουλος Σπυρίδων. Ομιλία εκ μέρους της ΠΟΑΣΑ. 

του Προέδρου Υποστρατήγου ε.α. κ Χριστακόπουλου Ευαγγέλου κωλυομένου. απηύθυνε ο Α '. Αντιπρόεδρος της 

ΠΟΑΣΑ και επίτιμος Υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. κ. Γρηγόριος Αναγνώστου. Στην ομιλία του ο Α ' Αντιπρόεδρος της ΠΟ
ΑΣΑ κ. Γρηγόριος Αναγνώστου, μεταξύ άλλων, επεσήμανε τη μεγάλη σημασία που έχει για την ΕΛ.ΑΣ. η έναρξη 

λειτουργίας του ΠΟΚΕΑ. υπογράμμισε την ανάγκη για αποκατάσταση των αδικιών που έχουν συντελεσθεί εις βάρος 

των στελεχών των Σ.Α.. καθώς και τον ενωτικό χαρακτήρα που πρέπει να έχουν οι συλλογικές προσπάθειες για την 

επίτευξη των στόχων μας. Ενδεικτικά είναι τα παρακάτω αποσπάσματα της ομιλίας : «.......Φ έτος ε ίμ α σ τε στην ευ -
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χάριστη Θέση να ανακοινώσουμε, ότι το μεγάλο  

μας όραμα για τη δημιουργία του Πολιτιστικού 

Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομίας, αποτελεί 

πραγματικότητα. Η συνάντηση της παράδοσης μ ε  

την εξέλιξη, της ιστορικής μνήμης μ ε  την αυτο

γνωσία. της εξωστρέφειας μ ε  τη δημιουργία, είναι 

γεγονός. Αποδεικνυεται. ότι η σταθερή προσήλω

ση σε στόχους και η συλλογική προσπάθεια για 

την επίτευξή τους, από τη μεγάλη αστυνομική «οι

κογένεια» στο σύνολό της. αργά ή γρήγορα, φέρ

νει αποτελέσματα. Κανένας αγώνας δεν πάει χα

μένος. εκτός από αυτόν που δεν δίνεται.........  Η
Ομοσπονδία μας. στα 17έτη λειτουργίας της έχει 

να επ ιδείξει διαχρονικά, πολυσήμαντο έργο, τόσο σε κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο, όσο και στη χάραξη της 

στρατηγικής κατεύθυνσης για την αποτελεσματικότερη προβολή και διεκδίκηση των δικαίων αιτημάτων των μελών 

της............. Δεν εγκαταλείπουμε τον στρατηγικό μας στόχο για δημιουργία ασφαλιστικού Πυλώνα Ενόπλων Δυνά

μεων και Σωμάτων Ασφαλείας, για να καλύψει μ ια  ειδ ική  κατηγορία εργαζομένων, όπως ορίζεται στο Σύνταγμα, 

τους ειδ ικούς νόμους και τις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ και καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους, να εργασθούμε 

από κοινού προς αυτή την κατεύθυνση....Δεν πρέπει να συμβιβασθούμε μ ε όσα συμβαίνουν γύρω μας και να τα 

αποδεχθούμε ως αποτέλεσμα φυσικών νόμων, ή ως άλλοθι των μνημονίων. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε συνθή

κες επιστροφής σε πρακτικές που δημιούργησαν την κρίση. Καλούμε τις συνδικαλιστικές Ενώσεις των εν  ενεργεία  

συναδέλφων μας. όπως και στο παρελθόν, έτσι και τώρα να πορευτούμε μα ζ ί σε αυτή την προσπάθεια......ΜΟΝΟ

ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΜΟΝΟ ΩΣ ΟΡ
ΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙ
ΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ. ΕΝΟ

ΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ 

ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕ

ΡΟ.»-. Στη συνέχεια χαιρετισμούς απηύθυναν ο 

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Υπουργείου 
Εσωτερικών & Δ ιοικητικής Ανασυγκρότησης κ. 

Φιλιπηάκος Τζανέτος, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. κ. 

Δημήτριος Τσακνάκης και ο Βουλευτής κ. Κα- 

τσίκης Κωνσταντίνος.Ακολούθησε η απονομή 

τιμητικής διάκρισης στον Σεβασμιώτατο κ.Ευ
σέβιο Πιστολή. Μητροπολίτη Σάμου Ικαρίας και 

Κορσεών. μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. 

της ΠΟΑΣΑ. σε αναγνώριση της μεγάλης προ

σφοράς του. κατά τα 19 έτη της ποιμαντορίας του 

στην Ελληνική Αστυνομία. Την τιμητική πλακέτα 

επέδωσε ο ΑΆντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΑ κ. Γρη- 

γόριος Αναγνώστου Παράλληλα η ΠΟΑΣΑ εκ 
φράζει τις θερμές ευχαριστίες της στην ηγεσία 

της ΕΛ.ΑΣ., στους μουσικούς του Σώματος και 
σε όλο το αστυνομικό προσωπικό που συνέβα
λε ουσιαστικά στην επιτυχία της εκδήλωσης. 
Επίσης ευχαριστεί το ΚΕΜΕΑ για την αμέριστη 

υποστήριξή του ■

ο
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Α Κ Ο Υ Σ Τ ΙΚ Α
Β Α Ρ Η Κ Ο ΪΑ Σ

Τηλ·: 210 8085505

Εμπιστευθείτε μας και... “ a K O U O T 8 ” την λύση!

ΤΩΡΑ και 
στην Κηφισιά

ΔΡΟΣΙΝΗ 9

Αθέατα, ψηφιακά ακουστικά βαρηκοΐας ,
Ευρώπης, Αμερικής. 1
Δ ιά κ ρ ισ η  ομ ιλ ία ς  χω ρ ίς  σφ υρίγματα.

Ακούστε με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας
I

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ αντιμετώπιση ΕΜ ΒΟ Ω Ν  με πρωτοποριακή μέθοδο

Δ Ω Ρ Ε Α Ν  

επ ισ κ έψ ε ις  
κατ ' ο ίκον

Ντίνος Παηαθεοδώρου
ιίευθυνιής - Ακοοηροθειιστής

Δ Ε Κ Τ Α  

ό λ α  τ α  τα μ ε ία  
Ε Ο Π Υ Υ

Κεντρικό
Μεσογείων 175,115 25, Αθήνα 
ΙΠλ.: 210 6770721-2 
Κίν.. 6974 103828 
e-mail: info@auralcare.gr

Ε ΙΔ ΙΚ Ε Σ  
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ΙΠλ.: 26310 26868
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► Επιμέλεια: Ανθ/μος Αικατερίνη Κίκη

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Κ. Ν Ι
ΚΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕ
ΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ 

ΑΔΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Ν ίκος Τόσκας υπέ

γραψε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, με το όποιο 

προωθούνται αλλαγές και βελτιώσεις σε ορισμένες 

κατηγορίες αδειών του αστυνομικού προσωπικού, 

ενώ εισάγονται για πρώτη φορά και νέες ρυθμίσεις.

Με τις τροποποιήσεις αυτές ικανοποιούνται σχετικό 

αιτήματα του αστυνομικού προσωπικού καθώς το κα

θεστώς των αδειών προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις 

απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Αναλυτικά, οι αλ

λαγές που προβλέπονται στο σχέδιο Προεδρικού Δ ια

τάγματος είναι οι εξής:

► Η άδεια ανατροφής τέκνου θα λαμβάνεται άπαξ και 

συνεχόμενη και θα εξαντλείται μέχρι το τέκνο να 

συμπληρώσει το έκτο έτος της ηλικίας του, καθώς 

μέχρι σήμερα προβλεπόταν ως χρόνος εξάντλησης 

το τέταρτο έτος.

► Για τους γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, τους 

γονείς μετά από διαζύγιο ή ακύρωση γάμου, που 

έχουν τη γονική μέριμνα του τέκνου, καθώς και για 

την περίπτωση που ο ένας εκ των δύο γονέων πά

σχει από ψυχική, νοητική ή σωματική αναπηρία με 

ποσοστό 67% και άνω. η 9μηνη άδεια ανατροφής 

τέκνου αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα.

► Για τους αστυνομικούς που έχουν την επιμέλεια 

τέκνου με αναπηρία τουλάχιστον 67% ή σύζυγο με 

αναπηρία τουλάχιστον 67%. για τους οποίους προ- 

βλέπεται ήδη η δυνατότητα του μειωμένου ωραρί

ου. κατά μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη πε

ρικοπή των αποδοχών τους, προβλέπεται επιπλέον, 

ως εναλλακτική δυνατότητα η χορήγηση, κατόπιν 

σχετικού αιτήματος, ειδ ικής άδειας απουσίας (20) 

ημερών, με αποδοχές.

► Για τις περιπτώσεις υιοθεσίας τέκνου, προκειμένου 

να διευρυνθούν οι δ ικα ιούχοι της 3μηνης άδειας

μετ' αποδοχών, θα χορηγείται εντός του πρώτου 

εξαμήνου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

της υιοθεσίας, εφόσον το τέκνο είναι ηλικίας μέ

χρι και έξ ι (6) ετών, όχι μόνο σε γυναίκες αστυνο

μικούς υπαλλήλους, αλλά και σε άνδρες που υ ιο

θετούν τέκνο.

► Για τη χορήγηση της ειδ ικής άδειας για την παρα

κολούθηση της επίδοσης των τέκνων αστυνομικών, 

που φοιτούν στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, απαλείφεται το 16ο έτος, που ήταν το 

ανώτατο όριο ηλικίας των τέκνων και ορίζεται ότι η 

άδεια αυτή θα χορηγείται στο γονέα-υπάλληλο σε 

όλο το φάσμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου του.

Επιπλέον, οι ρυθμίσεις που εισάγονται για πρώτη

φορά είναι οι ακόλουθες:

► Σε περίπτωση γέννησης τέκνου χορηγείται στον πα

τέρα αστυνομικό άδεια με αποδοχές, διάρκειας τρ ι

ών (3) ημερών. Η άδεια θα χορηγείται κατόπιν υπο

βολής αίτησης από τον αστυνομικό, εντός πέντε (5) 

ημερών από τη γέννηση.

► Σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή και συγγενούς 

αστυνομικού έως και β' βαθμού προβλέπεται η χο

ρήγηση ειδ ικής άδειας με αποδοχές διάρκειας πέ

ντε (5) ημερών. Η άδεια θα χορηγείται κατόπιν υπο

βολής αίτησης από τον αστυνομικό, εντός πέντε (5) 

ημερών από τον θάνατο.

► Για το ζήτημα της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπα

ραγωγής. που παρέμενε αρρύθμιστο για το αστυνο

μικό προσωπικό, προβλέπεται ότι στην περίπτωση 

που γυναίκες αστυνομικοί υπόκεινται στην εν λό

γω διαδικασία χορηγείται ειδ ική  άδεια με αποδο

χές και συγκεκριμένα άδεια μίας (1) ημέρας κατά 

την ημέρα της ωοληψίας. και άδεια δεκαπέντε (15) 

ημερών από την εμβρυομεταφορά. Επίσης, στους 

άνδρες αστυνομικούς χορηγείται άδεια απουσίας 

μίας (1) ημέρας, κατά την ημέρα της ωοληψίας. κα

θώς και άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας, κατά την 

ημέρα της εμβρυομεταφοράς της συζύγου τους, με 

αποδοχές.
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 

ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Νίκος Τόσκας υπέγρα

ψε εισήγηση με σχέδιο Προεδρικού διατάγματος με τις 

διατάξεις του οποίου επιχειρείται η ορθολογική, αποτε

λεσματική και κατά τρόπο αντικειμενικό και δίκαιο βελ

τίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζει 

το θέμα των μεταθέσεων, αποσπάσεων και μετακινήσε

ων του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πρόκειται για στοχευμένες και ουσιαστικές παρεμβά

σεις οι οποίες προέκυψαν από την αδιαμφισβήτητη ανά

γκη να ανταποκριθεί η διοίκηση στην υποχρέωσή της ένα

ντι του προσωπικού του Σώματος. Αυτό, με σκοπό να εξα

λείψει οριστικά τις δυσλειτουργίες, τα προβλήματα ή και 

τις ενδεχόμενες ενίοτε αδικίες που, κατά κοινή ομολογία 

και διαπίστωση, προκαλούσαν για μεγάλο χρονικό διάστη

μα συγκεκριμένες διατάξεις του υπάρχοντος κανονισμού 

μεταθέσεων του προσωπικού. Ικανοποιεί επίσης με τον 

τρόπο αυτό σχετικά αιτήματα του ίδιου του προσωπικού, 

όπως αυτά έχουν κατά καιρούς εκφραστεί μέσω των συν

δικαλιστικών του εκπροσώπων.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της εκ

πεφρασμένης βούλησης της πολιτικής και φυσικής ηγε

σίας της Ελληνικής Αστυνομίας να διαμορφώσουν προσε

κτικά. σταδιακά και υπεύθυνα ένα σύγχρονο οργανωτικό 

και κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο θα αποτελεί τη σταθερή 

λειτουργική και επιχειρησιακή βάση του Σώματος, προς 

όφελος της χώρας, της κοινωνίας αλλά και του ίδιου του 

προσωπικού του.

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ» 

ΤΡΟΧΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο των προληπτι

κών δράσεων που αναπτύσσει στον τομέα της οδικής 

ασφάλειας, θέτει σε εφαρμογή και ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα αποτροπής τροχαίων ατυχημάτων, μέσω της 

αποτελεσματικής αντιμετώπισης των ιδιαιτέρως «επι

κίνδυνων» τροχαίων παραβάσεων. Πρόκειται για ένα 

επιχειρησιακό πρόγραμμα, με κεντρικό στόχο το δρα

στικό περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων, που έχουν 

ως επακόλουθο θανάσιμους και σοβαρούς τραυματι

σμούς πολιτών, μέσω της στοχευμένης και συντονισμέ

νης δράσης των Υπηρεσιών Τροχαίας. 0 σχεδιασμόςτου 

προγράμματος πραγματοποιήθηκε βάσει της ποιοτικής 

ανάλυσης και αξιολόγησης στατιστικών στοιχείων και 

δεδομένων για τα τροχαία ατυχήματα και η εφαρμογή 

του αποσκοπεί ουσιαστικά, στην αναβάθμιση του επι

πέδου της οδικής ασφάλειας στη χώρα μας.Ιδιαίτερη 

μέριμνα στο σχεδίασμά, αλλά πρωτίστως στην εφαρμο

γή του προγράμματος, έχει δοθεί στην ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση των οδηγών για το θέμα των τροχαί

ων ατυχημάτων και των επιπτώσεων τους, με στόχο τη 

βελτίωση και την παγίωση ορθής οδηγικής νοοτροπί

ας και συμπεριφοράς. Οι «επικίνδυνες» παραβάσεις 

που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα είναι: Παραβί

αση ερυθρού Σηματοδότη, Κίνηση στο αντίθετο ρεύ

μα. Μη χρήση ζώνης ασφαλείας και μη χρήση παιδι

κών καθισμάτων. Μη χρήση κράνους. Οδήγηση υπό 

την επήρεια οινοπνεύματος. Υπερβολική ταχύτητα. 

Κυκλοφορία οχήματος που δεν έχει υποστεί τεχνικό 

έλεγχο. Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Με την εφαρμογή του προγράμματος και σε εβδο

μαδιαία βάση, κλιμάκια αστυνομικών των Υπηρεσιών 

Τροχαίας θα ενημερώνουν τους οδηγούς και θα ενερ

γούν ελέγχους στο οδικό δίκτυο αναφορικά με τις 

ανωτέρω «επικίνδυνες» παραβάσεις, υπό τον επ ιτε

λικό συντονισμό και εποπτεία της Διεύθυνσης Τροχαί

ας του Αρχηγείου.Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός του 

προγράμματος προβλέπει ακόμη την εξασφάλιση των 

αναγκαίων πόρων για την υλοποίησή του. με τη δ ιά

θεση του απαραίτητου προσωπικού της Τροχαίας, του 

αναγκαίου αριθμού περιπολικών και συμβατικών οχη

μάτων, καθώς και μοτοσικλετών με ανάλογο εξοπλι-
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σμό. Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει στους οδη

γούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδι

κή ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. Η υλοποίηση 

του προγράμματος ξεκίνησε από 15 Μαρτίου 2016.

Περισσότερες συμβουλές και ενημέρωση για θέμα

τα οδικής ασφάλειας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελί

δα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr) 

στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη/Χρήσιμες συμβου- 

λές/Τροχαία-Οδική ασφάλεια».

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ 
ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ -  ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Με στόχο την προστασία των εργαζομένων στα σώματα ασφαλείας θα θέλαμε να σας 
ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

Α. Πρόληψη νοσημάτων μέσω εμβολιασμού

Ολα τα μέλη των σωμάτων ασφαλείας που έρχονται σε επαφή με προσφυγικό -  
μεταναστευτικό πληθυσμό συστήνεται να έχουν εμβολιαστεί με όλα τα εμβόλια του Εθνικού 
Προγράμματος Εμβολιοσμών του Υπουργείου Υγείας για τους ενήλικες, με στόχο την 
προστασία τους για τα συγκεκριμένα νοσήματα.

Ειδικότερο:
•  Αν δεν έχουν ήδη εμβολιαστεί με το εμβόλιο τετάνου· διφθερίτιδας και ακυτταρικό 

κοκκύτη -  πολιομυελίτιδας (Tdap- polio) τύπου ενηλίκων ή είναι άγνωστο το ιστορικό 
εμβολιασμού τους, συστήνεται να εμβολιαστούν με μία δόση Tdap- polio και στη 
συνέχεια να συνεχίζουν τον εμβολιασμό τους με το εμβόλιο τετάνου -  διφθερίτιδας (Td) 
κάθε δέκα χρόνια. Σημειώνεται ότι το Tdap -polio μπορεί να χορηγηθεί ανεξάρτητα από το 
χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από προηγούμενο εμβολιασμό με Td.

•  Τα μέλη των σωμάτων ασφαλείας που γεννήθηκαν το 1970 ή αργότερα και δεν έχουν 
τεκμηριωμένο ιστορικό εμβολιασμού με το εμβόλιο ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς 
(MMR), θα πρέπει νο εμβολιαστούν με δύο δόσεις του εμβολίου αυτού, εκτός εάν υπάρχει 
αντένδειξη ή επιβεβαιωμένη ανοσία

•  θα πρέπει ετησίως να διενεργείται ο εμβολιασμός έναντι της γρίπης.
•  Τα μέλη των σωμάτων ασφαλείας που δεν έχουν αποδεδειγμένη ανοσία επην ανεμευλογιά 

(προηγηθείσα νόσηση ή εμβολιασμός), θα πρέπει να εμβολιάζονται με δύο δόσεις 
εμβολίου ανεμευλαγιάς. εκτός εάν υπάρχει συγκεκριμένη αντένδειξη

•  Συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι της ηπατίτιδας Β όλων των επίνοσων ατόμων που 
δεν εμβολιάστηκαν κατά την παιδική ηλικία, με συνολικά τρεις δόσεις εμβολίου.

Λόγω των ειδικών συνθηκών διαβίωσης στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων · 
μεταναστών και λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή ενδημικότητα της ηπατίτιδας Α σε πολλές 
από τις χώρες προέλευσης του συγκεκριμένου πληθυσμού, αλλά και τον κίνδυνο σοβαρών 
επιπλοκών της λοίμωξης από ιό ηπατίτιδας Α σε ενήλικες, συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι 
της ηπατίτιδας Α με δύο δόσεις εμβολίου σε όλα τα μέλη των σωμάτων ασφαλείας που 
έρχονται σε επαφή με τον προσφυγικό πληθυσμό.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εμφάνισης έξαρσης κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων όπως ο 
τυφοειδής πυρετός και άλλα νοσήματα τα οποία προλαμβάνονται με εμβολιασμό, μπορεί να 
απαιτηθούν επιπλέον εμβολιασμοί (π.χ. εμβόλια έναντι τυφοειδούς πυρετού ή χολέρας),

Β. Πρόληψη μετάδοσης τροφιμογενών ή υδατογενών νοσημάτων και νοσημάτων που 
μεταδίδονται μέσω δήγματος εντόμων.

Είναι απαραίτητη η διασφάλιση πρόσβασης σε ασφαλή τρόφιμα και εμφιαλωμένο νερό για 
όλους τους εργαζόμενους στα σώματα ασφαλείας που απασχολούνται στους χώρους 
φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων. Επίσης, λόγω του κινδύνου μετάδοσης νοσημάτων 
μέσω διαβιβαστών και ειδικότερα με δήγματα κουνουπιών (ελονοσία, ιός Δυτικού Νείλου) 
συστήνεται η εφαρμογή μέτρων προστασίας για την αποφυγή δηγμάτων από κουνούπια με 
χρήση αντικουνουπικών σκευασμάτων.

Γ Εφαρμογή κανόνων υγιεινής των χεριών και βασικών προφυλάξεων

Τα χέρια πρέπει να πλένονται:
•  Μετά από κάθε σωματική επαφή με πρόσφυγες -  μετανάστες σε χώρους φιλοξενίας 

αυτών.
•  Μετά από κάθε επαφή με βιολογικά υγρά.
•  Μετά από κάθε επαφή με αντικείμενα που ανήκουν στο άψυχο περιβάλλον τους (π.χ. 

ιματισμός, παιχνίδια, έντυπα κτλ).
•  Μετά από αφαίρεση ιατρικών γαντιών μίας χρήσης.
•  Μετά τη χρήση τουαλέτας
•  Πριν την κατανάλωση φαγητού ή νερού

Τα χέρια πλένονται σχολαστικό με σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση που τα χέρια δεν είναι 
εμφανώς λερωμένα με ρύπους ή βιολογικά υγρά, ή δεν είναι διαθέσιμα σαπούνι και νερό, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο διάλυμα αλκοο^ύχου αντισηπτικού.
Ειδικότερα:

•  Χρησιμοποιούμε την απαραίτητη δόση σαπουνιού ή αλκοολούχου αντισηπτικού (3 -  
5 ml).

•  Τρίβουμε με προσοχή όλες τις επιφάνειες των χεριών (παλάμες, μεσοδακτύλια 
διαστήματα, ακροδάχτυλα, εσωτερική επιφάνεια αντίχειρα), για 30 έως 60 
δευτερόλεπτα

•  Εάν έχουμε χρησιμοποιήσει μόνο αλκοολούχο αντισηπτικό, αφήνουμε τα χέρια μας να 
στεγνώσουν.

Βασικές Προφυλάξεις

Α Υνιειγή των χεριών 
Β Χ Η ίσ αγοτηιών

•  Οταν υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε αίμα ή άλλα βιολογικό υγρά.
•  Οταν υπάρχει η πιθανάπμα επαφής με βλεννογόνους ή περιοχές με λύση συνέχειας 

του δέρματος
Γ Χρήση προστατευτικής ενδυμασίοε

•  ‘Οταν υπάρχει κίνδυνος εκτίναξης αίματος ή άλλων βιολογικών υγρών.
Δ. Χρήση υόσκαε

•  Χρήση απλής χειρουργικής μόσχος, όταν υπάρχει κίνδυνος εκτίναξης αίματος ή 
άλλων βιολογικών υγρών.

Ε. Οφθαλμική προστασία

•  Οταν υπάρχει κίνδυνος εκτίναξης αίματος ή άλλων βιολογικών υγρών

Δ. Εφαρμογή μέτρων για την πρόληψη νοσημάτων που μεταδίδονται μέσω σταγονιδίων 
του αναπνευστικού συστήματος

Τα ακόλουθα μέτρα θα πρέπει να συστήνονται για όλα τα άτομα (πρόσφυγες -  μετανάστες) με 
σημεία και συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης που έρχονται σε επαφή με τους 
εργαζόμενους των σωμάτων ασφαλείας:

•  Καλύψτε τη μύτη κοι το στόμα κατά το βήχα ή το φτάρνισμα
•  Χρησιμοποιήστε εάν είναι διαθέσιμα, χαρτομάντιλα για πς εκκρίσεις κοι απορρίψτε τα 

στο κοντινότερο κάδο απορριμμάτων μετά οπό πι χρήση τους
•  Εφαρμόστε υγιεινή των χεριών (σύμφωνα με τα παραπάνω)
•  Αποφύγετε την επαφή των χεριών με τα μάτια, π) μύτη και το στόμα

Σε περιπτώσεις επαφής σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου, με άτομο που εμφανίζουν 
συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού συστήματος συστήνεται η χορήγηση στους ασθενείς 
απλής χειρουργικής μάσκας για τον περιορισμό της διασποράς παθογόνων μικοροργανισμών 
μέσω πυν μολυσμένων σταγονιδίων. Επιπρόσθετα, και ο ι εργαζόμενοι στα σώματα 
ασφαλείας θο πρέπει να φορούν κατά την επαφή τους, απλή χειρουργική μάσκα καθώς και 
γάντια μιας χρήσης εάν υπάρχει πιθανότητα άμεσης ή έμμεσης επαφής (μολυσμένα 
αντικείμενο ή επιφάνειες) με εκκρίσεις των ασθενών

Σημειώνεται ότι ενδέχεται να υπάρχει επικαιροποίηση των οδηγιών ανάλογα με το 
επιδημιολογικά δεδομένα των χώρων φιλοξενίας προσφύγων -  μεταναστών.
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LUMENS

Κεντρική Διάθεση: < ·  V a B I L I K O B

Λαγκαδά 7 & Βάκχου 1 / Τ.Κ. 546 29 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τηλ.: 2310 540 847 , 2310 536 191 / Fax: 2310 536 195 

e-mail: info@nitecore.com.gr

www.nitecore.com.gr

NITECDRE
Εξελιγμένοι Φακοί Υψηλιίε Ποιότηταε

Νέο Μοντέλο ΜΗ 12
Επαναφορτιζόμενος 
Ί 000 Lumens 
Απόσταση Δέσμης: 232 m

ΜΗ 12

Η συσκευασία συμπεριλαμβάνει:

Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία 18650/3200 mAh 
Θήκη, Καλώδιο Φόρτισης USB, Κλιπ ανάρτησης, 
Κορδόνι καρπού, Ανταλλακτικά,

ΤΜ 16
Απόσταση Δέσμης: 700 m

ΜΤ 40 GT
Απόσταση Δέσμης: 618 m

ΜΗ 20
Επαναφορτιζόμενος 
Απόσταση Δέσμης: 220 m

ΜΗ 25
Επαναφορτιζόμενος 
Απόσταση Δέσμης: 310 m

MT10C
Ολικό Μήκος: 9 cm

ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ Π.Δ. ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΕΘΗΚΑΝ 

ΣΕ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ

► Με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή οΐ: Σα-

γωνας Γεώργιος. Σαλπιγκτής Ελευθέριος.

► Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή ο:

Καμπούρογλου Δημήτριος.

► Με το βαθμό του Αστυνόμου Β ' οΐ: Αραμπατζής 

Γεώργιος, Ασημάκης Κων/νος. Βαθρακογιάννης 

Χρήστος. Γεωρογλίδης Αναστάσιος, Ζαχαριουδά- 

κης Αντώνιος, Καψάλης Σωτήριος, Κυριακόπουλος 

Σταύρος. Λεμποτέσης Ανδρέας. Μακρυπούλιας Ιω

άννης, Μήτσης Χρήστος, Ταραμίγκος Δημήτριος. Το

σούλας Δημήτριος, Τσακνίδης Ιωάννης.

► Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α ' ο: Κατσιλέρης

Γεώργιος.

► Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β ' οΐ: Αναστασό- 

πουλος Βασίλειος. Βόμβας Κων/νος. Γεωργοτάς Με

νέλαος. Διαμαντής Θεοφάνης, Δημητριάδης Ισαάκ, 

Δήμου Γρηγόριος. Δουμζάκος Ευστάθιος, Εμμανου- 

ηλίδης Κων/νος, Κάρτζος Άγγελος, Κεραμάρης Ν ι

κόλαος, Κώνστας Αναστάσιος. Κωστάκης Χρήστος. 

Λούσιας Αριστείδης. Μανιώτης Νικόλαος, Παπαδιάς 

Βασίλειος, Παπαδημητρόπουλος Κων/νος, Σιαμπά- 

νης Νικόλαος. Χριστάκης Βασίλειος.

► Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι: Γαβαλάς Μ ι

χαήλ. Κουτρούμπελου Βασιλική. Νασόπουλος Μιλτι

άδης. Ντόβα Βασιλική, Χουχούλης Γεώργιος.

► Με το βαθμό του Αρχιφύλακα ο: Ανδρεόπουλος 

Μιλτιάδης.

► Με το βαθμό του Υπαρχιφύλακα ο: Πετρίδης Ιω

άννης. ■

mailto:info@nitecore.com.gr
http://www.nitecore.com.gr
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► Επιμέλεια: Αρχ/κας Αναστάσιος Τρίκκας

ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τη διακηρυγμένη θέση της Κυ
βέρνησης και τις προεκλογικές της δεσμεύσεις για συμ
φιλίωση της Αστυνομίας με την κοινωνία, εκφράζουμε 
την αλληλεγγύη μας στους ενεργούς συμπολίτες μας και 
χαιρετίζουμε τις ειρηνικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας τους. 
Συμμετέχοντας ενεργά στη ζώσα ελληνική πραγματικότη
τα των κοινωνικών αγώνων για την απόκρουση των επι
πτώσεων της πολύπλευρης κρίσης, τονίσαμε στην πρό
σφατη. πρώτη, ιστορική συνάντηση των Διοικητικών Συμ
βουλίων μας, ότι είμαστε κι εμείς Λαός που βιώνει τα ίδια 
προβλήματα και έχει τις ίδιες αγωνίες για το μέλλον. Γι’ 
αυτό επιζητούμε έναν άλλο ρόλο, του κοινωνικά χρήσι
μου ένστολου συνειδητοποιημένου πολίτη, που υποφέ
ρει από τις συνέπειες της κρίσης το ίδιο όπως και οι συ
μπολίτες μας.

Τα Σώματα Ασφαλείας αποτελούν και πρέπει να απο
τελούν πάντα παράγοντα ομαλότητας στο πλαίσιο των δη
μοκρατικών λειτουργιών του πολιτεύματος. Γι' αυτό οφεί
λουμε όλοι και ιδίως οι κυβερνώντες σήμερα, να διαφυλά
ξουμε αυτόν τον ρόλο, μη παραβλέποντας το γεγονός ότι 
σε δύσκολες περιόδους, όπως αυτή που ζούμε σήμερα, 
ελλοχεύει ο κίνδυνος της αναζωπύρωσης παθών του πα
ρελθόντος και συνακόλουθα εμπλοκής των Σωμάτων στις 
κοινωνικές εξελίξεις, κατόπιν «άνωθεν εντολών»... Στα
θερή άποψη και διαρκής θέση μας, είναι να ακολουθηθεί 
από όλους η επιβεβλημένη δημοκρατική διαδικασία του 
διαλόγου και της πειθούς με τη γλώσσα των επιχειρημά
των και όχι η πυγμή των όπλων. Ως θεσμικοί φορείς, κα
λούμε την ελληνική Κυβέρνηση να μη φέρει αντιμέτωπη 
την κοινωνία με τις δυνάμεις των Σωμάτων Ασφαλείας, 
αλλά να υπηρετήσει το κράτος δικαίου που πρεσβεύεται 
και όχι λογικές, καταδικασμένες στη συνείδηση ακόμα 
και των πολιτών που την στήριξαν με την ψήφο τους. Στη 
Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, ούτε μπορεί αυτή να 
«οχυρώνεται» πίσω από κατασταλτικούς μηχανισμούς. Δ ι
ότι, όπως είχε πει από τον 4ο αιώνα π.Χ. ακόμα, ο τραγικός 
ποιητής Ευριπίδης, «όταν ο Λαός εξεγείρεται και παραδί- 
δεται στο θυμό του, είναι μια αδάμαστη φλόγα που μάταια 
προσπαθείς να σβήσεις»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες. Συνάδελφοι,
Σας γνωρίζουμε ότι. πριν από λίγες ώρες, αντιπροσω

πεία των Προεδρείων μας. συναντήθηκε εκτάκτως με τον 
Υπουργό μας, κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ, όπου δια ζώσης αναπτύ

ξαμε τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 200/4/170 από 
07-02-2016 ανακοίνωσή μας, σχετικό με την ανεξέλεγκτη 
κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στο νη
σί της Κω μεταξύ αστυνομικών και πολιτών εξ αφορμής 
της κατασκευής hot εροίε.Ειδικότερα, καταγγείλαμε την 
εσπευσμένη μεταφορά στο νησί αστυνομικών δυνάμεων, 
χωρίς πλήρη ατομικό εξοπλισμό και δίχως να έχει δια
σφαλιστεί η προβλεπόμενη διοικητική μέριμνα, καθώς 
και ο στοιχειώδης επιχειρησιακός σχεδιασμός. Επίσης, 
τονίσαμε ότι, αποτέλεσμα της προαναφερόμενης κατά
στασης ήταν να τραυματιστούν οι μετακινούμενοι αστυνο
μικοί από εκρηκτικές ύλες που εκτόξευαν εναντίον τους 
και να δέχονται απειλές στο χώρο διαμονής τους, λόγω 
μη λήψης επαρκών μέτρων ασφαλείας.Από πλευράς του 
ο κ. Υπουργός μας διαβεβαίωσε ότι, από αύριο κιόλας θα 
ληφθεί πλήρης διοικητική μέριμνα για τους μετακινούμε
νους συναδέλφους μας. τα μέτρα ασφαλείας θα αυξηθούν 
στο χώρο διαμονής τους και θα υπάρξει κάθε αναγκαία 
υποστήριξη για να μην είναι εκτεθειμένοι οι εργαζόμενοι 
αστυνομικοί.Οι Ομοσπονδίες μας, τις επόμενες ημέρες, θα 
εξετάσουν τη διαμορφωθείσα κατάσταση στα παραπάνω 
θέματα και αναλόγως θα αποφασίσουν το μέτρο και την 
έκταση των δράσεών τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνεδρίασε η Επιτροπή Αγώνα των Ομοσπονδιών προ- 
κειμένου να προβεί σε αποτίμηση των αποτελεσμάτων 
των ενεργειών-πρωτοβουλιών και καθορίσει περαιτέρω 
την αγωνιστική μας πορεία. Κοινή εκτίμηση όλων είναι 
ότι η πανελλαδική ένστολη διαμαρτυρία μας είχε απόλυ
τη επιτυχία καθώς οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσές 
μας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και συμμετείχαν 
μαζικά σε αυτήν και ότι τα μηνύματά μας που θέλαμε να 
εκπέμψουμε προς την κυβέρνηση και τους δανειστές ήταν 
ηχηρά και έλαβαν πλατιά δημοσιότητα. Η επιτυχία αυτή 
ανήκει αποκλειστικά στους συμμετέχοντες εν ενεργεία 
και εν αποστρατεία συμμετέχοντες στους οποίους απευ
θύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, τονίζοντας προς πάσα 
κατεύθυνση ότι τον αγώνα τους αυτός ουδείς δικαιούται 
να τον καπηλεύεται και να τον επικοινωνεί κατά το δοκούν. 
Ως Επιτροπή Αγώνα τονίζουμε ότι η παρουσία απρόσκλη
των προσώπων στις εκδηλώσεις μας, δεν είναι ανεκτή και 
στο εξής θα θεωρεί ως προβοκατόρικη ενέργεια με σκοπό 
την συκοφάντηση και την αποδυνάμωση των δίκαιων αγώ
νων μας.Οι Ομοσπονδίες μας οι οποίες εκφράζουν τα μέλη 
μας και μόνον αυτά, και προς τα οποία έχουν ευθύνη και 
υποχρέωση να διαφυλάξουν και να προαγάγουν τα συμ-
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φέροντά τους, έχουν δώσει τα τελευταία έξι χρόνια που 
η χώρα μας βρίσκεται στην περιδίνηση των μνημονίων, 
δείγματα συνεπούς συνδικαλιστικής δημοκρατικής δρά
σης. αντιπαλεύοντας τις πολιτικές που όλα αυτά τα χρόνια 
μας φτωχοποιούν και μας απαξιώνουν.

Τον αγώνα αυτόν τον συνεχίζουμε απαρέγκλιτα και 
ευλαβικά, εκφράζοντας την σταθερή αλληλεγγύη μας στις 
κοινωνικές ομάδες που πλήττονται εξίσου και αγωνίζονται 
ειρηνικά για την ανατροπή αυτών των πολιτικών. Παράλλη
λα. συζητήθηκαν τα εκκρεμή θέματα («ασφαλιστικό». ΤΕ- 
ΑΠΑΣΑ-ΤΑΛΣ-PSI. εφάπαξ, αποκατάσταση μισθολογικών 
αδικιών, λειτουργικές δαπάνες, νέες προσλήψεις κλπ) και 
οι συναντήσεις με τους εκπροσώπους των πολιτικών κομ
μάτων και τους αρμόδιους υπουργούς. Αποφασίστηκε δε, 
οε προσεχή συνεδρίαση να συζητηθεί συγκεκριμένη πρό
ταση για το ασφαλιστικό που θα αφορά αποκλειστικά και 
μόνο το ανθρώπινο δυναμικό των Σωμάτων Ασφαλείας.

Τέλος, τονίστηκε για μια ακόμα φορά ότι οι Ομοσπον
δίες εκφράζονται μέσω των θεσμικών τους οργάνων, που 
διαχρονικά μέχρι τώρα λειτουργούν εφαρμόζοντας τις κα
ταστατικές τους διατάξεις και σεβόμενες τόσο τις αρχές 
της δημοκρατίας όσο και τις ιδιαιτερότητες του λειτουρ
γήματος μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες. Συνάδελφοι.
Δυστυχώς, οι εξελίξεις στο ασφαλιστικό είναι ραγδαίες 

και δυσοίωνες. Όσα επισήμαναν και έθιξαν τα προεδρεία 
μας στον Υπουργό Εργασίας, κ. Γεώργιο ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ. 
κατά την επίσημη συνάντηση που είχαν την 22-01-2016 
στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, περί ένταξης της κύριας 
σύνταξης των Σωμάτων Ασφαλείας στον Ενιαίο Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (νυν ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται, φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά. Ειδικό
τερα. φαίνεται ότι. στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφά
λισης θα ενταχθεί και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
και συγκεκριμένα οι Διευθύνσεις που κανονίζουν και 
απονέμουν Πολιτικές και Στρατιωτικές συντάξεις, αφού 
ήδη, ο ως άνω Υπουργός Εργασίας, έχει αποστείλει τον 
σχετικό φάκελο στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνε
δρίου και αναμένει τη σύμφωνη γνώμη αυτής. Εξαιτίας 
της εμφανούς αντισυνταγματικότητας της εν λόγω δια
δικασίας ένταξης, φαίνεται ότι προσπαθούν, για τα «μάτια 
του κόσμου», να διατηρήσουν ένα ελάχιστο μέρος των 
συντάξεων που σήμερα απονέμονται από το Δημόσιο, ήτοι 
τις Βουλευτικές. Πολεμικές και Τιμητικές - Προσωπι
κές συντάξεις σε εξαιρετικές περιπτώσεις

Συναδέλφισσες. Συνάδελφοι,
Οι Ομοσπονδίες μας. από την πρώτη στιγμή (07-01- 

2016). επισήμαναν με τις ανακοινώσεις και τις συναντή
σεις τους με τα Πολιτικά Κόμματα, τους κινδύνους και 
τα αρνητικά αποτελέσματα που θα επιφέρουν άμεσα 
οι διατάξεις του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, ηαρότι 
κάποιοι υποστήριζαν σθεναρά την άποψη ότι αυτό δεν 
αφορά και δεν αγγίζει τους ένστολους. Αποκορύφωμα 
των προαναφερόμενων δράσεων μας, ήταν η επιτυχής 
πανελλαδική ένστολη συγκέντρωση -  διαμαρτυρία μας 
την 05-02-2016 στην Αθήνα, η οποία και θα αποτελέσει 
την έναρξη ενός νέου κύκλου δυναμικών παρεμβάσεών 
μας. Ο Αγώνας συνεχίζεται και σύντομα άπαντες. εντός 
και εκτός Ελλάδος, θα αντιληφθούν. με τον έναν ή τον 
άλλο τρόπο, ότι αυτά τα μέτρα δεν μπορούν και δεν πρό
κειται να περάσουν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια των συναντήσεών μας με στελέχη της 
Κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων για την απο
κατάσταση της αδικίας που συντελέστηκε εις βάρος του 
ανθρώπινου δυναμικού των Σωμάτων Ασφαλείας με την 
ψήφιση του νομοσχεδίου του ΥΕΘΑ «Ρύθμιση θεμάτων 
μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνα προσωπικού και άλλες 
διατάξεις» όσον αφορά στην επέκταση της χορήγησης 
του «Επιδόματος Εξομάλυνσης», οι Ομοσπονδίες μας 
επανήλθαν στο θέμα, χθες απογευματινές ώρες, συνα
ντώντας την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Κατά τη συνάντηση αυτή τονίσαμε για άλ
λη μια φορά ότι η προαναφερόμενη επέκταση του πο
σού των 212.9Α € σε συζύγους που τελούν σε διάσταση 
ή διαζευγμένους ή αγάμους, που έχουν τέκνα για τα 
οποία δικαιολογείται η καταβολή του. εφόσον αποδε
δειγμένα καταβάλλουν διατροφή, πρέπει να αφορά και 
τους ένστολους των Σωμάτων Ασφαλείας, δεδομένου ότι 
οι αποδοχές τους διέπονται από τις ίδιες διατάξεις του 
ειδικού μισθολογίου Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφαλείας (άρθρο 51 ν.3205/2003). Εκ μέρους του Ανα
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Δ ιοικητικής Ανα
συγκρότησης, κ. Νικόλαου ΤΟΣΚΑ. δόθηκε η αυτονόη
τη λύση. Κατόπιν δικών του εντολών προς τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες του Αρχηγείου θα συνταχθεί άμεσα η σχετι
κή τροπολογία, με δαπάνες του υηάρχοντος προϋπολο
γισμού. προκειμένου αυτή να κατατεθεί τις προσεχείς 
ημέρες στη Βουλή. Οι Ομοσπονδίες θα παρακολουθούν 
το όλο θέμα μέχρι την ψήφισή του.
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ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους Ήρωες της Ελλη
νικής Αστυνομίας απέτισε σήμερα. A ' Ψυχοσάββατο, σε 
όλη τη χώρα, το συνδικαλιστικό μας κίνημα. Στην Αθήνα, 
παρουσία της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελλη
νικής Αστυνομίας, εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου, 
του συνδικαλιστικού κινήματος, συγγενών και φίλων των 
Πεσόντων στο καθήκον συναδέλφων μας. πραγματοποι
ήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών και στη συνέχεια ακολούθησε κατάθεση στε
φάνων στο Ηρώο των Πεσόντων Αστυνομικών, που κο
σμεί το προαύλιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολί
τη. Με τη σεμνή αυτή τελετή, το συνδικαλιστικό μας κ ί
νημα εκφράζει τον αμέριστο σεβασμό στη μνήμη των 
συναδέλφων που χάθηκαν στο βωμό του καθήκοντος, 
αλλά την ίδια ώρα αξιώνει από την πολιτεία τον εκπε
φρασμένο σεβασμό της προς αυτούς, να τον συνοδεύει 
μ ε συγκεκριμένες αποφάσεις και πράξεις μ ε  στόχο την 
προάσπιση του λειτουργήματος του Έλληνα Αστυνο
μικού. ώστε ο φόρος αίματος στον καθημερινό, διαρ
κή πόλεμο μ ε  το έγκλημα και την ανομία, να περιορί
ζεται στο ελάχιστο Διότι αυτή θα είναι και η καλύτερη 
δικαίωση των ανθρώπων που δεν είναι πια μαζί μας 
Στην επιμνημόσυνη δέηση χοροστάτησαν ο Σεβασμιότα- 
τος Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός και ο Προ
ϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης κ. Νεκτά
ριος Κιούλος. Στην τελετή παρέστησαν ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητής Ανασυγκρότησης 
κ. Νικόλαος Τόσκας. ο εκπρόσωπος του Υπουργού Εσω
τερικών και Διοικητής Ανασυγκρότησης. Διευθυντής του 
Γραφείου του. κ. Χαράλαμπος Κουνέλης, ο Γενικός Γραμ
ματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης. ο 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερι

κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τζανέτος Φίλιπ
πό κος. ο Γτνικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. 
Ιωάννης Καπάκης. ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων 
κ. Βασίλης Λεβέντης, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και Συ
ντονιστής του Τμήματος Σωμάτων Ασφαλείας κ. Γιώργος 
Μαλαγκωνιάρης. ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και 
Επίτιμος Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Δημήτρης Κυριαζίδης. 
ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Δήμος Γόγολος. ο πρώην 
βουλευτής και στέλεχος του ΚΚΕ κ. Σπόρος Χαλβατζής, 
ο βουλευτής Απικής Κωνσταντίνος Κατσίκης ως εκπρό
σωπος του Προέδρου του κόμματος «Ανεξάρτητοι Έλλη
νες». ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος 
κ. Κων/νος Τσουβάλας. ο Υπαρχηγός του Σώματος Αντι
στράτηγος κ. Ιωάννης Διαμαντόπουλος. ο Γενικός Επιθε
ωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας κ. Αριστείδης Αν- 
δρικόπουλος, άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί 
της Ελληνικής Αστυνομίας, ο υποδιοικητής της ΕΎ.Π. κ. 
ΙωάννηςΛιούκας. πρόεδροι και μέλη Δ.Σ. Πρωτοβαθμίων 
Οργανώσεων και φορέων εν  ενεργεία και εν αποστρατεία 
αστυνομικών, καθώς και συγγενείς των αδικοχαμένων συ
ναδέλφων μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΓΗΝ 
ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ ΥΠΕΡ ΠΕΣΟΝΤΩΝ 
ΣΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Συναδέλφισσες. συνάδελφοι 
Σχεδόν εδώ και 20 χρόνια, κάθε χρόνο, το Α Ψυχο

σάββατο. συγκεντρωνόμαστε εδώ. για να υποκλιθούμε 
με ευλάβεια και ευγνωμοσύνη στους Ήρωες της Ελληνι
κής Αστυνομίας.Σε αυτούς που αψήφησαν το θάνατο και 
πρόταξαν τα στήθη τους απέναντι σε αδίστακτους κακο
ποιούς και τρομοκράτες. 0 μακάβριος κατάλογος είναι 
μακρύς. Από την ενοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας, το 
198-4 έως σήμερα, έχουν τραυματισθεί θανάσιμα, εν ώρα 
Υπηρεσίας. 129 συνάδελφοί μας. εξαιτίας τρομοκρατικών 
ενεργειών, συμπλοκών, τροχαίων και άλλων δυστυχημά- 
των.Είναι άχαρος ο ρόλος μας να υπενθυμίζουμε αυτήν 
την τραγική πραγματικότητα, ιδίως όταν έχουμε δίπλα μας. 
στενούς συγγενείς και φίλους αυτών των ανθρώπων. Είναι 
χρέος μας. όμως, να αποτίσουμε τον οφειλόμενο φόρο τι
μής στους Ήρωές μας και την ίδια ώρα να υπενθυμίσου
με σε όλους ότι ο συνδικαλιστικός ρόλος, μάς επιβάλει να 
λέμε αλήθειες. Αν και η μέρα δεν προσφέρεται για διεκ-
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δικάσεις, οφείλω να επισημάνω ότΐ: Ο Έλληνας αστυνομι
κός βαδίζει στην κόψη του ξυραφιού. Δεν είναι ότι νιώθει 
μόνος. Νιώθει ότι δεν υπάρχει και προοπτική βελτίωσης 
των συνθηκών εργασίας.Η Πολιτεία είναι κοντά στον αστυ
νομικό. μόνο στα λόγια. Στα δύσκολα καλείται να τα βγά
λει πέρα μόνος του και αν η «θεία πρόνοια», τον βοηθήσει 
και επιβιώσει, θα κληθεί ο ίδιος να πληρώσει το τίμημα. 
Το επάγγελμά μας. δεν έχει χαρακτηριστεί ως επικίνδυνο 
και ανθυγιεινό, παρά τις διαβεβαιώσεις των κυβερνώντων. 
όταν είναι φυσικά στην αντιπολίτευση.Άλλωστε. αν ανα
τρέξουμε στην ιστορία, θα δούμε ότι οι εκδηλώσεις τιμής 
και μνήμης των Ηρώων μας. αλλά και τα μέτρα αρωγής 
και στήριξης των οικογενειών τους, καθιερώθηκαν μετά 
από δικούς μας αγώνες.Αισθάνομαι. όμως, υπερήφανος 
που συμμετείχα σε αυτήν την προσπάθεια. Και σήμερα, 
ως πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών 
Υπαλλήλων, θέλω να εκφράσω προσωπικά τις ευχαριστίες 
μου σε όσους έχουν συμβάλει στην καθιέρωση αυτής της 
Ημέρας. Μιας Ημέρας, που είναι πλέον θεσμός. Μιας Ημέ
ρας που είναι αφιερωμένη στη μνήμη των ανθρώπων που 
έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους για το αγαθό της ασφάλει
ας. Για να στέκεται όρθια η Χώρα μας. παρά τη δεινή θέση 
στην οποία έχει περιέλθει. θέλω, τέλος, να διαβεβαιώσω 
τους συναδέλφους μας. αυτούς που δίνουν καθημερινά 
μάχες στο πεζοδρόμιο, στην πρώτη γραμμή του πυρός, ότι 
εμείς οι συνδικαλιστές, αυτούς σκεφτόμαστε, όταν απαι
τούμε από την πολιτεία να μην εθελοτυφλεί, να αγωνιά 
μαζί με εμάς και να λύνει προβλήματα.

Αυτή θα είναι και η καλύτερη δικαίωση των ανθρώπων 
που δεν είναι πια μαζί μας. Έχουμε υποχρέωση να μην 
τους λησμονήσουμε ποτέ. Έχουμε υποχρέωση να διδα
σκόμαστε από το παρελθόν. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσου
με να περιορίσουμε τις ανθρώπινες τραγωδίες στο χώρο 
μας. Γιατί έτσι θα αποκτήσουμε μια Ελληνική Αστυνομία 
που θα θυσιάζει στο βωμό του καθήκοντος τον ελαχιστό- 
τατο έστω αριθμό των πιο θαρραλέων και άξιων μαχητών 
της. Για την κοινωνία και για το υπέρτατο αγαθό της ασφά
λειας των πολιτών.Τέλος. θέλω να ζητήσω από όλους να

εργαστούμε όλοι μαζί για ένα σκοπό: Δεν θέλουμε άλλους 
νεκρούς Ήρωες. θέλουμε οι συνάδελφοί μας να πηγαί
νουν στις οικογένειές τους και να μεγαλώνουν τα παιδιά 
τους. Αιωνία τους η μνήμη.

ΕΥΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ευρεία πανελλαδική συνδιάσκεψη γυναικών της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με 
πρωτοβουλία της Γραμματείας Γυναικών της ΠΟΑΣΥ και 
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Στη σύ
σκεψη πήραν μέρος συναδέλφισσες - εκπρόσωποι από 
49 Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις στις οποίες είτε λειτουρ
γούν Γραμματείες Γυναικών είτε είχαν οριστεί να συμμε- 
τάσχουν σ' αυτή με απόφαση του προεδρείου τους, κατό
πιν προσκλήσεως της Ομοσπονδίας. Στόχος είναι η επα
νάληψη της διαδικασίας κάθε χρόνο στις 8 του Μάρτη, 
ώστε να γίνει θεσμός με καλύτερη, πανελλαδικά, οργα
νωτική δομή και να αποκτήσει διεκδικητικό - αποτελε
σματικό χαρακτήρα, επιλύοντας τα προβλήματα του γυ
ναικείου πληθυσμού της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω δε
σμεύσεων και αποφάσεων της Ηγεσίας. Κατά τη συνεδρί
αση αναδείχθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
στην καθημερινότητά τους ως εργαζόμενες οι συναδέλ- 
φισσές μας. ασκώντας παράλληλα όλες τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από το γυναικείο τους ρόλο, χωρίς η δι
οίκηση να εξασφαλίζει πολλές φορές τα αυτονόητα, ακό
μα και όταν και οι δυο σύζυγοι είναι συνάδελφοι με παιδιά 
και πρόσθετες υποχρεώσεις. «Δεν μπορούμε να δούμε τα 
παιδιά μας, ορισμένες φορές διευκολύνουν τους γονείς 
γιατί το θέλουν και όχι γιατί ως προϊστάμενοι είναι υπο
χρεωμένοι». ειπώθηκε χαρακτηριστικά από συναδέλφισ- 
σα. Από τις προτάσεις που συζητήθηκαν, σχηματίστηκε 
συγκεκριμένο θεματολόγιο το οποίο θα αποτελέσει άμεσα 
πεδίο διεκδίκησης, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός 
ότι στο μεγαλύτερο του μέρος βρήκε τη σύμφωνη γνώμη 
της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας, όσο και των εκπρο
σώπων των πολιτικών κομμάτων που συμμετείχαν στη 
σύσκεψη και τοποθετήθηκαν επ' αυτού. Ειδικότερα επι- 
σημάνθηκαντα ακόλουθα θέματα: Εφαρμογή του άρθρου 
6 παρ. 12 του ν.3865/2010 στο αστυνομικό προσωπικό, 
ώστε να υπάρξει πραγματική ισότητα αλλά και αναγνώρι
ση της μητρότητας σε σχέση με τον υπόλοιπο δημόσιο το
μέα. Διαφορετική αντιμετώπιση στις μονογονε'ίκές οικο
γένειες. επέκταση γονικής άδειας έως το 18ο έτος της 
ηλικίας (όσο διαρκεί η φοίτηση στη δευτεροβάθμια εκ
παίδευση). Ειδική άδεια τεκνοποίησης-εξωσωματικής.
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Λειτουργία παιδικών σταθμών στις έδρες των αστυνομι
κών υπηρεσιών σε συνεργασία με ΟΤΑ. Δημιουργία Γραμ
ματειών Γυναικών σε όλες τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις. 
Συνθήκες Υγιεινής και Ασφάλειας. Η Γραμματέας Γυναι
κών κα Μαρία Γιαννακοπούλου παρουσίασε τις κυριότε- 
ρες δράσεις της Γραμματείας Γυναικών της ΠΟΑΣΥ. δια
χρονικά από συστάσεώς της το 2005. δίνοντας έμφαση 
στην επίλυση υπαρκτών προβλημάτων, μέσω συναντήσε
ων με κυβερνητικά στελέχη, με εκπροσώπους πολιτικών 
κομμάτων και κοινωνικών φορέων, με τη συμμετοχή της 
στο πρώτο παγκόσμιο συνέδριο γυναικών που είχε διορ- 
γανωθεί στο Ηράκλειο Κρήτης από το Εθνικό τμήμα της 
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, καθώς και άλλες πρω
τοβουλίες. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τη συγκυρία 
της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας και του προσφυγι- 
κού προβλήματος που ανέκυψε στη χώρα μας. τονίστηκε 
ότι η Ημέρα προσφέρεται για περισυλλογή και ειλικρινή 
αυτοκριτική για το πού βαδίζουμε ως κοινωνία όταν κα
λούμαστε να επιδείζουμε το μέγιστο βαθμό αλληλεγγύης 
σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και διαρκούς υποβάθ- 
μισης όλων των δομών του κράτους πρόνοιας. Ο ρόλος 
της Γυναίκας σε αυτές τις συνθήκες είναι ιδιαίτερα απαι
τητικός και κρίσιμος, ιδίως δε των Γυναικών της Ελληνι
κής Αστυνομίας που συμμετέχουν ισότιμα και επάξια στη 
διαχείριση οξυμένων κοινωνικών προβλημάτων. Καλω
σορίζοντας τις εκπροσώπους των Ενώσεων, ο πρόεδρος 
της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρης Γερακαράκος και απευθυνόμενος 
ειδικά στους επίσημους προσκεκλημένους, τόνισε μεταξύ 
άλλων ότι. διαθέτοντας τη δύναμη της εκτελεστικής εξου
σίας και το δικαίωμα του «θεσμοθετείν». οφείλουν άμεσα 
να υιοθετήσουν τα αυτονόητα για να διευκολύνουν την 
καθημερινότητα της Γυναίκας Αστυνομικού, διότι μετά την 
υπηρεσία, αυτή εξακολουθεί να δουλεύει και στο σπίτι. Ο 
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. 
Κων/νος Τσουβάλας. χαρακτήρισε πρωτόγνωρο και συ
γκινητικό το γεγονός ότι τις πρώτες μέρες της αρχηγίας 
του. παίρνει σάρκα και οστά μια τέτοια πρωτοβουλία που 
του παρέχει τη δυνατότητα δημοσιοποίησης της αγάπης

και της εκτίμησής του προς τη γυναίκα αστυνομικό. Όπως 
τόνισε, «εύχομαι να είναι όμορφες γόνιμες και οι επόμε
νες μέρες, όπως και η σημερινή βραδιά. Στα πρόσωπά σας 
η Ελληνική Αστυνομία τιμά τη γυναίκα συνάδελφο, σύζυ
γο. μητέρα, αδελφή, κόρη. 0α διοικήσουμε με γνώμονα 
την ηθική και την εντιμότητα, στηρίζοντας τον ανθρώπινο 
παράγοντα. 0α στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις την 
αστυνομική οικογένεια, ιδιαίτερα στη μονογονεϊκή μορφή 
της. τώρα που η κοινωνία, όλοι οι συμπολίτες και οι συ
νάδελφοι περνούν δύσκολες μέρες». Στάθηκε δε ιδιαίτε
ρα στα θέματα των μονογονεϊκών οικογενειών και στην 
τροποποίηση του π.δ. για τη χορήγηση ειδικής άδειας τε- 
κνοποίησης-εξωσωματικής. Στη συνέχεια είπε ότι «η ισό
τητα αφορά όλους τους ανθρώπους, και αποτελεί ανα
γκαία προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη αλλά κυ
ρίως ευθύνεται για την κοινωνική συνοχή. Αυτήν την αξία 
θα την υπηρετήσουμε κάθε μέρα προς κάθε κατεύθυνση». 
Ευχήθηκε δε να συνεχιστούν οι γόνιμες πρωτοβουλίες της 
Γραμματείας, η γυναίκα στην αστυνομία να είναι πάντα 
πολύ ψηλά και να τιμάται από όλους. Ο Γενικός Γραμμα
τέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης ευχα
ρίστησε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρη Γερα- 
καράκο για την πραγματοποίηση της σύσκεψης των Γυ
ναικών. και έδωσε το στίγμα του για την Παγκόσμια μέρα 
της Γυναίκας, τονίζοντας ότι «πάντα όταν μιλούσα με τους 
υπηρεσιακούς για το σχεδίασμά κάποιων μέτρων, παρα
τηρούσε να μη λένε «επανδρώνουν», αλλά «στελεχώνουν» 
και στην υπερβολή ακόμα και για τα μη επανδρωμένα 
«drones», γιατί οι γυναίκες αποτελούν στέρεο πυλώνα της 
αστυνομίας. Η Ημέρα της γυναίκας, συνέχισε, δεν έχει το 
χαρακτήρα της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, δεν είναι 
μόνο μια τρυφερή μέρα. Η παγκόσμια ημέρα, είναι ημέρα 
για το δικαίωμα στη ζωή. στην εργασία, στην ισότητα, στην 
ελευθερία. Ίσως εδώ στην Ευρώπη τα θεωρούμε δεδο
μένα. Αλλού είναι ζητούμενα. Το 2016 υπάρχουν γυναίκες 
πρόσφυγες που προσπαθούν να σώσουν τα παιδιά τους. 
Κι αν αυτό δεν είναι παγκόσμιο δράμα τότε τι είναι δρά
μα». Πρόσθεσε δε ότι «κάθε χρόνο η 8 Μάρτη πρέπει να 
έχει το συμβολισμό της. Να δίνουμε μάχες για να επιβι
ώσουμε ως χώρα, ως σώμα στην καθημερινότητά μας. 
πόσο μάλλον η Ελληνίδα αστυνομικός που δίνει μάχη για 
να σώσει τη ζωή και του συμπολίτη μας. διακινδυνεύοντας 
τη δική της ακεραιότητα». Έφερε δε ως παράδειγμα τις 
γυναίκες της ΔΙ.ΑΣ. που αποτελούν τιμή για το Σώμα και 
χαίρουν της εκτίμησης της συντριπτικής πλειοψηφίας της 
ελληνικής κοινωνίας. Επίσης, όσον αφορά στο θεματολό- 
γιο. το συμμερίστηκε, τονίζοντας ότι άμεσα θα μεριμνήσει 
για την ίδρυση παιδικών σταθμών στις έδρες των αστυνο-
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μικών υπηρεσιών. Εκ μέρους του Αναπληρωτή Υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη, χαιρετισμό απηύθυνε ο διευθυ
ντής του γραφείου του κ. Νίκος Μάρκου, ο οποίος στο 
πρόσωπο του προέδρου της ΠΟΑΣΥ συνεχάρη τους αστυ
νομικούς όλης της χώρας. Είναι, είπε, ευκαιρία τη σημε
ρινή μέρα να δούμε τα προβλήματα και με την επίλυσή 
τους να ενδυναμώσουμε τη θέση της γυναίκας. Οφείλου
με καθημερινά να τιμούμε την προσφορά της γυναίκας 
στην οικογένεια, στην κοινωνία και στο σώμα μας. Τις ερ
γασίες χαιρέτησαν η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κα Γιώτα Κο- 
ζομπόλη. η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κα Άννα 
Καραμανλή, η βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων κα θ ε
οδώρα Μεγαλοοικονόμου, η αναπληρωτής γραμματέας 
του Τομέα Δημόσιας Τάξης του ΠΑΣΟΚ κ. Χρυσάνθη Αδα- 
μοπούλου. η εκπρόσωπος του ΚΚΕ κα Βέτα Πανουτσάκου. 
οι οποίες ζήτησαν να υπάρξει τακτική συνεργασία με τη 
Γραμματεία Γυναικών προκειμένου να προωθηθούν στη 
Βουλή τα ζήτημα που περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο 
της συνάντησης. Επίσης παρέστησαν ο Υπαρχηγός της 
ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Διαμαντόπουλος. ο Γε
νικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. Αρι
στείδης Ανδρικόπουλος. ο Προϊστάμενος Κλάδου Τάξης 
Υποστράτηγος κ. Βασίλειος Τζίγκος, η Διευθύντρια της 
Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Υποστράτηγος 
και Πηνελόπη Μηνιάτη. η πρόεδρος του ΤΕΑΠΑΣΑ Ταξί- 
αρχος κα Παναγιώτα Χαρώνη. ο σύμβουλος του κ. υπουρ
γού. κ. Παύλος Αδακτυλίδης. ο σύμβουλος του Γενικού 
Γραμματέα Δημόσιας Τάξης Ταξίαρχος κ. Αριστείδης 
Μούρτος κ.ά.

Τέλος, ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε στο ιστορικό γε
γονός ότι το 2016 για πρώτη φορά στα χρονικά των Σω
μάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων στη χώρα 
μας προήχθη φέτος στο βαθμό του Αντιστρατήγου γυναί
κα αστυνομικός, η Αντιστράτηγος κα Ζαχαρούλα Τσιριγώ- 
τη, η οποία απέστειλε χαιρετιστήριο μήνυμα, καθώς ήταν 
προσκεκλημένη στη σύσκεψη αλλά δεν κατέστη δυνατή 
η συμμετοχή της επειδή απούσιαζε στο εξωτερικό, συ
νοδεύοντας τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Νικόλαο Τόσκα. 
στο πλαίσιο της επίσκεψης του κ. Πρωθυπουργού στην 
Τουρκία. Επίσης, έγινε αναφορά στην σημαντική πρωτο
βουλία των συναδελφισσών της Καρδίτσας που πρόσφε- 
ραν τις «αλογοουρές» τους για να φτιαχτούν περούκες ως 
ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα των καρκινοπαθών, 
ενώ δόθηκε ο λόγος και στη συνάδελφο - συγγραφέα του 
παιδικού βιβλίου «Μια ζαχαρένια συνταγή» κα Φωτεινή 
Κωνσταντοπούλου, η οποία έχει επάξια διακριθεί από την 
UNHCR ως High Profile Supporter (Υψηλού προφίλ Υπο- 
στηρικτής της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε.). Κλείνοντας

τις εργασίες της συνάντησης με αναφορές στις γυναίκες 
πρόσφυγες, που είναι «αντιμέτωπες με τον πόνο, σωμα
τικό και ψυχικό, την οδύνη, την απώλεια, τα προβλήματα 
υγείας και τις αυξανόμενες πιέσεις για επιβίωση, σε συν
θήκες εξαιρετικά δύσκολες», τόνισε η ίδια ότι «αποτελούν 
σύμβολα του αδιάκοπου αγώνα, του αλτρουισμού. της αυ
ταπάρνησης και της δίψας για ζωή. Σε αυτές τις γυναίκες 
δίπλα πρέπει να σταθούμε και στεκόμαστε οι Ελληνίδες 
γυναίκες παρά τις υποχρεώσεις μας και παρά την οικονο
μική κρίση της εποχής. Εδώ θα κλείσω με τους στίχους 
του Οδυσσέα Ελύτη:
«Πριν απ' τα μάτια μου ήσουν φως.
Πριν απ' τον Έρωτα έρωτας 
Κι όταν σε πήρε το φιλί.
Γυναίκα»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ. ΕΤΟ 
ΠΟΛΥΚΑΕΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ

Με το μεταναστευτικό-προσφυγικό πρόβλημα να μο
νοπωλεί τους τελευταίους μήνες την προσοχή της Πολιτεί
ας. η Ομοσπονδία μας. ανταποκρινόμενη και στα αιτήματα 
πολλών Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών μας. προέβη σε μια 
ακόμα σημαντική παρέμβαση, αυτή τη φορά στο «μέτωπο 
του Κιλκίς», εκεί όπου δοκιμάζεται καθημερινά η ανθρώ
πινη αξιοπρέπεια, η δική μας αλληλεγγύη, αλλά και συνο
λικά η αποτελεσματικότητά μας ως οργανωμένο κράτος.

Ειδικότερα, μετά τις έγκαιρες και έγκυρες παρεμβά
σεις μας για το μεταναστευτικό-προσφυγικό στη Σύμη, 
στην Κω και στα άλλα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. στην 
Αττική, στην Κόρινθο, στον Έβρο, στην Ειδομένη κλπ. και 
οι οποίες, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπον
δία Αστυνομικών Συνδικάτων (EuroCop). είχαν ως αποτέ
λεσμα την ανάδειξη του προβλήματος, ως ευρωπαϊκού και 
όχι αποκλειστικά ως αστυνομικού ζητήματος, συνεχίζο
ντας να λειτουργούμε με γνώμονα την προστασία των συμ
φερόντων των μελών μας και υλοποιώντας αποφάσεις του 
25ου πανελλαδικού συνεδρίου για εξωστρεφείς -  αποκε
ντρωμένες λειτουργίες των οργάνων μας, πραγματοποιή
σαμε μια ακόμα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
στην περιφέρεια, αυτή τη φορά, χθες 17 Μαρτίου 2016. 
στην Αίθουσα Συμβουλίων του Δήμου Παιονίας στο Πο- 
λύκαστρο Κιλκίς.

Με τη σκέψη μας στον πολύπαθο καταυλισμό της Ειδο- 
μένης και με διαρκές το ενδιαφέρον για την άμεση ικανο
ποίηση των επιδιώξεων των εγκλωβισμένων συνανθρώ
πων μας. κατά την ευρεία αυτή συνεδρίαση, στην οποία

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I 91



I ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

συμμετείχαν βουλευτές, εκπρόσωποι τοπικών φορέων 
και υπηρεσιακοί αξιωματούχοι, αναδείξαμε και πάλι την 
αναγκαιότητα της αντιμετώπισης τόσο του οργανισμού της 
Ελληνικής Αστυνομίας όσο και του ανθρώπινου δυναμι
κού της ως ενός εκ των βασικών πυλώνων της διαχείρι
σης της κρίσης αυτής, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η 
Ελληνική Αστυνομία κλήθηκε πρώτη να το αντιμετωπίσει, 
όταν ακόμα δεν υπήρχε η σημερινή όξυνση ενώ συνεχίζει 
ακόμα και τώρα να το αντιμετωπίζει με την ίδια δυναμι
κή και πολλές φορές κατά μόνας παρά τη διόγκωσή του.

Εκ μέρους της Ομοσπονδίας, ο πρόεδρος κ. Γρήγο
ρης Γερακαράκος ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τις 
μέχρι τώρα δράσεις μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 
τονίζοντας ειδικότερα ότι η χώρα μας έχει αναλάβει πε
ρισσότερα βάρη από όσα της αναλογούν, ως Προμαχώνας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλαμβάνοντας την ευθύνη 
της φύλαξης των κοινών εξωτερικών συνόρων, έχει επω
μιστεί όλο το βάρος των μεταναστευτικών και προσφυγι- 
κών πιέσεων, και ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρί
ζει το πρόβλημα, στην πράξη αδυνατεί να εφαρμόσει τις 
αναγκαίες πολιτικές για την εκτόνωση της κρίσης. Απο
τέλεσμα είναι, όχι μόνο η διάθεση πολύτιμων οικονομι
κών εθνικών πόρων σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής 
κρίσης και συνεχιζόμενων περικοπών των λειτουργικών 
δαπανών αλλά και η αποδιοργάνωση της αστυνόμευσης 
και συνακόλουθα η συμπίεση, έτι περαιτέρω, του εργασι
ακού στάτους των εμπλεκόμενων αστυνομικών δυνάμεων.

Από τις επισκέψεις μας στις αστυνομικές υπηρεσίες 
και τις συζητήσεις με τους συναδέλφους που διατίθενται 
σε μέτρα τάξης και ασφάλειας, προκύπτει ότι οι συνθήκες 
εργασίας και υγιεινής εξακολουθούν να πάσχουν, προ- 
σβάλλοντάς μας ως επαγγελματίες ένστολους λειτουργούς 
του κράτους. Επίσης, προβάλλει επιτακτικά και πάλι το αί
τημα της ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών με προ
σλήψεις νέων αστυφυλάκων, της λειτουργίας υποδομών 
με σύγχρονα μέσα και ατομικά εφόδια για τους συναδέλ-
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φους μας, της τήρησης των προβλεπόμενων κανονισμών 
για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας 
(π.δ. 45/08). για το ωράριο εργασίας, τα οδοιπορικά κλπ.

Για να υπάρξει δε άμεσα μια στοιχειώδης αντιμετώ
πιση της αταξίας που υπάρχει στη μετακίνηση δυνάμεων, 
επιβάλλεται όπως το Αρχηγείο μεριμνήσει για τον οργα
νωμένο προγραμματισμό των μετακινήσεων των όποιων 
δυνάμεων κρίνει εκείνο και χωρίς να εισερχόμεθα σε επι
χειρησιακά θέματα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 
με βάση τις πραγματικές ανάγκες, χωρίς φαινόμενα κα
τασπατάλησης εργατοωρών μακριά από τις εστίες τους, 
ώστε ο συνάδελφος να δύναται να γνωρίζει εκ των ηρό- 
τερων τα βασικά της διαμονής, σίτισης και αποζημίωσής 
του. Το πρόβλημα εξάλλου δεν περιορίζεται στην Ειδομέ- 
νη, είναι σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα και ένας τέτοιος προ
γραμματισμός και μάλιστα με την έκδοση σαφών διατα
γών και εντολών, θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη 
διαχείρισή του. αλλά και στον περιορισμό της κατασπα
τάλησης δυνάμεων και οικονομικών πόρων που επιβα
ρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό σε περίοδο βαθιάς 
οικονομικής ύφεσης. Είναι αδιανόητο εξάλλου να συνε
χίζεται η χρησιμοποίηση διμοιριών σε καταστάσεις για 
τις οποίες δεν έχουν θεσμοθετημένο ρόλο και αποστολή 
ενώ κάλλιστα θα μπορούσαν συγκεκριμένες δυνάμεις να 
καλύψουν αυτές τις ανάγκες, χαρακτηρίζοντας την όλη 
επιχείρηση ως ευρείας κλίμακας. Σταθερή συνδικαλιστι
κή θέση μας είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δικαιούται 
και οφείλει να διεκδικήσει από τα όργανα της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης (Κομισιόν, Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) πρόσθετα κονδύλια ειδικά 
για τον οργανισμό της Ελληνικής Αστυνομίας, δεδομένου 
ότι ολόκληρες αστυνομικές υπηρεσίες και συντεταγμέ
νες δυνάμεις απασχολούνται σε ημερήσια βάση με πενι
χρά μέσα για να ανταποκριθούν κατά τον καλύτερο δυνα
τό τρόπο στις έκτακτες ανάγκες όπου αυτές ανακύπτουν 
κάθε φορά και η αποζημίωσή τους δεν μπορεί να έχει το 
χαρακτήρα «ελεημοσύνης». Στην ευρεία σύσκεψη συμ
μετείχαν τοπικοί βουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυ
τοδιοίκησης, τοπικών φορέων και στελέχη της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Εκ μέρους των ομιλητών αναγνωρίστηκε και 
επιβραβεύτηκε η αξία της πρωτοβουλίας της Ομοσπονδίας 
για την σύγκληση του Δ.Σ. στο Πολύκαστρο. αλλά και η τε
ράστια συμβολή των αστυνομικών στη διαχείριση της αν
θρωπιστικής αυτής κρίσης, ώστε να αισθάνεται ασφαλής 
ο πολίτης. Στήριξαν τις προτάσεις που κατατέθηκαν και 
τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε εκατέρωθεν, ενώ ο 
πρόεδρος του ΚΕΛΠΝΟ κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος, που 
μίλησε για τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση μετά τον
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δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, την οποία δεν είχε προβλέ- 
ψει ούτε ο ΟΗΕ. δεσμεύτηκε για την περαιτέρω επικοι
νωνία και συνεργασία με την ΠΟΑΣΥ. ώστε να παρασχε
θεί υλική βοήθεια αλλά και χρηματική, μέσω ευρωπαϊκών 
κονδυλίων στην Ελληνική Αστυνομία, ανακοινώνοντας ότι 
επίκειται η έκδοση εγκυκλίου με συγκεκριμένες οδηγί
ες πρόληψης λοιμώξεων. Επίσης ο Γενικός Επιθεωρητής 
Βορείου Ελλάδος της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτη
γος κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης, δεσμεύτηκε να μεταφέρει 
στην Ηγεσία τις προτάσεις μας, τονίζοντας ότι με παρεμ
βάσεις του ήδη δίνει λύσεις σε ανακύπτοντα προβλήματα 
διοικητικής μέριμνας και επιχειρησιακής ευθύνης. Στο 
πλαίσιο αυτό απαντήθηκαν ερωτήματα συναδέλφων όσον 
αφορά τις συνθήκες εργασίας και την υγιεινή στους χώ
ρους εργασίας.

Εκτενής αναφορά για τις αγωνίες και τα προβλήμα
τα των συναδέλφων έγινε εκ μέρους των μελών του Δ.Σ. 
και των εκπροσώπων των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων 
τόσο για το μεταναστευτικό όσο και για τα άλλα εκκρεμή 
ζητήματα (ασφαλιστικό, οδοιπορικά, κώδικας μεταθέσε
ων κλπ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, τέλος, εξουσιοδότησε την 
Εκτελεστική Γραμματεία να προβεί το προσεχές διάστη
μα σε συγκεκριμένη δράση -  ένστολη διαμαρτυρία μας 
πανελλαδικής εμβέλειας, ώστε να αναδειχθεί το μετανα- 
στευτικό-προσφυγικό ομοιόμορφα, εκπέμποντας συγκε
κριμένα μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση.

Η Ομοσπονδία μας αισθάνεται μετά και τη χθεσινή συ
νεδρίαση στη Μακεδονική γη. ιδιαίτερα υπερήφανη, το
νίζοντας ότι η χώρα μας ήδη δίνει έναν τιτάνιο αγώνα ως 
προς τη διαχείριση του μεταναστευτικού-προσφυγικού 
προβλήματος, παράλληλα με αυτόν του αδιαπραγμάτευ
του αγώνα μας για εθνική κυριαρχία, εθνική συνείδηση 
και ταυτότητα, μη απεμπολώντας την μακραίωνη ελληνική 
ιστορία και τον πανάρχαιο πολιτισμό μας.

ΔΥΟ ΚΛΙΝΕΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Το προεδρείο της Ομοσπονδίας, σε συνέχεια των πρω
τοβουλιών του για την εξασφάλιση δύο κλινών σε Μονάδα 
Εντατικής θεραπείας, προκειμένου να τυγχάνουν άμεσης 
αντιμετώπισης επείγοντα περιστατικά αστυνομικών, συνα
ντήθηκε με τον διευθυντή του «401 ΓΣ.Ν. Αθηνών» Ταξίαρ- 
χο κ. Κωνσταντίνο Φιλιππάκη, παρουσία και του διευθυ
ντή της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου 
και τον ενημέρωσε λεπτομερώς για την πρότασή μας και 
τη σημασία που προσδίδει γενικότερα η Ομοσπονδία μας.

στο να αισθάνεται καθημερινά ο συνάδελφος ότι η έγνοια 
μας γι' αυτόν είναι και πραγματική και διαρκής. Κατά τη 
συνάντηση διαπιστώσαμε το αμέριστο ενδιαφέρον του κ. 
Ταξιάρχου τόσο για την ιατρική φροντίδα και περίθαλψη 
των αστυνομικών που καταφεύγουν στα Εξωτερικά Ιατρεία 
όσο και για τη δημιουργία, με δική μας δαπάνη, δύο νέων 
κλινών στη Μονάδα Εντατικής θεραπείας του Νοσοκομεί
ου. Για εσωτερικούς λόγους λειτουργίας του συστήματος, 
συμφωνήθηκε, ωστόσο, το ένα από τα δύο κρεβάτια της 
Μ.Ε.Θ., να λειτουργήσει στο αντίστοιχο νοσοκομείο «424 
ΓΣ.Ν.Ε.». στη Θεσσαλονίκη. Να σημειωθεί όχι για την όλη 
πρότασή μας, ενημερώθηκε και ο υπουργός Υγείας κ. Αν- 
δρέας Ξανθός, όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕ- 
ΑΠΑΣΑ, όπου θέσαμε το θέμα της οικονομικής στήριξης 
της πρωτοβουλίας μας.

«Είναι παγκοίνως γνωστό ότι το λειτούργημα του αστυ
νομικού, πέραν της επικινδυνότητας που το χαρακτηρί
ζει. σε καθημερινή βάση επιβαρύνεται αρνητικά, εξαιτίας 
πολλών και διάφορων στρεσογόνων καταστάσεων, κατα- 
τάσσοντάς το στα πλέον εχθρικά για την υγεία του ανθρώ
που επαγγέλματα» τονίζεται στην επιστολή που έλαβε ο 
υπουργός Υγείας.

Σημειώνεται επίσης ότι «αν και στη χώρα μας δεν 
υπάρχουν συγκεκριμένες επιστημονικές έρευνες που να 
αποτυπώνουν πιστά τις επιπτώσεις στην υγεία του αστυ
νομικού. αναγνωρίζετε κι εσείς ότι η Ελληνική Αστυνο
μία πληρώνει κάθε χρόνο βαρύ το τίμημα στο βωμό του 
καθήκοντος. Τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας είναι ελλι
πή. ιατρός εργασίας δεν υφίσταται, ενώ το αίτημά μας για 
ίδρυση και λειτουργία νοσοκομειακής μονάδας αποκλει
στικά για τους αστυνομικούς και τις οικογένειές τους δεν 
φαίνεται να υλοποιείται εύκολα, παρά τις θετικές απαντή
σεις που τυγχάνει να λαμβάνουμε κατά καιρούς από εκ 
προσώπους πολιτικών κομμάτων».

Η Ομοσπονδία, αναζητώντας εναγωνίως τρόπους αντι
μετώπισης των προβλημάτων υγείας και περίθαλψης των 
συναδέλφων μας. λόγω σοβαρών εκτάκτων περιστατικών, 
να συναντηθεί με τον κ. υπουργό, όσο και με τη νέα διοί
κηση του ΤΕΑΠΑΣΑ.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΑΣΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ

Έγγραφο απέστειλε η ΠΟΑΣΥ με στόχο την πρόληψη 
μεταδιδόμενων νόσων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνι
κής Άμυνας κ. Δημήτρη ΒΙΤΣΑ, στον Υπουργό Υγείας κ. 
Ανδρέα ΞΑΝΘΟ, στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερι
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ
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και στον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. 
Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ: Επανερχόμαστε με το έγγραφό 
αυτό στο μείζον ζήτημα της τήρησης των όρων υγιεινής 
και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις που φιλοξενούνται 
κατά χιλιάδες και όπως - όπως το τελευταίο διάστημα, 
πρόσφυγες και μετανάστες, όπου δυστυχώς ελλοχεύει 
ο κίνδυνος της εμφάνισης και μετάδοσης μολυσματι
κών νόσων με απρόβλεπτες συνέπειες.Θα σας είναι ήδη 
γνωστό ότι στις Υπηρεσίες Ασύλου παρατηρούνται διά
φορα συμπτώματα επαγγελματικής εξουθένωσης των 
υπαλλήλων τους, εξαιτίας της έντονης συναισθηματικής 
φόρτισης που συχνά βιώνουν λόγω των πιέσεων που δέ
χονται από την ανακύψασα ανθρωπιστική κρίση, ενώ και 
στον καταυλισμό της Ειδομένης έχουν ήδη εμφανιστεί 
κρούσματα ηπατίτιδας, αλλού ψώρας, δερματοπάθειας 
κλπ. Τα ίδια βιώματα, όπως πληροφορούμαστε, έχουν 
μετά βεβαιότητας και όλοι οι συνάδελφοί μας οι οποίοι 
από την πρώτη στιγμή με υψηλό αίσθημα ευθύνης και 
πατριωτικής συναίσθησης του καθήκοντος προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους στη διαχείριση κατά τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο της πρωτοφανούς αυτής κατάστασης με 
την επί μακράν συγκέντρωση χιλιάδων απροστάτευτων 
ανθρώπων σε απαράδεκτες εγκαταστάσεις φιλοξενίας. 
Η συνέχιση αυτής της κατάστασης όμως γίνεται εύκο
λα αντιληπτό ότι δημιουργεί «υγειονομικές βόμβες» τις 
οποίες οφείλουμε να προλάβουμε και να εξουδετερώ
σουμε πριν είναι αργά. Προέχει επομένως η εξασφά
λιση των αναγκαίων όρων υγιεινής και ασφάλειας για 
όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους που εμπλέκονται 
στην υπόθεση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους 
που διατρέχουν όλοι εξαιτίας των άθλιων συνθηκών υγι
εινής και διαβίωσης, ιδίως στους μικρούς χώρους όπου 
στοιβάζονται κατά χιλιάδες χωρίς κανένα έλεγχο διαφό
ρων εθνικοτήτων αλλοδαποί. Όπως μας καταγγέλλεται, 
οι συνάδελφοι επιτελούν το χρέος τους, χωρίς επαρ
κή ιατρική προληπτική φροντίδα, χωρίς τις στοιχειώδης 
υποδομές για την ατομική τους φροντίδα μέσα σε ένα 
ιδιαίτερα βεβαρυμμένο περιβάλλον μη στελεχωμένο με 
τους αναγκαίους ιατρούς και τις προβλεπόμενες σε τέ
τοιες καταστάσεις, μονάδες υγείας. Παρακαλούμε όπως 
μεριμνήσετε για την αποτροπή δυσμενών και νοσηρών 
κρουσμάτων στις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις για 
να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω η ήδη βεβαρυμμένη ψυ
χική κατάσταση και καταπόνηση των συναδέλφων μας, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τους επόμενους μήνες με την 
άνοδο και της θερμοκρασίας, το περιβάλλον σε ορισμέ
νες εγκαταστάσεις θα γίνεται ακόμα πιο αποπνικτικό και 
επικίνδυνο. Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι σε ένα κράτος

που ανέλαβε να διαχειριστεί μια τεράστια ανθρωπιστική 
κρίση, απαιτείται από τις αρμόδιες κρατικές αρχές να 
επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή εγρήγορση σε ζητήματα 
διοικητικής υποστήριξης και οργάνωσης του ανθρώπι
νου δυναμικού, προστατεύοντας το ίδιο από τους εγγε
νείς κινδύνους που το απειλούν σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΟΑΣΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ 
ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ!

Στον αέρα του τηλεοπτικού σταθμού Kontra channel 
η ωριαία ενημερωτική μας εκπομπή ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ & ΚΟΙ
ΝΩΝΙΑ! Ποικίλα συναισθήματα χαράς και ικανοποίησης 
προκάλεσε η αναγγελία, από τον ίδιο τον πρόεδρο της Π0- 
ΑΣΥ κ. Γρηγόρη Γερακαράκο, της τηλεοπτικής εκπομπής 
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Μετά από πολλά χρόνια, το 
όνειρο όλων των αστυνομικών για άμεση, αντικειμενική 
και αφιλτράριστη ενημέρωση και προβολή των αιτημάτων 
μας. γίνεται πραγματικότητα. Όπως έγραψε στην προσω
πική του σελίδα στο Facebook ο κ. Γερακαράκος, απευθυ
νόμενος στις συναδέλφισσες και στους συναδέλφους, «εί
μαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι πετύχαμε 
μια σημαντική συμφωνία με την ιδιοκτησία του τηλεοπτι
κού σταθμού Kontra channel. Η Ομοσπονδία μας και κατ' 
επέκταση η Ελληνική Αστυνομία θα έχει κάθε Σάββατο μια 
ωριαία τηλεοπτική εκπομπή. Η φωνή της ΠΟΑΣΥ αναβαθ
μίζεται δυνατά και τηλεοπτικά!» Και επανερχόμενος με
τά από λίγες ημέρες, έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες: 
«Συναδέλφισσες, συνάδελφοι μετά τα πρώτα δοκιμαστι
κά, στο στούντιο του Kontra channel, οι εντυπώσεις μας 
είναι θετικότατες και εκτός απροόπτου στις 19 Μαρτίου 
και ώρα 21.00 μ.μ., η πρώτη ωριαία τηλεοπτική μας εκ
πομπή θα είναι γεγονός. Και το όνομα αυτής ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΑ!».Να σημειωθεί ότι και στο παρελθόν είχε 
αποπειραθεί η Ομοσπονδία να αποκτήσει πρόσβαση στα 
ερτζιανά, χωρίς να σημειωθεί πρόοδος. Ακόμα και υπουρ
γοί Δημόσιας Τάξης είχαν μιλήσει για «μπλε συχνότητες» 
άνευ αποτελέσματος. Ο πήχυς των προσδοκιών και των 
απαιτήσεων για το νέο αυτό εγχείρημα μπαίνει πολύ ψη
λά για όλους. Οφείλουμε να το υπηρετήσουμε επιβεβαι
ώνοντας τη σοβαρότητα, την εγκυρότητα και την αξιοπι
στία του λόγου μας, ως «όπλου» για την ενημέρωση της 
κοινωνίας τόσο για τα κλαδικά μας αιτήματα όσο και ευ
ρύτερα για την προσφορά της Ελληνικής Αστυνομίας ως 
δημόσιας αστυνομικής αρχής και κοινωνικής, πρωτίστως. 
υπηρεσίας. Ο τίτλος άλλωστε της εκπομπής δεν αφήνει 
περιθώρια παρερμηνειών.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 260Υ ΕΚΤΑΚΤΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 27/2/2016, το 26° 
- Έκτακτο Καταστατικό - Συνέδριο της Ομοσπονδίας, στο 
οποίο συμμετείχαν 99 εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από 12 
Πρωτοβάθμιες Περιφερειακές μας Ενώσεις. Το εν λόγω 
συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε υλοποίηση των αποφά
σεων του 25 συνεδρίου που είχε πραγματοποιηθεί στις 
9&10 Δεκεμβρίου 2015 στην Αθήνα, ενώ η ακριβής ημε
ρομηνία για την τέλεση του 26ου συνεδρίου όσο και οι προς 
τροποποίηση διατάξεις του Καταστατικού, είχαν ορισθεί 
κατά την συνεδρίαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας, στις 21 Ια
νουάριου 2016. Αφού τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από 
το Καταστατικό διαδικασίες και διαπιστώθηκε η ύπαρξη 
απαρτίας, υπήρξαν τοποθετήσεις τόσο του προέδρου της 
Ομοσπονδίας όσο και συνέδρων και στη συνέχεια ακο
λούθησε ονομαστική ψηφοφορία για την έγκριση ή μη των 
προτεινομένων για τροποποίηση άρθρων του Καταστατι
κού. Συνολικά ψήφισαν 99 αντιπρόσωποι εκ των οποίων 
τις προτεινόμενες τροποποιήσεις υπερψήφισαν 80 ενώ οι 
υπόλοιποι 19 τις καταψήφισαν. Δηλαδή, συγκεντρώθηκε ο 
απαιτούμενος αριθμός των 4/5 των παρόντων, όπως προ- 
βλέπεται από το άρθρο 40. Κατόπιν τούτου, τροποποιού
νται τα ακόλουθα άρθρα του Καταστατικού:

άρθρο 12 2 και 3 . άρθρο 13 εδάφιο γ'. άρθρο 16 5 . 
άρθρο 17 εδάφιο β '. άρθρο 181 εδάφιο α' και δ' και 2 , άρ
θρο 191 εδάφιο α' και β' και 2 . άρθρο 20 από στ' έως ιστ'. 
άρθρο 2 1 . άρθρο 23 εδάφιο α'. άρθρο 25 ο τίτλος, άρθρο 
27 1 και 3 . άρθρο 28 ο τίτλος και προστίθεται Β ' ενότη
τα. άρθρο 3 4 . άρθρο 40 εδάφιο α'. άρθρο 41. με το οποίο 
ορίζεται μεταβατική διάταξη για την έναρξη ισχύος των 
διατάξεων 19 1 εδάφιο α' και 40 εδάφιο α', που τροποποι- 
ηθήκαν. Τα νέα, τροποποιημένα άρθρα παρατίθενται στο 
συννημένο αρχείο. Τέλος ειδικά, με τη μεταβατική διάτα
ξη του άρθρου 41. προβλέπεται ρητά ότι οι διατάξεις των 
άρθρων 19 εδάφιο 1 παρ. α και 40 εδάφιο α. όπως τροπο
ποιήθηκαν. και οι οποίες αναφέρονται στη διεύρυνση των 
μελών του Δ.Σ. από 15 σε 19. καθώς και στην απαιτούμενη 
πλειοψηφία των 3/4 αντί των 4/5 όσον αφορά στην τρο
ποποίηση του Καταστατικού, θα ισχύσουν με την εκλογή 
του νέου Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, δηλαδή μετά την λήξη 
της τριετούς θητείας του παρόντος.

Συνάδελφοι,
Με τη λήξη των εργασιών του Συνεδρίου, κλείνει η πε

ρίοδος των οργανωτικών αλλαγών που είχαν δρομολογη
θεί από το προηγούμενο Δ.Σ., ολοκληρώνοντας έτσι μια 
δημοκρατική διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα ευρύτε
ρης εκπροσώπησης στα συνδικαλιστικά μας όργανα, αλλά 
και που ενδυναμώνει τον πλουραλισμό και την πολυφωνία 
στο χώρο μας. Παράλληλα, βάζει τέλος σε αποκλεισμούς 
προσώπων παρέχοντας τη δυνατότητα σε εκπροσώπους 
Πρωτοβαθμίων Ενώσεων που χαίρουν της εκτίμησης των 
συναδέλφων μας σε τοπικό επίπεδο, να συνδράμουν την 
Ομοσπονδία και σε κεντρικό επίπεδο με τη συμμετοχή 
τους και στα ανώτατα όργανά της. Το συνδικαλιστικό μας 
κίνημα ενωμένο και ενδυναμωμένο θα επικεντρωθεί πλέ
ον στην αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων που 
έχουμε μπροστά μας, όπως είναι το ασφαλιστικό, το μι
σθολόγιο. οι κρίσεις προαγωγές και άλλα μείζονος σημα
σίας ζητήματα. Στην κοινή μας αυτή προσπάθεια, καλούμε 
όλες τις παρατάξεις να συνδράμουν το έργο της Ομοσπον
δίας. καταθέτοντας προτάσεις και ιδέες και ανταποκρινό- 
μενοι μαζικά στους αγώνες που θα δώσουμε το αμέσως 
επόμενο διάστημα και από τους οποίους κανείς δεν περισ
σεύει. Μας ενώνουν τα προβλήματα και οι κοινές αγωνί
ες για το μέλλον μας. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α. 
ΣΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Σήμερα από αυτήν εδώ την ιστορική πλατεία της πα
λαιός Βουλής, που έχει ταυτιστεί τα τελευταία χρόνια με 
τους αγώνες και τις διεκδικήσεις των Ελλήνων Αστυνο
μικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών και με τη συμμετοχή 
σας αυτή που ξεπερνά κάθε προσδοκία μας. στέλνουμε 
το μήνυμα στην κυβέρνηση και στους υπουργούς της ότι 
τα ψέματα και ο εμπαιγμός τελείωσαν. Ως εδώ.

Το σχέδιο Κατρούγκαλου κατεδαφίζει τη δημόσια και 
κοινωνική ασφάλιση, ισοπεδώνει τις συντάξεις, καταργεί 
ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, διαλύει τα ταμεία μας. 
τα συγχωνεύει με άλλα προβληματικά με μόνο σκοπό την 
αρπαγή των αποθεματικών τους, αυξάνει τις εισφορές, 
μειώνοντας έτσι τις αποδοχές μας. Αυτό το έκτρωμα δεν 
πρέπει να περάσει.Αντί να συζητήσουν οι κυβερνώντας 
μαζί μας, ετοιμάζουν σε αγαστή συνεργασία στις σουί
τες του Χίλτον με το κουαρτέτο των δανειστών της χώρας, 
ένα νέο ασφαλιστικό αλλά και φορολογικό Αρμαγεδώνα. 
Το μόνο που είχε να μας πει εν είδει τελεσιγράφου προ 
ημερών ο Υπ. Εργασίας, ήταν ότι δεν εξαιρείται κανένας 
και ότι δεν αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του λειτουργή-
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ματός μας. Και ούτε λίγο ούτε πολύ, μας σύστησε σε πε
ρίπτωση που δεν συμπληρώνουμε τα συντάξιμα έτη, να 
σκεφτούμε και τη μετάταξή μας σε άλλες υπηρεσίες, όταν 
αποστρατευόμαστε. Αν ο κ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ξέχασε τόσο 
γρήγορα αυτά που έλεγε κατά καιρούς στα συνέδρια μας 
και στις ημερίδες μας για την ιδιαιτερότητα του επαγγέλ
ματος μας. θα του υπενθυμίσω μια μόνο παράγραφο από 
την απόφαση του ΣτΕ, η οποία αναφέρει επί λέξη: Για τα 
στελέχη των στρατιωτικώς οργανωμένων σωμάτων, ο κοι
νός νομοθέτης έχει υποχρέωση ιδιαίτερης μεταχειρίσε- 
ως. η οποία απορρέει εμμέσως από τα αρθ. 45.23 παρ. 2 
και 29 παρ. 3 του Συντάγματος ως αρχή που εγγυάται την 
αποτελεσματική εκπλήρωση της κρατικής αποστολής τους 
και ως αντιστάθμισμα για τις ιδιαίτερες συνθήκες εκτελέ- 
σεως των καθηκόντων τους.

Διερωτόμαστε. όμως, άραγε τις θέσεις αυτές τις ασπά- 
ζεται και η Κυβέρνηση και κυρίως ο Πρωθυπουργός, ο 
οποίος πριν ενάμισι χρόνο όταν τον συναντήσαμε ενώ 
ήμασταν εδώ ξανά συγκεντρωμένοι για το ΤΕΑΠΑΣΑ, 
μας μίλαγε για την αντισυνταγματικότητα του νόμου της 
τότε κυβέρνησης και υποσχόταν την άμεση κατάργησή 
του; θεωρεί άραγε ο υπουργός Εργασίας ότι τα λεγόμε
νό του και οι ισχυρισμοί του έχουν σχέση με την πραγ
ματικότητα. με την επικινδυνότητα του επαγγέλματος μας 
ή με την κοινωνική δικαιοσύνη που ευαγγελίζεται: Και τι 
είδους κοινωνική δικαιοσύνη είναι αυτή που δεν λαμβά
νει υπόψη της ούτε τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος 
μας, ούτε τα έτη υπηρεσίας, ούτε τις πραγματικές εισφο
ρές που καταβάλει ο καθένας μας, αλλά στο τέλος όλοι 
μας θα καταλήξουμε να παίρνουμε φιλοδώρημα αντί για 
αξιοπρεπή σύνταξη, όπως μας υπόσχονταν; Αυτό δεν λέ
γεται κοινωνική δικαιοσύνη αλλά κοινωνική ισοπέδωση. 
Και ποιος στ' αλήθεια, τους έδωσε το δικαίωμα την αλ
ληλεγγύη των γενεών να τη μετατρέπουν σε σύγκρουση 
γενεών και να ξεθεμελιώνουν το δημόσιο και κοινωνικό 
χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, μετατρέποντάςτον 
σε ιδιωτικό και διανεμητικό; Αναφέρονταν όλα αυτά στο 
προεκλογικό πρόγραμμά τους ή μιλούσαν για συντάξεις 
και μισθούς αξιοπρεπούς διαβίωσης; Συναδέλφισσες και 
συνάδελφοι.Δώσαμε ένα και πλέον έτος πίστωση χρόνου 
στην παρούσα κυβέρνηση για να υλοποιήσει τις δεσμεύ
σεις της σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ για την απο
κατάσταση των μισθολογικών αδικιών. Όχι όμως δεν έγινε 
καμία προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση αλλά αντί
θετα ακούσαμε προ ημερών τον κ. Χουλιαράκη να εξαγ
γέλλει στη βουλή ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 16 θα 
φέρει νέο μισθολόγιο, προκειμένου έτσι με τρικ να απο- 
φύγειτη συμμόρφωση και μάλιστα ανεβάζοντας το απαι-

τούμενο ποσό στα 2.600.000.000 ευρώ. Όταν όλοι γνωρί
ζουμε ότι αυτό δεν ξεπερνά τα 200.000.000. μαζί με τους 
συνταξιούχους. Επομένως, πότε μας έλεγαν ψέματα; Όταν 
ως αντιπολίτευση απαιτούσαν από την τότε κυβέρνηση την 
πλήρη αποκατάστασή μας ή σήμερα που επικαλούνται αυ
τό το εξωπραγματικό νούμερο ως άλλοθι για να μην την 
εφαρμόσουν; Όμως, αν αυτοί ξέχασαν τις δεσμεύσεις τους 
εμείς είμαστε εδώ να τους τις θυμίζουμε, γιατί εμείς δεν 
ξεχνάμε το χρέος και την ευθύνη μας έναντι όλων εσάς 
που είσαστε εδώ μαζί μας και στηρίζετε αυτόν τον αγώνα. 
Αυτός ο αγώνας είναι αγώνας ζωής και αξιοπρέπειας για 
μας και τα παιδιά μας. Είναι αγώνας δίκαιος, γι' αυτό και 
θα τον δώσουμε μέχρι την τελική δικαίωση

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΟΑΞΙΑ Κ. ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ 
ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ ΥΠΕΡ 
ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Για μια ακόμα χρονιά, εδώ και 20 χρόνια, οι Ομοσπον
δίες μας διοργανώνουν ως ελάχιστο φόρο τιμής προς τους 
Πεσόντες συναδέλφους μας την σεμνή αυτή τελετή τό
σο στο Ιερό αυτό χώρο το ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρ
χών όσο και στη συνέχεια με την κατάθεση στεφανιών στο 
Μνημείο Πεσόντων, το οποίο αποτελεί όχι μόνο σημείο 
αναφοράς για τη μνήμη τους, αλλά και παρακαταθήκη αρ
χών και αξιών που άφησαν με τη Θυσία τους. Είναι το ελά
χιστο που μπορούμε να κάνουμε ως Ομοσπονδίες διότι τα 
μείζονα που έχουν να κάνουν με τις πολιτικές αποφάσεις 
αρμοδιότητας της πολιτείας, δυστυχώς δεν βλέπουμε να 
υλοποιούνται. Η θυσία των συναδέλφων μας που θα έπρε
πε να αποτελεί το έναυσμα για τπν αναγνώριση του λει
τουργήματος του αστυνομικού ως επικίνδυνου και ανθυ
γιεινού, την ιδιαιτερότητα δηλαδή του επαγγέλματος μας, 
η οποία έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή ειδικά τώρα 
στο υπό συζήτηση ασφαλιστικό νομοσχέδιο, βλέπουμε ότι 
όχι μόνο δεν γίνεται, αλλά τείνει να εξαφανιστεί και από 
το λεξιλόγιο των πολιτικών μας ταγών. Άραγε πιο είναι το
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νόημα της σημερινής ημέρας; Να περιορίσουμε την πα
ρουσία μας σε μια τυπική θρησκευτική τελετή που μπορεί 
να γίνεται άλλωστε και από τους ίδιους τους συγγενείς των 
Ηρώων μας ή να προσδώσουμε νόημα και ουσία στη θυσία 
τους; Ιδού πεδίον δόξης κύριοι εκπρόσωποι της κυβέρ
νησης και των πολιτικών κομμάτων να απαντήσετε θετικά 
στο αίτημά μας, θέτοντας στη σωστή θέση το εργασιακό 
στάτους του Έλληνα Αστυνομικού. Μεταφέροντας τέλος 
τα αισθήματα όλων μας θέλω να εκφράσω για άλλη μια 
φορά τη μεγάλη ευγνωμοσύνη μας προς τους σεβαστούς 
συγγενείς των αξέχαστων συναδέλφων μας αλλά και την 
ύψιστη περηφάνια που αισθανόμαστε όλοι μας για τη θυ
σία των δικών τους ανθρώπων. Ας είναι αιώνια η μνήμη 
και η δόξα που τους συνοδεύει.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α 
Κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙ- 
ΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
10 Φεβρουάριου 2016

Χαιρετίζω με τη σειρά μου όλους όσοι είχαν την πρω
τοβουλία για τη διοργάνωση της Ημερίδας αυτής, η οποία 
πραγματεύεται ένα πολύ ζωτικό θέμα για το ανθρώπινο 
δυναμικό μας και είναι βέβαιος ότι θα αναδειχθούν όλες 
οι πτυχές του. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο 
κι αυτό μας χαροποιεί διότι ως Ομοσπονδία έχουμε πολ
λές φορές αναφερθεί στην αναγκαιότητα ενίσχυσης του 
Κλάδου Υγείας και των Ιατρείων με την πρόσληψη ειδ ι
κών επιστημόνων σε θέματα ψυχικής υγείας, ώστε αυτοί 
να ενταχθούν στο σύστημα πρόνοιας και πρόληψης ως 
αναπόσπαστο κομμάτι πέρα από ταμπού και κακώς εν
νοούμενες συμπεριφορές. Αν κάποτε αντιμετωπιζόταν η 
ψυχική υγεία ως στίγμα, στο σύγχρονο κόσμο δεν έχουν 
θέση τέτοιες προσεγγίσεις. Ιδιαίτερα εμείς οι αστυνομικοί 
-  πέραν των προβλημάτων της καθημερινότητας, λόγω της 
ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος μας βιώνουμε και απει
λούμαστε από το στρες σε καθημερινή βάση. Γι' αυτό και 
δεν πρέπει την ψυχική μας υγεία να την παραβλέπουμε, 
ούτε να την θεωρούμε δεύτερη ή και τρίτη προτεραιότητά 
μας. Και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι ο ρόλος της αστυνο
μίας είναι και κοινωνικός με σειρά αρμοδιοτήτων που τη 
θέλει και δίπλα στον πολίτη αλλά και πολλές σε ρόλο συ
γκρουσιακό. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών επιβε
βαιώνουν πόσο εύθραυστη είναι η ψυχική ισορροπία κάθε 
αστυνομικού που μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να 
βρεθεί κατηγορούμενος, εκθέτοντας τον ίδιο προσωπικά

αλλά και το σύνολο της αστυνομίας. Ό,τι είδαμε στην Κω, 
είναι χαρακτηριστικά του προβλήματος. Με την ευκαιρία 
αυτή λοιπόν θέλω να καλέσω την ηγεσία να εντάξει την 
ψυχική υγεία σε ένα πρόγραμμα αναβάθμισης των υπηρε
σιών υγείας συνολικά, διότι στην εποχή της κρίσης ο αστυ
νομικός δεν μπορεί να προστρέχει στα ιδιωτικά ιατρεία. 
Για να μην μιλήσω και για το πάγιο αίτημά μας, αυτό της 
ίδρυσης ξεχωριστού νοσοκομείου ή πτέρυγας σε κάποιο 
νοσοκομείο, ειδικά για αστυνομικούς, θεωρώ επίσης ότι 
πρέπει να συστηματοποιηθεί η προληπτική ιατρική στον 
κλάδο μας τόσο με την καθιέρωση Ιατρού εργασίας όσο 
και με περιοδική παρακολούθηση του προσωπικού, αλ
λά και με την καθιέρωση σεμιναρίων και ενημερωτικών 
συγκεντρώσεων του προσωπικού από ειδικευμένους για
τρούς και ψυχολόγους. Πιστεύω δε ότι αν είχαν γίνει όλα 
αυτά, και θα είχαμε σώσει συναδέλφους και θα είχαμε 
αποτρέψει πολλές παρεκκλίνουσες συμπεριφορές, επι
ζήμιες όπως είπα και για τους ίδιους και για το Σώμα μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΦΕΑΑ

ΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ ΔΕΗΣΗΣ 
ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΓΕΩΡΓΊΟΥ 
ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΕΛΗ

«ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ» 
«ΗΜΑΣΤΑΝ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ»

Το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνο
μίας Αττικής την Τρίτη 1 Μαρτίου σε συνεργασία με τον 
Όμιλο Φιλών Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, στη μνήμη της 
δολοφονίας των Συναδέλφων Ειδικών Φρουρών Γεωργί
ου Σκυλογιάννη και Ιωάννη Ευαγγελινέλη πραγματοποί
ησε τελετή και εψάλλει επιμνημόσυνη δέηση στο σημείο 
που άφησαν την τελευταία τους πνοή μαχόμενοι και υπε
ρασπιζόμενοι την κοινωνία και την έννομη τάξη. Η συ
ναισθηματική φόρτιση, η οδύνη, ο πόνος αλλά σύναμμα 
και η οργή για την άνανδρη δολοφονία των δύο συναδέλ
φων μας. κυριάρχησαν σε όλη την διάρκεια της τελετής, 
σαν να μην είχε περάσει ούτε μια μέρα από το τραγικό
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περιστατικό. Η θυσία και το παράδειγμα προσφοράς του 
αίματος και της ζωής δύο νέων ανθρώπων στο σημείο 
που έγινε βωμός και τόπος ηρωισμού συγκίνησαν όλους 
τους παραβρισκόμενους. που πλαισίωσαν και συμμετεί
χαν στην ημέρα μνήμης και τιμής τους. Την τελετή τίμησαν 
με την παρουσία τους αποτίοντας φόρο τιμής εκτός από 
τους τραγικούς συγγενείς οιΤενικός Γραμματέας Δημο
σίας Τάξης. κ.Αναγνωστάκης Δημήτριος, Αναπλ. Γενικός 
Γραμματέας Δημοσίας Τάξης κ. Τζανέτος Φιλιππάκος. 
Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Αδωνις Γεωρ- 
γιάδης. Δήμαρχος Ρέντη κ.Γεώργιος Ιωακειμίδης. Τέ
ως Βουλευτής κ. Μαντούβαλος Πέτρος. Αντιστράτηγος 
ε.α και πολιτευτής κ. Κονταρίδης Βασίλειος, Υπαρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Διαμαντόπουλος Ιωάννης. 
Γεν. Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής κ. Δραγατάκης 
Χρήστος, Διευθυντής Άμεσης Δράσης Αττικής κ. Στερ- 
γιόπουλος Δημήτριος, Διευθυντής Αστυνομίας Πειραιά 
κ. Φώσκολος Κωνσταντίνος. Διευθυντής Τροχαίας Πει
ραιά κ,Λάσκος Σπυρίδων. Διοικητής της ΔΙ.ΑΣ Αττικής 
κ. Τσινταράκης Μάρκος. Συνδικαλιστικοί Εκπρόσωποι. 
Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο Αιδεσιμολογιότατος 
Πρωτοπρεσβύτερος π. Ιωάννης Κοκκώνης.

Επίσης μεγάλος αριθμός Αξιωματικών, απλών Αστυ
νομικών και πολιτών συμμετείχε στη τελετή, επιβεβαιώ
νοντας ότι ο χρόνος δεν επηρεάζει τη μνήμη της απώλει
ας των συναδέλφων μας. αλλά αντιθέτως επιβεβαιώνει 
την ανάγκη της αναγνώρισης της θυσίας στην Πατρίδα και 
την Κοινωνία.Το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ελληνικής 
Αστυνομίας Αττικής πάντοτε, απαιτεί από την Πολιτεία την 
έμπρακτη στήριξη των οικογενειών, συμπαραστεκόμενο 
και εκείνο στο πλευρό τους με όλα τα μέσα που διαθέτει. 
Υπενθυμίζουμε ότι οι οικογένειες των νεκρών Συναδέλ
φων μας δίνουν ακόμη των αγώνα τους για παραδειγμα
τική καταδίκη των δολοφόνων στην αίθουσα του Εφετείου 
Κακουργημάτων Αθηνών.

Πριν ένα περίπου μήνα, κοινοποιήθηκε στον Νομικό 
Σύμβουλο του Σωματείου μας κ. Μπουκουβάλα. η από
φαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην οποία ζητήθηκε η 
ανάκληση της 294/2014 Πράξη του κλιμακίου Προληπτι
κού Ελέγχου Δαπανών που απέρριπτε την έκδοση χρη
ματικών ενταλμάτων προς κάλυψη οδοιπορικών εξόδων. 
Το Ελεγκτικό συμβούλιο, με την Πράξη 0046/2015 κάνει 
δεκτή την αίτηση ανάκλησης, δεχόμενο και την έγγραφη 
Παρέμβαση του Σωματείου μας δια του Νομικού μας εκ
προσώπου, όπως και την θετική Παρέμβαση του Διευθυ
ντή Οικονομικών του Κλάδου Οικονομοτεχνικών και Πλη
ροφορικής Α.Ε.Α. Σύμφωνα με την απόφαση, εκτός των 
άλλων, οι συγκεκριμένες δαπάνες εκκαθαρίζονται ανε- 
ξαρτήτως του χρόνου γένεσης τους, κατ' εξαίρεση των 
κανόνων περί παραγραφής. Σε συνάρτηση και συνέχεια 
με την ως άνω απόφασης, το Τμήμα Προϋπολογισμού και 
Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Α.Ε.Α. απέ- 
στειλε διαταγή με οδηγίες, για την κατά προτεραιότητα 
ενταλματοποίηση και έλεγχο των υπομνημάτων που αφο
ρούν τα οδοιπορικά έξοδα της πρακτικής εκπαίδευσης των 
συναδέλφων της έκτης σειράς.(Παραθέτουμε διαταγή). Το 
Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α όπως πάντα με όλες τις νόμιμες Συνδικαλιστι
κές και Νομικές ενέργειές του προασπίζει και διεκδικεί 
τα δικαιώματα των μελών του. ενός έκαστου.

ΔΩΡΕΑΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΑ 
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕΦΕΑΑ

Το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανα
κοινώσει στα μέλη του τη δωρεάν χορήγηση ημερολογί
ων για το έτος 2016.0ι συνάδελφοι μπορούν να τα παρα- 
λαμβάνουν από τα γραφεία του Σωματείου (Φειδιππίδου 
45-47 - Αμπελόκηποι - Αθήνα - Στάση Μετρό Αμπελόκη
ποι) καθημερινά Δευτέρα εως Παρασκευή, ώρες 10:00 
εως 14:00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΠΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 6ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ- ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΕΝΤΑΛΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή παρακολουθού
με το πως διαμορφώνεται η κατάσταση των μεταναστευτι- 
κών και προσφυγικών ροών μετά το κλείσιμο των συνό
ρων και τις επιπτώσεις - σε όλα τα επίπεδα- για τη χώρα 
μας. Στο πλαίσιο αυτό, με τις συνεχόμενες «ανασχέσεις»
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των μεταναστευτικών ροών προς την Ειδομένη σε πολλά 
σημεία της Ελληνικής επικράτειας, το ένστολο προσωπι
κό βρίσκεται σε ανάπτυξη στο Εθνικό και επαρχιακό οδι
κό δίκτυο. Ως ΠΟΣΥΦΥ. οφείλουμε να αναγνωρίσουμε κι 
εμείς με την σειρά μας. πως η κατάσταση είναι πραγματικά 
πρωτόγνωρη και εξαιρετικά δύσκολη. Η Ομοσπονδία μας 
θέλει να διαβεβαιώσει τους συναδέλφους για την πλήρη 
γνώση των συνθηκών εργασίας, με την καταστρατήγηση 
του ωραρίου εργασίας και την υποστελέχωση των Υπηρε
σιών Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Παράνομης Με
τανάστευσης. Οφείλουμε επίσης να αναγνωρίσουμε την 
καθημερινή (υπερ)προσπάθεια των συναδέλφων για τη 
διευθέτηση του ζητήματος - η διαχείριση του οποίου χρή- 
ζει κατ' αρχάς πολιτικής διαχείρισης -. Δεν είναι η πρώτη 
φορά που καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε σε τόσο δύ
σκολες εργασιακές συνθήκες με πάντοτε θετικό πρόση
μο. Οι συνάδελφοι έχουν αποδείξει και καθημερινά απο- 
δεικνύουν τον ανθρωπισμό και τις ευαισθησίες τους με τη 
μεταχείριση της κατάστασης με ανθρωπιστικές αξίες και 
χειρισμούς όπως η περίσταση απαιτεί. Δυστυχώς η επιβε
βαίωση όσων κατά καιρούς έχουμε διαβλέψει, έρχεται να 
αποτυπωθεί με τις τραγικές καταστάσεις που καθημερινά 
βιώνουμε κι εμείς ως άνθρωποι στα σημεία όπου η υπη
ρεσία. μας έχει ορίσει. Με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης 
που φέρουμε ως προσωπικό που ασχολείται με την συ
νοριακή φύλαξη και την διαχείριση των μεταναστευτικών 
ροών, έχουμε την «οπτική διεύρυνση» να αναγνωρίσου
με επίσης πως η κατάσταση όπως διαμορφώνεται., είναι 
μόνο η αρχή. Άκαιρη πλέον σήμερα, κάθε τοποθέτηση για 
το ποιος ευθύνεται για την κατάσταση αυτή από την Ομο
σπονδία μας ως συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσω
πεί ένστολους εργαζομένους. Εδώ και ένα χρόνο, είχαμε 
επισημάνει τις εξελίξεις και είχαμε την αισιόδοξη εκτίμη
ση ότι η πολιτική ηγεσία θα αφουγκραζόταντις ανησυχίες 
μας. Δυστυχώς αυτές επιβεβαιώνονται σήμερα και αυτό 
που πλέον προέχει, είναι η σοβαρή και υπεύθυνη διαχείρι
ση της κατάστασης ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα. Σε 
κάθε περίπτωση, η Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων και 
τα μέλη της. βρίσκονται δίπλα στο συνάδελφο - στο οδικό 
δίκτυο και τα κέντρα φιλοξενίας-, για να διαπιστώνουμε 
τις ανάγκες όπως αυτές προκύπτουν για το ένστολο προ
σωπικό και να διαβιβάσουν τις σχετικές επισημάνσεις στη 
φυσική και πολιτική Ηγεσία. Καλούμε λοιπόν τις Ενώσεις 
και τα μέλη μας. να επιδείξουν ιδιαίτερη ευθύνη ως προ 
το ρόλο που η πολιτεία μας έχει αναθέσει και να ανταπο- 
κριθούμε υπηρεσιακά και ο καθένας από τη θέση του. στη 
δύσκολη αυτή πρόκληση για τον τόπο μας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΠΟ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ ΠΟΣΥΦΥ ΣΤΗΝ ΕΙΔΟΜΕΝΗ

Πραγματοποιήθηκε την 4" Μαρτίου 2016 από κλιμά
κιο της Ομοσπονδίας αλλά και της Ένωσης Θεσσαλονί
κης. επίσκεψη στην Ειδομένη προκειμένου να σταθούμε 
δίπλα στους συναδέλφους για όλα τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν. Διαπιστώσαμε ιδίοις σώματι της συνθή
κες εργασίας των συναδέλφων αλλά και τις συνθήκες δι
αμονής στον καταυλισμό της Ειδομένης από τους πρό
σφυγες. Μιλήσαμε με την ενισχυτική δύναμη που φαίνε
ται ότι είναι απαραίτητη την παρούσα χρονική στιγμή για 
την διαχείριση της κατάστασης. Ενημερωθήκαμε επίσης 
για την όλη διαχείριση της κατάστασης και από την τοπι
κή φυσική Ηγεσία η οποία ήταν παρών στον καταυλισμό 
με επικεφαλή τον Αστυνομικό Διευθυντή κ. ΜΠΟΛΟ. Είναι 
προφανές πως η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει πρωτεύον 
ρόλο στην περιοχή. Ως εκ τούτου, φαίνεται ξεκάθαρα πως 
δεν είναι υπεύθυνη για την εικόνα και την διαμορφωμένη 
κατάσταση. Στο βαθμό που καλείται να ανταποκριθεί σε 
ότι της έχει ανατεθεί, διαπιστώνουμε πως κάνει το καλύ
τερο δυνατό. Με τους συναδέλφους τόσο αυτών που με 
οργανική υπηρετούν εκεί, όσο και με την ενισχυτική δύνα
μη. επιχειρείται η παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας να 
συμβάλλει με την παρουσία της στην καταγραφή και στη 
ομαλή διαχείριση των ροών εκεί. Από πλευράς προβλη
μάτων με κυρίαρχο, τις συνθήκες υγιεινής τόσο για τους 
συναδέλφους όσο και για τους διαμένοντες. η ΠΟΣΥΦΥ θα 
μεταφέρει άμεσα τα προβλήματα στην Ηγεσία του Αρχη
γείου της ΕΛ.ΑΣ. Τέλος, είναι φυσικό επακόλουθο, πως οι 
«σταγόνες» ελπίδας που αφήνουν οι γείτονες στους πρό
σφυγες με τους ελάχιστους που καθημερινά ηαραλαμ- 
βάνουν. να οδηγούν τα καραβάνια προσφύγων στην πε
ριοχή της Ειδομένη τα οποία αυξάνονται ανησυχητικά με 
απρόβλεπτες συνέπειες αν η κατάσταση συνεχιστεί έτσι.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
(Π.Ο.Π.Π. -  Υ.Δ.Τ.)

Κύριε Υπουργέ,
Το μήνα Οκτώβριο, κατά τη συνάντηση του προεδρεί

ου της Ομοσπονδία μας μαζί σας. διαπιστώσαμε τη θετι
κή σας αντίδραση στο αίτημα για τη Νοσοκομειακή περί
θαλψη των Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου μας στα 
Στρατιωτικά Νοσοκομεία. Επειδή παρήλθε μεγάλο χρονι
κό διάστημα και δεν υπάρχει ακόμη καμία κινητικότητα 
για την επίλυσή του. παρακαλούμε για την άμεση εντολή
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σας στους υπηρεσιακούς παράγοντες του φορέα αλλά και 
την ενεργητική στήριξη του αιτήματος μας στα συναρμό- 
δια Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Υγείας, ώστε να υπο
γράφει η Κ.Υ.Α. και να δοθεί λύση σε ένα από τα χρονίζο- 
ντα αιτήματα του πολιτικού Προσωπικού του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη.

Κύριε Υπουργέ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 

4249/14 (Α73 ΦΕΚ). δίδεται πλεόν η δυνατότητα λειτουρ
γίας Αστυνομικών Φαρμακείων για την κάλυψη των σχε
τικών αναγκών του εν ενεργεία και στη σύνταξη προσω
πικού της ΕΛΑΣ. και των μελών των οικογενειών τους. 
Ταυτόχρονα, με Υπουργική Απόφαση δύνανται στα Αστυ
νομικά Φαρμακεία να εξυπηρετείται και το προσωπικό του 
Πυροσβεστικού Σώματος. Μολονότι έχει παρέλθει μεγάλο 
χρονικό διάστημα από τη ψήφιση της παραπάνω διάταξης, 
ο θεσμός του Αστυνομικού Φαρμακείου δεν έχει τεθεί σε 
λειτουργία, παρόλου που όλοι γνωρίζουν και αντιλαμβά
νονται την αναγκαιότητά του. Η άμεση λειτουργία σε πρώ
τη φάση τριών (3) Αστυνομικών Φαρμακείων στην Αθήνα. 
Θεσσαλονίκη και Πάτρα θα επιφέρει μείωση της τιμής των 
φαρμάκων και των συναφών φαρμακευτικών προϊόντων 
και θα συμβάλλει, έστω κι κατ'ελάχιστον, στην ελάφρυν
ση του πενιχρού μηνιαίου εισοδήματος μας. Η έκδοση 
κοινής Υπουργικής Απόφασης για το ποσοστό μείωσης 
της τιμής των διατιθέμενων φαρμάκων και λοιπών συ
ναφών φαρμακευτικών προϊόντων από αυτά είναι άμεση 
και η λειτουργία εντός του πρώτου εξαμήνου 2016 των 
τριών (3) αναφερόμενων Αστυνομικών Φαρμακείων που 
θα πληρούν τους απαιτούμενους κανόνες για τη στέγαση 
και τη στελέχωση με συναδέλφους πτυχιούχους Φαρμα

κευτικών Σχολών. Είναι επιτακτική ανάγκη που θα κατα- 
δείξει ευαισθησία και βούληση κοινωνικού χαρακτήρα 
από πλευράς σας.

Κύριε Υπουργέ,
Με βάση τις διατάξεις του αρ. 45 του Ν.4256 (Α 92), 

περιέρχεται στο Μ.Τ.Σ. και στους τομείς Επικουρικής 
Ασφάλισης Αστυνομίας Πόλεων και Ελληνικής Χωροφυ
λακής του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλειας και Πρόνοιας 
Απασχολούμενων στα σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ). ως 
πόρος ανταποδοτικός και όχι κοινωνικός, ποσοστό 5% επί 
των προστίμων που καταβάλλονται για τις παραβάσεις του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τα οποία βεβαιώνονται 
από τις αρμόδιες Υπηρεσιακές μονάδες της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Η διαδικασία είσπραξης κατανομής και από
δοσης των πόρων στους παραπάνω Ασφαλιστικούς φο
ρείς. καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ρυθμίζεται με 
Κ.Υ.Α. των συναρμοδίων Υπουργών. Παρότι έχουν παρέλ- 
θει 22 μήνες από την νομοθέτηση του ως άνω ανταποδο
τικού πόρου και από πλευράς των Ταμείων εδώ και ένα 
χρόνο έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι αναγκαίες ενέρ
γειες αναφορικά με την Κ.Υ.Α.. οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί 
παράγοντες κωλυσιεργούν την έκδοσή της. όταν μάλιστα 
η εν λόγω στάση τους αποστερεί έσοδα από τους δικαιού
χους ασφαλιστικούς φορείς που τόσο πολύ δοκιμάζονται 
τα τελευταία έξι μνημονιακά χρόνια. Παρακαλούμε όπως 
άμεσα δώσετε κατευθύνσεις -οδηγίες στους αρμόδιους 
υπηρεσιακούς παράγοντες για την απεμπλοκή της διαδι
κασίας και την έκδοση της Κ.Υ.Α.. προκειμένου το ποσο
στό 5% επί των προστίμων για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. να 
περιέρχονται στα Ταμεία (Μ.Τ.Σ. και ΤΕΑΠΑΣΑ) ως αντα
ποδοτικός πόρος.

|  ΠΕΝΘΗ

1 Αστυνομικός Υποδιευθυντής ε.α. 
ΚΑΡΜΙΡΗΣ Παναγιώτης. Γζννήθηκε 

το 1952 στο χωριό Μερόπη του νο

μού Μεσσηνίας. Κατετάγη το έτος  

1974 στην Αστυνομία Πόλεων. Απο

στρατεύτηκε το 2005. Υπήρξε παντρε

μένος και πατέρας δύο τέκνων. Απε- 

βίωσε την 14-12- 2015 από παθολογικά αίτια.

f  Ανθυπαστυνόμος ε.α. ΤΣΕΛΙΟΣΑβαρσάμης Γεννή

θηκε το έτος 1934 στον Πρίνο Θάσου Καβάλας και υπη

ρέτησε από το 1956 έως το 1987 σε Α.Δ. Καβάλας. Σερ

ρών . Κοζάνης και Δράμας. Απεβίωσε την 02/01/2016 

από παθολογικά α ίτ ια .

f  Ανθυπαστυνόμος ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Ευάγγελος. Γζννήθη

κε το έτος 1979 στη Θεσσαλονίκη. Απεβίωσε την 24-01- 

2016 από παθολογικά αίτια.

f  Ανθυπαστυνόμος ΔΑΝΙΑΣ Αθανάσιος. Γεννήθηκε το 

έτος 1976 στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας. Απεβίωσε την 

30-01-2016 από παθολογικά αίτια.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
► Επιμέλεια: Ανβ/μος Οδυσσέος Παηηάς

Πρωτάθλημα Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ανωμάλου 
δρόμου-Day Run 2016

Τ
ο πανελλήνιο πρωτάθλημα Ενό
πλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασιραλείας ανωμάλου δρόμου-Day 
Run διεξήχθη με επιτυχία στις 23/2/2016 

στις εγκαταστάσεις της σχολής Ικάρων 
στη Δεκέλεια Αττικής. Οι διαδρομές είχαν 
μήκος Θ.ΟΟΟμ για τους άντρες και 3.700μ 
για τις γυναίκες. Παράλληλα με το πρω
τάθλημα Ε.Δ. και Σ.Α. διεξήχθησαν και τα 
πρωταθλήματα παραγωγικών σχολών, τα 
εσωτερικά πρωταθλήματα κλάδων, καθώς 
και το πρωτάθλημα Ενόπλων Δυνάμεων 
Βετεράνων Αντρών και Γυναικών. Συμμε
τείχαν συνολικά 450 αθλητές και αθλήτρι
ες. Η Ελληνική Αστυνομία και σε αυτό το 
πρωτάθλημα είχε σημαντικές διακρίσεις.
Στην ατομική κατάταξη του Πρωταθλήμα
τος Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ανωμά
λου δρόμου-Day Run. των Αντρών. ο Υπαρχ/κας Χριστόφο
ρος Μερούσης της Υ.Φ.Α.Α. κατάκτησε την 1η θέση. Αντί
στοιχα, στο ίδιο πρωτάθλημα, στις γυναίκες η Αστυφ/κας 
Ξένια Καζιμίροβα της Υ.Φ.Α.Α κατάκτησε τη 2η θέση. Στην 
3η θέση της γενικής κατάταξης των Γυναικών κατετάγη 
η Δοκ. Υπαστυνόμος της Σ.Α.Ε.Α. Στέλλα Γεωργακέλλη. 
Στο πρωτάθλημα Ενόπλων Δυνάμεων των Σχολών για τις 
Γυναίκες η Δοκ. Υπαστυνόμος Στέλλα Γεωργακέλλη της 
Σ.Α.Ε.Α. κατάκτησε την 1η θέση, ενώ η Δοκ. Αστυφ/κας 
Μαριάνθη Μαρματάκη της Σχολής Αστυφυλάκων της Κο
μοτηνής κατάκτησε τη 2η θέση.

Ως προς την ομαδική βαθμολογία των Σωμάτων, τόσο 
οι άντρες όσο και οι γυναίκες της ΕΛ.ΑΣ. κατάκτησαν την 
1η θέση

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ελληνικής Αστυ
νομίας. ήταν ο Διοικητής της Υ.Φ.Α.Α., Αστυνομικός Υποδι
ευθυντής Διονύσιος Γεωργακόπουλος. ενώ προπονητής της 
ομάδας ήταν ο Αρχ/κας Χρήστος Βαξεβάνης. προπονητής 
Στίβου της Ελληνικής Αστυνομίας και δεύτερος προπονητής 
ο Ειδικός Φρουρός Κων/νος Κλώτσας της Υ.Φ.Α.Α.

Αποτελέσματα Αντρών
•  1ος, Υπαρχ/κας Χριστόφορος Μερούσης της Υ.Φ.Α.Α.
•  6ος, Αστυφ/κας Κω/νος Αντωνόπουλος της ΑΛΛ Α. -ΔΙ. 

ΑΣ Ν/Α Αττικής.
•  9ος, Αστυφ/κας Αθανάσιος Παγουνάδης του Τμήματος 

Αλλοδαπών Πειραιά.
•  10ος, Αστυφ/κας Παναγιώτης Σπάθουλας του Α.Τ. Αμ- 

φικλείας.

Αποτελέσματα
Γυναικών
· 2 η ,  Αστυφ/κας Ξένια 

Καζιμίροβα της Υ.Φ.Α.Α.
·3 η , Δοκ. Υπ/μος Στέλ

λα Γεωργακέλλη της 
Σ.Α.Ε.Α.

•An,  Δοκ. Αστυφ /κας 
Μαριάνθη Μαρματάκη 
της Σχολής Αστυφυλά
κων. Κομοτηνής.

•  12η, Αστυφ/κας Χαρα
λαμπία Νεοφώτιστου 
του Α.Τ. Πύργου Η λεί
ας. ■
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Τελετή Βράβευσης Δ ι α κ ρ ι θ έ ν τ ω ν  Α θ λ η τ ώ ν  -  Α θ λ η τ ρ ι ώ ν  κ α ι  Ο μ ά δ ω ν  Ε . Δ .  
&  Σ . Α .  Έ τ ο υ ς  2 0 1 5

Σε μια λαμπρή τελετή που έγινε την Τρίτη 1 Μαρτίου 

2016 στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου, το 

Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων 

(Α.Σ.Α.Ε.Δ.). βράβευσε τους αθλητές -  αθλήτριες και τις 

ομάδες των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, 

που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους, καθώς και πρόσωπα 

του αθλητικού χώρου, που προσέφεραν σημαντικές 

υπηρεσίες στον αθλητισμό των Ε.Δ. & Σ.Α. τη χρονιά που 

πέρασε. Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας 

στην τελετή  βράβευσης παρευρέθηκαν, ο Γενικός 

Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγος 
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης, ο Υποστράτηγος ΜΩΥΣΙΔΗΣ 

Βασίλειος, Δ ιο ικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, ο 

Προϊστάμενος του Κλάδου Δ ιο ικητικής Υποστήριξης & 

Ανθρώπινου Δυναμικού Ταξίαρχος ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Αχιλλέας 

και ο Ταξίαρχος ΚΑΤΣΙΦΑΣ Λάμπρος, Διοικητής της Σ.Α.Ε.Α.

Καλύτερη ομάδα αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Καλαθο

σφαίρισης Ανδρών των Ε.Δ.. η οποία κατάκτησε το ασημέ

νιο μετάλλιο στους 6ους Παγκόσμιους Στρατιωτικούς Αγώνες 
CISM, που διεξήχθησαν στη Ν. Κορέα. Την ομάδα στελέχωσαν 
οι παρακάτω αστυνομικοί αθλητές της Ελληνικής Αστυνομίας: 

α) Υπαστ. Β' ΝΙΚΟΣ θωμάς, της Υ.Φ.Α.Α. 
β) Υπαστ. Β' ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ Γεώργιος, της Υ.Φ.Α.Α. 

γ) Αστ/κας ΘΕΟΣ Σεραφείμ, της Υ.Φ.Α.Α. 

δ) Υπαρχ/κας ΓΕΩΡΓΟΠΑΠΑΔΑΚΟΣ Αθανάσιος, της Δ.Α.Α. 

ε) Ειδ. Φρ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ Νικόλαος, της Υ.Φ.Α.Α.

Βραβεύτηκαν, επίσης, ο Υπαρχ/κας ΤΑΓΑΡ0Π0ΥΛ0Σ Αλέ

ξανδρος και ο Αστ/κας ΜΑΥΡΟΣ Νικόλαος της Υ.Φ.Α.Α., για 

την κατάκτηση της 2ης και 3ης θέσης στο Παγκόσμιο και Ευ

ρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας Ανδρών αντίστοιχα, στα 

σκάφη τύπου Tornado. Ειδική βράβευση απονεμήθηκε στον 

Υπαρχ/κα ΜΕΡΟΥΣΗ Χριστόφορο της Υ.Φ.Α.Α., για τη κατάκτη
ση της 1ης θέσης στον 33ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών. Τέ

λος, πολυνίκης ομάδα των Πρωταθλημάτων Ε.Δ. & Σ.Α. έτους 

2015 αναδείχθηκε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, κα

θώς οι αντιπροσωπευτικές ομάδες του Σώματος, κατέκτησαν 

τις περισσότερες νίκες τόσο στα πρωταθλήματα των Ανδρών 
όσο και των Γυναικών.

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γρήγορου Σκακιού

Η Αστυφύλακας ΠΑΥΛΙΔΟΥ Αικατερίνη, μέλος της 

Εθνικής Ομάδας Σκάκι Γυναικών, πραγματοποίησε 
καλή εμφάνιση για τα ελληνικά χρώματα, σε ακό

μη μία διεθνή διοργάνωση. Η αστυνομικός-αθλήτρια που 

υπηρετεί στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, συμ

μετείχε στο Ευρωπαϊκό Ατομικό Πρωτάθλημα Γρήγορου 
Σκακιού (RAPID) που διεξήχθη στις 19 και 20 Δεκεμβρί

ου 2015 στο Μινσκ της Λευκορωσίας και κατέλαβε την 

10η θέση, ανάμεσα σε 148 Γυναίκες από 13 χώρες, με 7 

βαθμούς. Συγκεκριμένα, σημείωσε 7 ν ίκες και 4 ήττες σε 

σύνολο 11 αγώνων. ■
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I  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
► Επιμέλεια Ανβ/μος Οδυσσέας Παππάς

Μαρία Καρπαθάκη
Η προπονήτρια των Πρωταθλητών TAE KWON-DO

Η Μαρία Καρπαθάκη. ως αθλήτρια του tae kwon-do υπήρξε τέσ
σερις φορές Παγκόσμια πρωταθλήτρια, πρωταθλήτρια Ελλάδας, 
πρωταθλήτρια Ευρώπης και επί σειρά ετών πρωταθλήτρια Ενό
πλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Σήμερα υπηρετεί με 

το βαθμό της Αστυνόμου Β', ως υποδιοικητής, στην Υπηρεσία 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ελληνικής Αστυνομίας 

και ταυτόχρονα προπονεί τους αθλητές των Ενόπλων Δυνάμε
ων και Σωμάτων Ασφαλείας, στο άθλημα που η ίδια αφιέρωσε 

τη ζωή της.

Γιατί σας κέρδισε ένα άθλημα όπως το Tae kwon do, 
που ως μαχητικό σπορ, στη συνείδηση πολλών αν
θρώπων ίσως θεωρείται καθαρά αντρικό;

To TAE KW 0N-D0 απευθύνεται τόσο σε αγόρια όσο και σε 

κορίτσια. Αποτελεί άθλημα με το οποίο ένα παιδί μπορεί να 

ασχοληθεί ανεξαρτήτως φύλου, καθώς βελτιώνει σε κάθε πε

ρίπτωση α) την αυτοπεποίθηση, β) το συγχρονισμό των κινή

σεων. γ) τη σωματική διάπλαση, δ) τη μαχητικότητα, ε) το δυ
ναμισμό και στ) την αντίληψη του χώρου και της απόστασης.

Τι οφέλη αποκομίζει κάποιος από την ενασχόληση με το 

συγκεκριμένο άθλημα;
To TAE KWON-DO είναι ιδιαίτερα δυναμικό άθλημα. Αποτε

λεί μία αποτελεσματική τέχνη αυτοάμυνας, παράλληλα, όμως, 

είναι μία τέχνη με ιδιόμορφο ηθικό προσανατολισμό, που δεν 

αποκτάται με απλή εξάσκηση. Ίσως φανεί περίεργο, που μια 
τέχνη η οποία αναπτύσσει στο μαθητή ικανότητες καταστο

λής και συντριβής του αντιπάλου, διαμορφώνει έναν καλό και 

ηθικό χαρακτήρα και μία συμπεριφορά εξαιρετικά ήπια, μέ
σω της εκμάθησής του. Η προπόνηση του TAE KW0N-D0 δεν 

έχει μόνο γυμναστικό χαρακτήρα. Τα οφέλη από το άθλημα 

είναι πολλά. Ενδεικτικά σας αναφέρω τα εξής: 1) μαθαίνει ο 

μαθητής -  αθλητής να πειθαρχεί σε κανονισμούς. 2) μαθαί

νει να σέβεται τους μεγαλύτερούς του και τους συναθλητές 

του. 3) μαθαίνει να αξιολογεί τον εαυτό του. Α) μαθαίνει να 

αγωνίζεται και να μη παρατάει την προσπάθεια. 5) μαθαίνει 

να αναγνωρίζει την ανωτερότητα του αντιπάλου. 6) μαθαίνει 

να επιτυγχάνει μέσα από σκληρή και επίμονη προσπάθεια. 8)

μαθαίνει να είναι ταπεινός και να δέχεται αξιοπρεπώς την ήτ

τα. Τέλος, μαθαίνει να δίνει «χείρα βοήθειας» μέσα και έξω 

από το γυμναστήριο. Επίσης, υπό την έννοια της προσωπικής 

έκφρασης, το TAE KW 0N-D0 αποτελεί ιδανικό τρόπο, για να 

χαλαρώνει κάποιος από το άγχος της καθημερινότητας, κα

θώς η πίεση που δέχεται ο σύγχρονος άνθρωπος είναι τερά

στια και δυστυχώς, η ένταση αυτή στη ζωή του εκτονώνεται 

με λάθος τρόπο. Με την εξάσκηση του TAE KW0N-D0, λόγω 

του δυναμικού του χαρακτήρα, μετατρέπουμε όλη αυτή την 

εσωτερική ένταση σε παραγωγική ενέργεια. Με άλλα λόγια 

«ξεσπάμε». με αποτέλεσμα, μετά την προπόνηση να επέρχε
ται μία εσωτερική ηρεμία.

Υπήρξατε τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Πώς 

ξεπερνά κάποιος τις δυσκολίες και γίνεται παγκόσμιος 

πρωταθλητής; Τι κερδίζει και τι χάνει από τη ζωή του;
Ο πρωταθλητισμός απαιτεί πολύωρες, τακτικές και επίπονες 

προπονήσεις, καθώς και πολλές θυσίες. Το άθλημα, για ένα 

πρωταθλητή, βρίσκεται σε προτεραιότητα σε σύγκριση με άλ
λες δραστηριότητες και η καθημερινότητα του διαμορφώνε

ται ανάλογα με τις εκάστοτε αθλητικές υποχρεώσεις. Ουσια

στικά. ένας αθλητής για να κάνει πρωταθλητισμό, χρειάζεται 

όχι μόνο ταλέντο, αλλά και δυνατή εσωτερική παρακίνηση, 

προκειμένου να ξεπεράσει τον ίδιο του τον εαυτό, αφού λό

γω του χρόνου, που αφιερώνει στο άθλημα, χάνει μέρος της 

παιδικότητας του. ως παιδί, και τις απολαύσεις του ελεύθερου 

χρόνου ως ενήλικας. Αυτό που κερδίζει είναι η επιτυχία, που 

έρχεται σαν αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας. Εδώ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ J

ταιριάζει το ρητό «Αγαθά κόποις κτώνται». Τίποτα δεν έρχε

ται στη ζωή μας εάν δεν προσπαθήσουμε πολύ. Μαθαίνουμε 

στην αυτοπειθαρχία, στη διαχείριση του χρόνου, στη διαχεί

ριση του άγχους, στη μη παραίτηση από μία ήττα ή αποτυχία. 

0 πρωταθλητής, αισθάνεται περισσότερη αυτοπεποίθηση και 

σιγουριά σε κάθε πτυχή της ζωής του. συμπεριλαμβανομένων 

των αποφάσεων, που λαμβάνει. Εν ολίγοις, βλέπει με διαφο

ρετική σκοπιά τη ζωή. Η συμμετοχή και ο αγώνας είναι ήδη 

μία μεγάλη νίκη, ανεξάρτητα από το τρόπαιο.

Είστε προπονήτρια της εθνικής ομάδας tae kwon do Ενό
πλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας, της ομάδας της 

Ελληνικής Αστυνομίας και της εθνικής ομάδας κωφών. Μι
λήστε μας για την ιδιότητα αυτή.
Είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι προπονήτρια ταυτόχρονα σε 
τρεις εθνικές ομάδες. Έχοντας αγωνιστεί σε πολύ υψηλό επί

πεδο. η εμπειρία μου ως αθλήτρια, αποτελεί μία πολύ καλή βά

ση. για να καθοδηγήσω ανάλογα τους αθλητές από τη θέση της 

προπονήτριας, ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους. 0 προ

πονητής πρέπει να διακρίνεται από διορατικότητα, σοβαρότητα 

και επαγγελματισμό, ώστε να είναι σε θέση να αναλάβει υπεύ

θυνα την εξέλιξη της πορείας του αθλητή. Δυναμισμός, μαχη

τικότητα. επιμονή και μεγάλη ψυχική αντοχή είναι απαραίτητο 
να χαρακτηρίζουν ένα προπονητή. Η πορεία των ομάδων που 

προπονώ-καθοδηγώ όλα αυτά τα χρόνια είναι σπουδαία, φέρ

νοντας στην πατρίδα μας πολλά μετάλλια από πανευρωπαϊκά 
και παγκόσμια πρωταθλήματα. Αναφέρω ενδεικτικά τα παρα

κάτω: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα CISM (Παγκόσμιοι Στρατι

ωτικοί Αγώνες), το 2006 με συμμετοχή 110 χωρών, η ελληνική 

αποστολή συμμετείχε με 9 αθλητές και κατέκτησε 6 μετάλλια. 

Η εθνική μας ομάδα βραβεύτηκε ως η πιο επιτυχημένη σε όλη 

τη διοργάνωση και εγώ προσωπικά ως η πιο πετυχημένη γυ

ναίκα προπονήτρια στον κόσμο. Το 2008 πάλι στο Παγκόσμιο 

CISM. η ομάδα μας συμμετείχε με 6 αθλητές κατακτώντας U 
μετάλλια. Το καλοκαίρι του 2015 διεξήχθη το Παγκόσμιο Πρω

τάθλημα Αστυνομικών -Πυροσβεστών όπου το TAE KW0N-D0 

εκπροσωπήθηκε από έναν αστυνομικό-αθλητή ο οποίος και 

κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο. Τέλος, το ίδιο έτος, στο πανευ

ρωπαϊκό πρωτάθλημα κωφών η ελληνική αποστολή κατέκτησε 

έξι μετάλλια. Εύκολα διαπιστώνει κανείς, ότι γίνεται μεθοδική 

δουλειά και ως εκ τούτου υπάρχει διάρκεια όλα αυτά τα χρόνια 

στα αποτελέσματα των εθνικών μας ομάδων.

Υπηρετείτε στην Υ.Φ.Α.Α., όπου ασκείτε καθήκοντα υποδι
οικητή. Μιλήστε μας για τον σκοπό της Υπηρεσίας και το 

ανθρώπινο δυναμικό αυτής.
Σκοπός της Υπηρεσίας Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ε ί

ναι η προβολή του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ. και του έργου της 

δια του αθλητισμού, καθώς επίσης, η βελτίωση των επιδό- 

σεών των αστυνομικών - αθλητών, ώστε να επιτυγχάνεται 

η καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση και συμμετοχή του Σώ

ματος στις αθλητικές διοργανώσεις. Τέλος, η εξύψωση του 

αθλητικού πνεύματος στο Σώμα και η προσφορά υπηρεσιών 

κοινωνικού χαρακτήρα. Το ανθρώπινο δυναμικό της Υπηρε

σίας αποτελείται από διακεκριμένους αθλητές και αθλήτρι
ες. με συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Παγκόσμια και 
Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Για εμένα προσωπικά είναι 

ύψιστη τιμή να υπηρετώ στην Υπηρεσία αυτή, όχι μόνο από 
τη θέση του αθλητή ή του προπονητή, αλλά και από αυτή 

του υποδιοικητή, αγκαλιάζοντας έτσι τους συναδέλφους 

αθλητές από όλα τα αθλήματα, ενισχύοντας την προσπάθειά 

τους. Αρωγό σε αυτή τη προσπάθεια, έχουμε τη Φυσική Ηγε

σία του Σώματος και, συγκεκριμένα, τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. 

Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Τσουβάλα. καθώς, επίσης, και 

την Προϊσταμένη Επιτελείου Αντιστράτηγο Ζαχαρούλα Τσι- 

ριγώτη. τους οποίους ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που 

δείχνουν στο πρόσωπό μου.

Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε 

όλους εκείνους, πέραν της οικογένειάς μου. που με τον τρό
πο τους έχουν σταθεί δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια και συ

γκεκριμένα τον προϊστάμενο Κλάδου Αλλοδαπών και Συνό

ρων Υποστράτηγο Εμμανουήλ Γρηγοράκη. το Διευθυντή του 

Α.Σ.Α.Ε.Δ. Αντιπλοίαρχο Σπύρο Ανδριόπουλο, τη Διευθύντρια 

Πολιτικού Προσωπικού του Υπουργείου Μίνα Τσακίρη, τον 

ιδιωτικό ερευνητή Γεώργιο Τσούκαλη, καθώς και εσάς που 

μου δώσατε τη ευκαιρία να αναδείξω και να προβάλω το έρ

γο της Υπηρεσίας. ■
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I ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
► Του Υ/Β' Θεόδωρου Μπερδέ. ΥΦΑΑ*

Η ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (WATER POLO)

ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩ 
ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ 
ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ „

ν ν  Ιστορική ανασκόπηση
της Υδατοσφαίρισης παγκοσμίως* 7

Οι ρίζες της υδατοσφαίρισης ξεκινούν από 
την ανατολική Ινδία, όπου Βρετανοί στρατιώτες 
πειραματίζονταν με ένα νέο είδος παιχνιδιού με 
μπάλα, χρησιμοποιώντας άλογα». Το παιχνίδι 

αυτό, μεταφέρεται στην Αμερική και στην Ευρώπη, όπου 
και εξελίσσεται. Αρχικά, στην Αμερική το παιχνίδι λε
γόταν softball water polo, όπου η μπάλα ήταν ένα είδος 
σαμπρέλας. Το παιχνίδι αυτό, αρχικά, ονομάστηκε water 
polo γιατί οι παίκτες ίππευαν βυτία, που επέπλεαν στο 
νερό, τα οποία έμοιαζαν με ψεύτικα άλογα, ενώ χειρ ίζο
νταν την μπάλα με μπαστούνια (όμοια με αυτά που χρη
σιμοποιούν και σήμερα στο κλασσικό πόλο με τα άλογα)». 
«Οι πρώτοι κανονισμοί του αθλήματος, ξεκινούν από 
το Ναυτικό Όμιλο του Λονδίνου το 1870. σύμφωνα με 
τους οποίους, επιτρέπονταν το βούλιαγμα των αντιπά
λων. η κατοχή της μπάλας κάτω από το νερό, καθώς 
και το σκοράρισμα, με τη χρήση και των δύο χεριών. Το 
1880. η Σκοτία επιφέρει σημαντικές αλλαγές στους κα
νονισμούς του παιχνιδιού, σύμφωνα με τους οποίους, 
καθορίζεται ο αριθμός των παικτών στους 7. όπως και 
των διαστάσεων του τέρματος. Η υδατοσφαίριση απέκτη
σε σύντομα πολλούς οπαδούς, ιδιαίτερα στις χώρες της 
πρώην Βρετανικής Αυτοκρατορίας» (Από το site της IOC). 
Η υδατοσφαίριση περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των 
Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι το 1900. με τη Μεγάλη 
Βρετανία, να κερδίζει τους Ολυμπιακούς αγώνες του 
1900. 1908. 1912 και του 1920. Η γυναικεία υδατοσφαίριση

ξεκίνησε στις αρχές του αιώνα στην Ολλανδία και για 
πρώτη φορά μπήκε στο Ολυμπιακό πρόγραμμα το 2000 
στην Ολυμπιάδα του Σίδνεύ. Στις δ ιεθνείς διοργανώσεις 
εφαρμόζονται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Υγρού Στίβου (FINA. Federation Internationale de Natation).

Για την Ελλάδα
Το άθλημα της υδατοσφαίρισης είναι Ολυμπιακό άθλημα, 

που καθιερώθηκε από τις πρώτες κιόλας Ολυμπιάδες ως 
βασικό ένσφαιρο ομαδικό άθλημα. Πρωτοεμφανίστηκε 
στην Αγγλία, όταν το Bournemouth Prem ier Club 
διοργάνωσε το πρώτο πρωτάθλημα του Aquatic Hand 
Ball στις 13 Ιουλίου του 1876. Ποικίλα παιχνίδια με μπάλα 
παιζόντουσαν στο νερό, πριν από αυτή την ημερομηνία. 
Το πρώτο Διεθνές παιχνίδι διεξήχθη με τους νέους 
κανονισμούς, που αποφασίσθηκαν το 1888 στο Annual 
General Meeting της A.S.S. στην Αγγλία και ήταν εναντίον 
της Σκωτίας. Η Αγγλία κυριαρχούσε στα χρυσά μετάλλια 
στις πρώτες Ολυμπιάδες 1900, 1908, 1912. 1920 Το 1900 
ήταν και η πρώτη Ολυμπιάδα. Στην Ελλάδα για πρώτη φορά 
διοργανώνεται Πρωτάθλημα το 1928 με Πρωταθλητή τπν 
Ομάδα του ΑΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Στα πρώτα αυτά χρόνια 
με πολλές δυσκολίες, ελάχιστους αγωνιστικούς χώρους, 
αλλά όχι με περιορισμένο αγωνιστικό ενδιαφέρον, αρχίζει 
και η μονοπώληση των τίτλων από τον ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
φτάνοντας μέχρι την δεκαετία του 1990, όπου νέες ομάδες, 
όπως η ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ και η ΓΛΥΦΑΔΑ, εμφανίζονται και.
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έτσι, αρχίζει και το μοίρασμα των τίτλων εκατέρωθεν. Αρ
γότερα. απο τη δεκαετία του 2000 κυριαρχεί η ομάδα του 
Ολυμπιακού.

Στην Ελλάδα δεν είναι σίγουρο πότε ακριβώς έκανε την 
πρώτη της εμφάνιση η υδατοσφαίριση. Αυτό που γνωρί
ζουμε. είναι ότι το 1920 η Ελλάδα έστειλε αντιπροσωπευ
τική ομάδα υδατοσφαίρισης στην Ολυμπιάδα, που έγινε 
στην Αμβέρσα. Επίσης, στη Σμύρνη της Μικρός Ασίας ο 
"ΠΕΛΩΨ" και ο "ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ" είχαν ομάδες υδατοσφαίρι
σης από το 1912. Οι παίκτες και οι παράγοντες εκείνων των 
ομάδων, όπως ο μεγαλοεφοπλιστής Αριστοτέλης Ωνάσης, ο 
Στέλιος Δημητρίου. ο Κοντολέων Τσιγκώνης. ο Χλιμπάκης. 
ο Σταυρίδης. ο Καρμπάτης. ο Ιωνάς, ο Μανιατόπουλος με 
τη Μικρασιατική Καταστροφή εγκαταστάθηκαν στην Ελλά
δα. συνεχίζοντας το άθλημα και συμβάλλοντας στη διάδοσή 
του (Καρούλης, 1991). Οι παράλιες πόλεις στις οποίες δια
δόθηκε γρήγορα το παιχνίδι, όπως ο Πειραιάς, η Θεσσαλο
νίκη. η Πάτρα και η Μυτιλήνη, το αγάπησαν. Στην Αττική η 
υδατοσφαίριση ήταν γνωστή πριν το 1920. Οι ομάδες, που 
γνώρισαν και έπαιζαν υδατοσφαίριση, ήταν ο Ολυμπιακός 
και ο Εθνικός στον Πειραιά, ο Όμιλος Παλαιού Φαλήρου 
στο Φάληρο. Στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης Θεσσαλονίκης είχε 
ομάδα γύρω στο 1920 με παίκτες από τη Σμύρνη. Σ'αυτό 
συνέβαλε και η παρουσία του αγγλικού στόλου στα ελλη
νικά λιμάνια, ο οποίος μετείχε με ομάδα υδατοσφαίρισης 
σε κάθε κολυμβητική διοργάνωση. Το 1929, στην Πάτρα, 
ο ΝΟΠ με την ομάδα υδατοσφαίρισης, που ιδρύει, αρχίζει 
να πρωταγωνιστεί στα πρωταθλήματα και από τότε μέχρι 
σήμερα διατηρεί την παράδοση μιας επαρχιακής ομάδας, 
που διακρίνεται. Στη νησιώτικη Ελλάδα η Μυτιλήνη ξεχω
ρ ίζει και ιδρύει πριν το 1929. τον «ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΟ» και το 
1930 τον «ΑΡΗ Μυτιλήνης». Οι 2 ομάδες, αργότερα, συγ
χωνεύτηκαν και προέκυψε ο Ν.Ο.Μυτιλήνης, ο οποίος έρ
χεται 2ος στους Πανελλήνιους αγώνες το 1932. μετά τον 
Άρη Θεσσαλονίκης. Στην Ελλάδα η υδατοσφαίριση επίσημα 
καθιερώθηκε με το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα, που 
έγινε το 1928. Ένα χρόνο πριν, το 1927. είχε ιδρυθεί και η 
Ελληνική Κολυμβητική Ομοσπονδία Φιλάθλων (Ε.Κ.Ο.Φ). η 
οποία μέχρι τότε ήταν τμήμα του ΣΕΓΑΣ. Ο Άρης Θεσσαλο
νίκης πρωταγωνιστούσε για 5 συνεχόμενα χρόνια από την 
έναρξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος το 1928. Στη συ
νέχεια. από το 1934 έως το 1946. με μία ενδιάμεση διακο
πή των πρωταθλημάτων για 4 έτη λόγω παγκοσμίου πολέ
μου (1941-1944) ο ΝΑΟ Πατρών. και από το 1947 μέχρι το 
1987, όπου έγινε ο διαχωρισμός των κατηγοριών σε Α1 και 
Α2 Εθνική κατηγορία κυρίαρχος ήταν ο Εθνικός Πειραιά, 
ο οποίος αυτό το διάστημα κατάκτησε 32 πρωταθλήματα. 
Από το 1987, που ξεκίνησε ο διαχωρισμός σε Α1 και Α2 
Κατηγορία, έως το 1997 τα πρωταθλήματα τα μοιράζονται 
ο Εθνικός, Ολυμπιακός, η Γλυφάδα και η Βουλιαγμένη. Τα 
τελευταία χρόνια, δηλαδή από το 1997 και μέχρι σήμερα, η 
νέα δύναμη στην ελληνική υδατοσφαίριση είνα ι ο Ολυμπι
ακός. ο οποίος κατακτά συνέχεια τα πρωταθλήματα.

Μπερδές Θοδωρής. Από το 1977 έως το 1997 στη θέση του τερμα
τοφύλακα στις ομάδες Γλυφάδας και Πανιωνίου.

Γ υναικεία Υδατοσφαίριση
Το πρωτάθλημα γυναικών ξεκίνησε το 1986-87. Οι ομά

δες. που κυριαρχούσαν από το 1986 έως σήμερα το 2015 
και έχουν αναδειχθεί ηρωταθλήτριες. είναι η Βουλιαγμένη, 
η Γλυφάδα, ο Εθνικός Πειραιά και ο Ολυμπιακός.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΑΝΔΡΩΝ:
1920 ΑΜΒΕΡΣΑ. 1924 ΠΑΡΙΣΙ. 1948 ΛΟΝΔΙΝΟ. 1968 ΜΕΞΙ

ΚΟ. 1972 ΜΟΝΑΧΟ. 1976 ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙ
ΣΗ. 1980 ΜΟΣΧΑ. 1984 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ, 1988 ΣΕΟΥΛ. 1992 
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ. 1996 ΑΤΛΑΝΤΑ. 2000 ΣΙΔΝΕΥ. 2004 ΑΘΗΝΑ. 
2008 ΠΕΚΙΝΟ. 2012 ΛΟΝΔΙΝΟ. 2016 ΡΙΟ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ.

Η εθνική ομάδα ανδρών της υδατοσφαίρισης έχει πετύχει 
για άλλη μια φορά την πρόκριση της για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 2016 στο Ρίο. Μέχρι τώρα είναι το μοναδικό 
ομαδικό άθλημα σε άντρες και γυναίκες, που έχει πετύχει 
αυτό το στόχο.

Οι καλύτερες θέσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που 
πέτυχε η ομάδα μας. είναι:

1. 2004: Αθήνα - 4η θέση, η καλύτερη θέση σε όλα τα 
ομαδικά αθλήματα ανδρών

2. 1996: Ατλάντα - 6η θέση
3. 1984: Λος Άντζελες - 8η θέση

Η ελληνική εθνική ομάδα ανδρών έχει τις περισσότερες 
συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες (14) από όλα τα ομα
δικά αθλήματα.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
Η εθνική ομάδα γυναικών το 2004 στην Αθήνα πήρε το 

αργυρό μετάλλιο 2η θέση, την καλύτερη σε όλα τα ομαδικά 
αθλήματα ανδρών και γυναικών. Το 2008 κατάκτησε την 8η 
θέση.

Η ελληνική εθνική ομάδα γυναικών έχει τις περισσότε
ρες συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες (2) από όλα τα 
ομαδικά αθλήματα.

Γι' αυτούς τους λόγους, η υδατοσφαίριση είνα ι η
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I  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ή  ΝΑΥΑΡΧΙΔΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ" στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες για την Ελλάδα.

Αγωνιστικός χώρος
Η απόσταση μεταξύ των γραμμών των τερμάτων δε θα ε ί

ναι μικρότερη από 20μ και μεγαλύτερη από 30μ σε αγώνες 
ανδρών. Η απόσταση μεταξύ των γραμμών των τερμάτων 
δε θα είναι μικρότερη από 20μ και μεγαλύτερη από 25μ σε 
αγώνες γυναικών. Το πλάτος του αγωνιστικού χώρου δε θα 
είναι μικρότερο από ΙΟμ και μεγαλύτερο από 20μ.
Τέρματα

Οι εσωτερικές πλευρές των κάθετων δοκών θα απέχουν 
μεταξύ τους 3 μέτρα. Όταν το βάθος του νερού είναι ίσο ή 
μεγαλύτερο από 1,50 μέτρα, τότε η κάτω πλευρά της οριζό
ντιας δοκού θα απέχει 0,90 του μέτρου από την επιφάνεια 
του νερού. Όταν το βάθος του νερού είναι λιγότερο από 1,50 
μέτρα, τότε η κάτω πλευρά της οριζόντιας δοκού θα απέχει 
2.40 μέτρα από τον πυθμένα της πισίνας. Η πισίνα έχει βά
θος 2,20 μέτρα.
Η μπάλα

Το βάρος της μπάλας θα είναι όχι μικρότερο από 400 
γραμμάρια και όχι περισσότερο από 450 γραμμάρια. Στους 
αγώνες ανδρών, η περιφέρεια της μπάλας δε θα είναι μι
κρότερη από 0,68 του μέτρου ούτε μεγαλύτερη από 0,71 
του μέτρου και η πίεση της θα είναι 90-97 kPa (13 -  14 λ ί
μπρες ανά ατμοσφαιρική τετραγωνική ίντσα). Στους αγώνες 
γυναικών, η περιφέρεια της μπάλας δε θα είναι μικρότερη 
από 0,65 του μέτρου ούτε μεγαλύτερη από 0,67 του μέτρου 
και η πίεσή της θα είναι 83-90 kPa (kilo Pascals) (12-13 
λίμπρες ανά ατμοσφαιρική τετραγωνική ίντσα).
Σκουφάκια αγώνα

Τα σκουφιά θα είναι διαφορετικού χρώματος, εκτός από 
το κόκκινο, εγκεκριμένα από τους διαιτητές, αλλά και δια
φορετικό από το χρώμα της μπάλας. Οι τερματοφύλακες θα 
φορούν κόκκινα σκουφάκια. Τα σκουφιά θα δένονται κάτω 
από το σαγόνι.
Ομάδες και αναπληρωματικοί

Κάθε ομάδα θα αποτελείται το ανώτερο από δεκατρείς 
παίκτες. Έντεκα παίκτες γηπέδου και δύο τερματοφύλα
κες. Μια ομάδα θα ξεκινά τον αγώνα με όχι περισσότερους 
από επτά παίκτες, ένας από τους οποίους θα είναι τερμα
τοφύλακας και θα φορά το σκουφί του τερματοφύλακα. 
Πέντε αναπληρωματικοί παίκτες θα μπορούν να χρησιμο
ποιούνται ως αντικαταστάτες και ένας αναπληρωματικός 
τερματοφύλακας θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως 
αντικαταστάτης τερματοφύλακας. Μια ομάδα, που παίζει 
με λιγότερους από επτά παίκτες, δεν είναι απαραίτητο (δε 
χρειάζεται) να έχει τερματοφύλακα.
Διάρκεια του αγώνα

Η διάρκεια του αγώνα θα είναι 4 περίοδοι των (8) λεπτών 
πραγματικού παιχνιδιού π κάθε μία. 0α υπάρχει διάλειμμα 
δύο λεπτών μεταξύ της πρώτης και δεύτερης περιόδου και 
μεταξύ της τρίτης και τέταρτης περιόδου, καθώς και πέντε 
λεπτά διάλειμμα μεταξύ της δεύτερης και τρίτης περιόδου. 
Οι ομάδες, περιλαμβανομένων των παικτών, προπονητών

και τεχνικών θα αλλάζουν τέρματα πριν την έναρξη της 
τρίτης περιόδου. Κάθε επίθεση έχει διάρκεια 30 δευτερο
λέπτων. Παίκτης, που αποβάλλεται, παραμένει 20 δευτερό
λεπτα εκτός παιχνιδιού. Παίκτης που έχει 3 ποινές αποβάλ
λεται οριστικό από το παιχνίδι.

Ο αγώνας διεξάγεται με 2 διαιτητές, 2 επόπτες και τη 
γραμματεία.

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ -  ΑΘΛΗΣΗ -  ΥΓΕΙΑ -  ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Στο άθλημα της υδατοσφαίρισης οι αθλητές αγόρια-κο- 

ρίτσια μαθαίνουν να κολυμπούν και να παίζουν με μπά
λες διασκεδάζοντας μέσα στο νερό. Έτσι, αποκτούν υγεία, 
ευεξία και γυμνάζονται με την κορωνίδα των ασκήσεων, 
που είναι το άθλημα της υδατοσφαίρισης. Η υδατοσφαίριση 
είναι άθλημα αερόβιο και αναερόβιο και έτσι έχει θετική 
επίδραση στο καρδιακό και αναπνευστικό σύστημα. Γυ
μνάζει ομοιόμορφα και αρμονικά το μυϊκό και σκελετικό 
σύστημα χωρίς τραυματισμούς. Ακόμη δεν επιβαρύνει τις 
αρθρώσεις και τους μύες και ενδείκνυται για όλες τις ηλι
κ ίες (ειδικά για μικρά παιδιά). Επιπρόσθετα, έχει πολλαπλό 
οφέλη σε όλα τα μυοσκελετικά προβλήματα ανάπτυξης των 
παιδιών. Συγχρόνως, προσφέρει ευεξία, γρήγορη αντίλη
ψη. πρωτοβουλία, συνεργασία και προσφέρει χαρά στους 
αθλούμενους λόγω της επαφής με το νερό. Το παιχνίδι με 
τις μπάλες και τα τέρματα δημιουργεί ευχάριστη ατμόσφαι
ρα (γκολ, ομαδικότητα, φαντασία κ.λπ.) στους αθλούμενους. 
Στην Ελλάδα που κυριαρχεί το στοιχείο τπς θάλασσας, όλοι 
μας το καλοκαίρι, μικροί και μεγάλοι, παίζουμε στη θάλασ
σα με μπάλες, κάνοντας σουτ και τοποθετούμε για τέρματα 
νοητά ή σταθερά σημάδια. Έτσι, διασκεδάζουμε και απο
λαμβάνουμε το παιχνίδι της υδατοσφαίρισης (πόλο). Όπως 
συμπεραίνουμε,στους αθλούμενους. αγόρια και κορίτσια 
κάθε ηλικίας, η υδατοσφαίριση (πόλο) προσφέρει θετικά 
και ξεχωριστά στοιχεία υγείας, άθλησης και ψυχαγωγίας.·

* Ο Υ/Β' Μπερδές Θεόδωρος, είνα ι πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ Αθηνών 
(Ειδικότητα Υδατοσφαίριση), Παγκόσμιος Πρωταθλητής, προπονητής 
στην ομάδα υδατοσφαίρισης της Ελληνικής Αστυνομίας, προπονητής 
επ ί σειρά ετών στην ομάδα των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφαλείας, προπονητής-συνεργάτης 12 χρόνια στις εθν ικές  ομάδες 
γυναικώ ν-ανδρώ ν-παίδω ν-εφήβω ν-νέω ν ανδρών.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ |
►  Του Ε.Φ.Γιαταγάνα Χρήστου

ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ANA ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
μία συνοπτική παρουσίαση των πολεμικών τεχνών 

ανά τον κόσμο και ανά ήπειρο

Ε
πειδή δεν είναι δυνατόν να παρουσιασθούν όλες οι πο
λεμικές τέχνες του κόσμου και ολόκληρη η ιστορία και 
περιγραφή της κάθε μίας, θα γίνει μία περιληπτική πα

ρουσίαση ώστε ο αναγνώστης να κατανοήσει ποιές πολεμικές 
τέχνες υπάρχουν, ποιος ο σκοπός τους και από πού προέρ
χονται. Εάν επιθυμείτε περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε 
στυλ, ψάξτε το όνομα του κάθε στυλ που σας ενδιαφέρει και 
παρουσιάζεται εδώ στο ίντερνετ. Σίγουρα θα βρείτε περισ
σότερες πληροφορίες. Καλή πηγή αναζήτησης είναι και το 
youtube.com για να δείτε την κινησιολογία της κάθε πολε
μικής τέχνης.

Στη σημερινή εποχή που ζούμε μπορούμε να χω
ρίσουμε τις πολεμικές τέχνες σε τρεις  κατηγορίες. 
1) κλασικές πολεμικές τέχνες: είναι αυτές τις οποίες πολ
λοί γνωρίσαμε από τη μικρή μας ηλικία όπως το Karate, το 
Ninjutsu. το Kung Fu. το Judo κ.α.
2) μοντέρνες πολεμικές τέχνες: είναι αυτές που διαδόθηκαν 
την τελευταία δεκαετία και έγιναν μόδα όπως το Krav Maga.

το ΜΜΑ. το Βραζιλιάνικο Ζίου Ζίτσου, η μάχη υποταγής και 
γενικώς μάχη σε κλουβιά.
3) ιστορικές πολεμικές τέχνες: είναι αναβίωση αρχαίων πο
λεμικών τεχνών, κυρίως ευρωπαϊκών. Βασίζονται σε αρχαία 
εγχειρίδια οπλομαχίας, σε αγγεία και άλλες αρχαιολογικές 
πηγές. Τέτοιες πολεμικές τέχνες είναι η μεσαιωνική οπλο
μαχία (τέχνη των ιπποτών), ρωμαϊκό ξίφος, αναγεννησιακή 
ξιφασκία κ.α.

Οι πολεμικές τέχνες ανά ήπειρο.

ΑΦΡΙΚΗ
Στην Αφρική έχουμε την α) ελεύθερη πάλη και την β) πυγ
μαχία τα οποία τα συναντάμε σε γιορτές συγκομιδής και άλλα 
τοπικά πανηγύρια (σε διάφορα αφρικανικά χωριά). Επίσης, 
έχουμε τη γ) μάχη με ραβδί και ασπίδα που διεξάγεται σε 
τελετές ενηλικίωσης ή σε τελετή για εύρεση γυναίκας (Ζου- 
λού και Μασάι). Το ραβδί κρατιέται σαν σπαθί και σε άλλες 
περιπτώσεις χρησιμοποιείται σαν δόρυ. Υπάρχει και η μορ
φή ραβδομαχίας μαζί με χορό όπως ο Tahtib στην Α ίγυ
πτο (κυρίως σε αραβικές χώρες). Η ραβδομαχία ήταν από
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I  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Πυγμάχοι 
από τη 
Νιγηρία

Παλαιστές 
από τη 

Σενεγάλη

τις πιο αρχαίες μορφές μάχης και διασκέδασης της αρχαίας 
Αίγυπτου όπως φαίνεται από διάφορες απεικονίσεις. Επί
σης στην Αίγυπτο βρίσκεται η αρχαιότερη απεικόνιση σκη
νής πάλης στον τάφο του Benni Hassan. Η Αίγυπτος ήταν 
το βασικότερο κέντρο πολεμικών τεχνών όλης της Αφρικής.
► Nguni stickfighting (Νότια Αφρική)
► Maasai stickfighting (Κένυα και Τανζανία)
► Tahtib stickfight dance (Αίγυπτος)
► Laamb wrestling (Σενεγάλη)
► Dambe boxing (Νιγηρία)

ΑΜΕΡΙΚΗ
Στην Αμερική έχουμε τις πολεμικές τέχνες των α) γηγενών 

Ινδιάνων που τα περισσότερα στοιχεία τους έχουν χαθεί. Γνω
ρίζουμε για τους Ινδιάνους της Βόρειας Αμερικής πως ήταν 
πολύ επιδέξιοι με το τσεκούρι και το μαχαίρι όπως μπορού
με να διαβάσουμε σε πηγές μαχών κατά την αποικιοκρατία 
και κατά την αμερικάνικη ανεξαρτησία. Οι Ινδιάνοι της Νότι
ας Αμερικής που ζούσαν σε ζούγκλες, ήταν πολύ ευκίνητοι

Παλαιστές 
Lucha Libre

■

Ο θρυλικός 
Bruce Lee 
δέρνει τον 

Jackie Chan

ΊΜ

ΙΜ

J l f c - . V j i ϊ  A

1111·  ν m V  *_
Rjp. 1!

και χρησιμοποιούσαν πολλά ακροβατικά. Αυτό μπορούμε να 
το δούμε και στην πάλη Lucha Libre του Μεξικού και στη 
βραζιλιάνικη Capoeira σήμερα, β) Στις Η.Π.Α. επίσης, έχουν 
δημιουργηθεί πολλές νέες πολεμικές τέχνες από την ένω
ση διαφορετικών στυλ. Αυτές μεταφέρθηκαν στις Η.Π.Α. από 
αμερικάνους στρατιώτες μετά τον Β'Παγκόσμιο πόλεμο που 
τις έφεραν από διάφορες περιοχές της Ασίας όπως Κορέα. 
Ιαπωνία. Φιλιππίνες, Κίνα κ.α. 0 πρώτος που ξεκίνησε αυτή 
τη μόδα το να δημιουργείς ένα νέο στυλ από την ένωση δια
φόρων άλλων ήταν ο γνωστός Bruce Lee.
► Lucha Libre (Μεξικό)
► Xilam (τεχνικές Αζτέκων. Μεξικό)
► Capoeira (Βραζιλία)
► Brazilian Jiu Jitsu (Βραζιλία)
► Okichitaw (τεχνικές βορείων Ινδιάνων. Καναδάς)
► Jeet Kune Do (η τέχνη του Bruce Lee. ΗΠΑ)
► Ed Parkers Kempo (η τέχνη του Εντ Πάρκερ ΗΠΑ)

ΕΥΡΩΠΗ
Η Ευρώπη έχει πλούσια πολεμική ιστορία αλλά από την εποχή 
που επικράτησαν τα πυροβόλα όπλα οι περισσότερες άοπλες 
πολεμικές τέχνες έχουν χαθεί. Αυτές που υπάρχουν σήμερα 
είναι τα αθλήματα της α) πάλης, της β) πυγμαχίας και γ) της 
μοντέρνας ξιφασκίας. Τέλος, έχουν δημιουργηθεί πολλές 
ομάδες μελέτης δ) ιστορικών πολεμικών τεχνών όπως ονο
μάζονται. από άτομα που μελετούν τεχνικές ιπποτών, βίκινγκ. 
αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων κ.α. Βασίζονται σε αρχαιο
λογικές πηγές και έχουν κάποιο τεχνικό υπόβαθρο σε άλλες 
υπάρχουσες πολεμικές τέχνες.

Ομάδα
μελέτης

ιστορικών
πολεμικών

τεχνών
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Σύγχρονοί

ιπποτών

► Modem Fencing (Γαλλία)
► Wrestling (Ελλάδα)
► Boxing (Ελλάδα)
► Pankration (ένωση πάλης με πυγμαχία. Ελλάδα)
► Pammachon (ένοπλο Παγκράτιο. Ελλάδα)
► Διάφορες οπλιτικές ομάδες (τεχνικές αρχαίων οπλιτών. 

Ελλάδα)
► German Medieval Fencing (Γερμανία)
► Quarterstaff (Αγγλία)
► Destreza (σπαθί των Κονκισταδόρς. Ισπανία)
► Scuola Gladiaoria e Legionari (τεχνικές μονομάχων και 

λεγεωνάριων, Ιταλία)

ΩΚΕΑΝΙΑ
Στην Ωκεανία μπορούμε να βρούμε διάφορες α) μορφές 
πρώιμης άοπλης μάχης Τεχνικές που φαίνονται με πρώτη 
ματιά άγαρμπες αλλά είναι πολύ ισχυρές στην πραγματικότη
τα. Τρόποι φυλετικής μάχης (Μαορί και Παπούα) όπως και β) 
μάχη με δόρυ και ασπίδα ή κάποιο άλλο εξωτικό όπλο.

► Mau Rakau (Maori. Νέα 
Ζηλανδία)

► Lua (Χαβάη)
► Papua fighting (Παπούα 

και Νέα Γουινέα)

Ένας πολεμιστής Μαορί Μαζί με έναν πολεμιστή Παπούα

ΑΣΙΑ
Η Ασία είναι η πρώτη χώρα που μας έρχεται στο νου όταν μι

λάμε για πολεμικές τέχνες. Σε σχέση με τη Δύση όπου χάθη
καν οι άοπλες πολεμικές τέχνες με την επικράτηση των πυ
ροβόλων όπλων, στην Ασία διατηρήθηκαν. 0 λόγος για αυτό 
είναι ότι μέχρι τον προηγούμενο αιώνα υπήρχαν αυτοκρα
τορίες και απαγορεύονταν στους υπηκόους τους να φέρουν

όπλα. Το κάθε χωριό ήταν υποχρεωμένο να έχει μία δική του 
πολιτοφυλακή η οποία θα το προστάτευε από ληστές. Το πιο 
γνωστό σύστημα της Ασίας είναι το α)Κούνγκ Φου της Κίνας. 
Κούνγκ Φού δεν είναι όνομα στυλ αλλά γενικός όρος για όλες 
τις κινέζικες πολεμικές τέχνες. Αυτές χωρίζονται σε τέσσερα 
βασικές κατηγορίες. Σε βόρεια και νότια στυλ και σε εξωτε
ρικά και εσωτερικά. Τα βόρεια στυλ χρησιμοποιούν πολλές 
κλωτσιές ενώ τα νότια πολλές γροθιές. Αυτοί που εξασκούν 
τα εξωτερικά φαίνονται οι δυνατοί μύες τους και οι κινήσεις 
τους χαρακτηρίζονται από δύναμη που διακρίνεται με το μάτι. 
Οι ειδήμονες των εσωτερικών τεχνών χρησιμοποιούν απαλές 
κινήσεις και εσωτερική δύναμη. Υπάχουν πολλά στυλ Κούνγκ 
Φού τα οποία βασίζονται σε κινήσεις ζώων όπως την τίγρη, τον 
δράκο, το γερανό, τη λεοπάρδαλη, το φίδι κ.α. Η επόμενη χώρα 
γνωστή για τις πολεμικές τις τέχνες της Ασίας είναι η Ιαπωνία 
που έχει το β) Μπουσίντο Οι πολεμικές τέχνες των Σαμουράι 
Υπάρχουν τέχνες με λαβές όπως το Τζούντο και το Αικίντο. τε
χνικές με χτυπήματα όπως το Καράτε, άλλες με όπλα όπως το 
Κενζούτσου και το Κέντο (τεχνικές με ιαπωνικό σπαθί), τεχνι
κές με απόκρυψη και παραπλάνηση όπως το Νινζούτσου κ.α. 
Τέλος έχουμε τις γνωστές τεχνικές του Y)Hapkido (λαβές) και 
Taekwondo (κλωτσιές) από την Κορέα, των ισχυρών γροθιών 
και κλωτσιών του 6)Muay Thai από την Ταϊλάνδη, τις τεχνικές 
όπλων που χαρακτηρίζονται από ε)τα ραβδιά Escrima των 
Φιλιππινών, το χορευτικό λες και βρίσκεσαι σε έκσταση στυλ 
στ) Silat της Ινδονησίας, τα σπαθιά των Ινδών Σιχ της τέχνης 
ζ) Gatka τα οποία στριφογυρίζουν γύρω από το σώμα τους και 
δημιουργούν ένα είδος ασπίδας καθώς γυρίζουν γύρω γύρω 
όπως οι Σούφι και κόβουν ότι βρεθεί στο δρόμο τους και πολ
λές άλλες τέχνες από διάφορες χώρες.
► Kung Fu στυλ: Shaolin. Wudang. Wing Chun. Taichi. 

Bagua. Hsing I .Eagle Claw. Hung Gar. Praying Mantis. 
Five Animals. Chuo Jiao. Choy Li Fut. Wushu (Κίνα)

► Bushido στυλ: Ninjutsu. Judo. Karate . Aikido, Kenjutsu 
(Ιαπωνία)

► Hapkido και Taekwondo (Κορέα)
► Muay Thai και Muay Boran (αρχαία μορφή του Muay Thai. 

Ταϊλάνδη)
► Arnis Kali Escrima (τεχνική ραβδιών και άλλων όπλων. 

Φιλιππίνες)
► Silat (χορευτική πολεμική τέχνη ζώων. Ινδονησία και Μα

λαισία)
► Gatka και Kalaripayat (αρχαία μορφή μάχης Νότου. Ιν

δία)
► Wrestling (Περσία και διάφορες Αραβικές χώρες)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το διαδίκτυο 
ή επικοινωνείστε μαζί μου στο email:ritterking1@gmail.com 
δείτε στο www.vputube.com πληκτρολογώντας το 
ritterkingl διάφορα βίντεο ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 
shaolingreece.wordpress.com ■
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I ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

► Επιμέλεια: Ανθ/μος Οδυσσέας Παππάς

Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, 

την ημέρα που γεννήθηκε ο μεγάλος 
Δανός παραμυθάς Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. 

Καθιερώθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Βιβλίων 
για τη Νεότητα (International Board on Books for 
Young People- IBBY) t o  1966. με σκοπό να τονι

στεί η αξία των βιβλίων και της ανάγνωσης, και να 
προωθηθεί η διεθνής συνεργασία για την ανάπτυξη 

και τη διάδοση της παιδικής λογοτεχνίας.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού 

Βιβλίου, η «Αστυνομική Ανασκόπηση » παρουσιάζει 
το βιβλίο «Φύλακας Άγγελος», συγγραφέας του 

οποίου είναι η αστυφύλακας Γκουτζολίκα Δέσποινα

Τι πραγματεύεται ο φύλακας Αγγελος;

Π ρόκειται για μία παιδική ιστορία, που μιλάει για τις 
αδελφικές σχέσεις. Ένα φαινόμενο που συναντάμε 
συχνά, είναι που τα πρωτότοκο παιδιά δεν μπορούν να 

δεχτούν τόσο εύκολα τον ερχομό ενός νέου μέλους στην 
οικογένεια Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση του μικρού 
Ηρακλή ο οποίος δεν μπορεί να δεχτεί δίπλα του τον αδελφό 
του. τον φύλακα Αγγελο του. Όμως, όταν θα ακούσει άθελά 
του μια συζήτηση της μαμάς του με την γιαγιά του όλα θα 
αλλάξουν και ένα μεγάλο μυστικό θα αποκαλυφθεί.

Στόχος μου είναι να τονίσω μέσα από το βιβλίο μου όλες 
αυτές τις αξίες όπως είναι η αγάπη, η αδελφοσύνη και η 
αλληλεγγύη, που μερικές φορές η καθημερινότητα μας 
κάνει να τις ξεχνάμε, αλλά και να θυμίσω πόσο μεγάλη 
σημασία έχει η αγάπη στη ζωή και στην οικογένεια.

Γιατί ασχοληθήκατε με την παιδική λογοτεχνία και όχι 
με κάποιο άλλο λογοτεχνικό είδος;

Η αλήθεια είναι ότι δεν ασχολούμαι μόνο με την 
παιδική λογοτεχνία. Πρόσφατα σε ανοιχτό διαγωνισμό 

διηγήματος και με θέμα "Οι Μάγισσες της Θεσσαλίας", που 
πραγματοποιήθηκε από τις εκδόσεις iWrite. διακρίθηκε και

το δικό μου διήγημα 
ανάμεσα σε αρκετούς συμμετέχοντες σε Ελλάδα και Κύπρο.

Στο συλλογικό αυτό έργο, που κυκλοφόρησε πριν λίγες 
μέρες με τίτλο «Οι Μάγισσες της Θεσσαλίας». 22 συγγρα
φείς κατάφεραν να αποδώσουν τη φήμη και το μυστήριο των 
μαγισσών μέσα από το δικό τους λογοτεχνικό τρόπο. Όμως, 
δε σας κρύβω ότι η συγγραφή παιδικών ιστοριών με κάνει 
να γυρίζω πίσω στο χρόνο, τότε που ήμουν και εγώ παιδί 
και άκουγα παραμύθια και ιστορίες από τους μεγαλύτερους. 
Εξάλλου στα συρτάρια μου θα βρείτε στοιβαγμένα αμέτρητα 
παραμύθια, που περιμένουν και αυτά με τη σειρά τους να 
ανοίξουν τα φτερά τους και να πετάξουν.

Αυτό που με ωθεί περισσότερο στην παιδική λογοτεχνία 
είναι να αποτυπώσω στο χαρτί ό.τι με αγγίζει και με 
ευαισθητοποιεί. Είναι η επιθυμία, που νιώθεις, να βγά
λεις από μέσα σου τις λέξεις, τις εικόνες, τις περιπέτειες 
και να οδηγήσεις τους παιδικούς αναγνώστες σου να δουν 
την όμορφη πλευρά της πραγματικότητας μέσα από ένα
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παραμύθι, μία φανταστική ιστορία. Εξάλλου, τι πιο ωραίο να 
μπορείς να ταξιδεύεις μέσα από τη συγγραφή και να γίνεσαι 
ένα με τους ήρωές σου.

Η ανάγκη για συγγραφή παιδικών βιβλίων υπήρχε 
ανέκαθεν ή συνέβαλε το γεγονός ότι γίνατε μητέρα;

Γυρίζοντας το ρολόι του χρόνου πίσω, θυμάμαι 
συγκεκριμένα την αίσθηση, που μου άφηνε μέσα από 

την αφήγηση των παραμυθιών της η γιαγιά μου, παραμύθια, 
που η ίδια έπλαθε με όχημα τη φαντασία της. αλλά 
βγαλμένα μέσα από την ίδια τη ζωή. Κατάφερε μέσα από 
την εξιστόρηση να μου περάσει υποσυνείδητα τη σημασία 
εννοιών, όπως η αγάπη, η αδελφοσύνη και η αλληλεγγύη.

Μεγαλώνοντας, λοιπόν, άρχισα να σκαλίζω τις λέξεις 
και να κάνω τις δικές μου ιστορίες. Όμως, η ανάγκη να 
ασχοληθώ με τα παραμύθια και να μιλήσω τόσο στις ψυχές 
των παιδιών, όσο και σε όσους ενήλικες νιώθουν ακόμη 
παιδιά, γεννήθηκε, όταν έφερα στον κόσμο το γιο μου. 
Ο ερχομός ξεκλείδωσε την πόρτα των παραμυθιών και 
απελευθέρωσε τις μαγικές δυνάμεις, που σου επιτρέπουν 
να δίνεις ζωή και χρώμα στους φανταστικούς ήρωες.

Πού πρέπει να κινείται ένα παιδικό βιβλίο, ώστε να 
αγγίζει την ψυχή ενός παιδιού;

Σ ίγουρα το να απευθύνεσαι σε ένα παιδί και να 
αγγίζεις την ψυχή του είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι 

ακατόρθωτο. Πρέπει να μπορέσεις να καταφέρεις από τις 
ιστορίες να περνάς μηνύματα, να δώσεις πνοή και μορφή 
τους ήρωές σου μέσα από τις χρωματιστές εικόνες, να 
δώσεις ρυθμό στις λέξεις, ώστε να αγγίξουν τα βάθη της 
παιδικής ψυχής. Για να γίνει όλο αυτό, χρειάζεται να πλημ
μυρίσεις το μυαλουδάκι τους με εικόνες φανταστικές, 
ήχους και χρώματα μαγικά.

Από πού αντλείτε έμπνευση;

Η μουν τυχερό παιδί γιατί μεγάλωσα μέσα στα χρώματα 
και τις ομορφιές της φύσης. Όλα αυτά μου έμαθαν 

να σκέφτομαι, να ονειρεύομαι, να ζωντανεύω οτιδήποτε 
γύρω μου έμοιαζε ακίνητο και βουβό και να παίζω μαζί του. 
Έφτασε, όμως, η στιγμή, που θέλησα να βγάλω από το μυαλό 
μου όλους αυτούς τους φανταστικούς ήρωες και τις μαγικές 
εικόνες της παιδικής μου ηλικίας σε χαρτί και να τους 
χαρίσω στο γιο μου και σε όλα τα παιδάκια, που ψάχνουν 
τον ήρωά τους. Εκτός, όμως, από τις παιδικές αναμνήσεις 
υπάρχουν και οι καθημερινές εικόνες, που σε ωθούν, να 
ασχοληθείς μαζί τους. Είναι σημαντικό να επικεντρώνεσαι 
στα γεγονότα, τις στιγμές και να μην τα προσπερνάς. Να 
φτιάχνεις ιστορίες βγαλμένες μέσα από τις καταστάσεις της 
ζωής και να καταφέρνεις, να δώσεις στα παιδιά τα σωστά 
μηνύματα και το τρόπο να τις αντιμετωπίσουν. Ένα τέτοιο 
μήνυμα μας δίνει και το παραμύθι "0 φύλακας Άγγελος" 
μέσα από τις σελίδες του.

Η ενασχόληση με χα παιδικά βιβλία και η νοητή 
μεταφορά σε φανταστικούς κόσμους αντι-σταθμίζει 
τη σκληρότητα του πραγματικού κόσμου, της οποίας ο 
αστυνομικός γίνεται μάρτυρας λόγω της ιδιότητάς του;

Ε ίναι γεγονός ότι μέσα από τη συγγραφή των παιδικών 
ιστοριών γίνεσαι και εσύ για λίγο παιδί και ταξιδεύεις 

με τους ήρωές σου στον κόσμο της παιδικής αθωότητας. 
Όμως, η ιδιότητα του αστυνομικού σε φέρνει πολλές φορές 
αντιμέτωπο με τη σκληρή πλευρά του πραγματικού κόσμου, 
το σκοτεινό μέρος της ανθρώπινης ψυχής. Είναι φυσικό, 
λοιπόν, να αναζητός κάτι από την αγνότητα της παιδικής 
ψυχής ως αντιστάθμισμα και να την εκτιμάς περισσότερο. 
Άλλωστε, είναι σημαντικό μέσα από τις λέξεις και τις εικόνες 
να προσφέρεις σ' ένα παιδί τα κατάλληλα εφόδια, για να τα 
κρατήσει σα φυλαχτό σε μια γωνιά της σκέψης του και να τα 
χρησιμοποιήσει, όταν έρθει αντιμέτωπο με τις παγίδες της 
ζωής κατά την ενηλικίωση.

Τι πιο ωραίο, λοιπόν, όταν μπορείς να περάσεις μέσα 
από τις παιδικές ιστορίες μηνύματα για τις αξίες της ζωής 
και να χαρίζεις μέσα από χρωματιστές πινελιές φαντασίας 
αισιοδοξία, πίστη και ελπίδα.

Εξάλλου ας μην ξεχνάμε ότι το παν για μας είνα ιτα παιδιά... 
Αν καταφέρουμε να κάνουμε τις παιδικές φατσούλες να 
χαμογελάσουν και φωτίσουμε λίγο το δρόμο τους τότε ο 
κόσμος θα είναι ευτυχισμένος και γεμάτος αγάπη.·

Βιογραφικό
Η Δέσποινα Γκουτζολίκα γεννήθηκε το 1981 στο Ομόλιο. ένα γραφικό 

χωριουδάκι στους πρόποδες του Κισσάβου. Είναι Αστυφύλακας και έχει 
υπηρετήσει σε μάχιμες Υπηρεσίες της Αττικής, ενώ τα τελευταία χρόνια 
υπηρετεί στο Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας του Νομού Λάρισας. Είναι 
παντρεμένη και μητέρα ενός μικρού γιου μόλις δυόμιση ετών.

Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει και το διήγημα στο συλλογικό έργο 
με τίτλο "Οι Μάγισσες της Θεσσαλίας", που διακρίθηκε μετά από ανοιχτό 
διαγωνισμό διηγήματος, που πραγματοποίησαν οι εκδόσεις iWrite. Πρόσφατα 
κυκλοφόρησε από την Ήρα Εκδοτική το πρώτο παιδικό βιβλίο της με τίτλο "0 
φύλακας Άγγελος". _______________ ___________

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 I ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΚΗ  ΑΝ ΑΣΚΟ Π Η ΣΗ  1 1 1 3



I  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
► Της Π.Υ. Μ αρίας Νέζερη

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΣΤΟΝ

UMBERTO ECO
“Η Ελλάόα ίίνα ι \λΐα. νότιος Ιταλία  

ηυρ/ς το βορρά της»
& α ο ίλτκ  &α.οιλικός

απώλεια του UmbertoEco. σημειολόγου, ακαδημαϊκού, συγγραφέα, αρθρογράφου. μεσαιωνιστή. διανοούμενου.
Η  πάντοτε σύγχρονου, αφήνει ένα τεράστιο κενό στην Ιταλία και σε όλους όσοι, μέσα από αυτόν, έγιναν κοινωνοί του 

ιταλικού πολιτισμού.
Η ζωή του ως ακαδημαϊκός, ή η ανάγνωση των μυθιστορημάτων και δοκιμίων του συγγραφέα μπορούν να δώσουν, 

εν μέρει μόνο, μ ια  ιδέα για τη ζωτικής σημασίας συμβολή του Umberto Eco στη σκέφη και τη συνείδηση ίης ιταλικής  
κοινωνίας. Ως σημειωτιστήςκαι φιλόσοφος ερμήνευσε με τρόπο απρόβλεπτο σύνθετα και σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα, 
όπως η πολιτική ή ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διάδοση της πληροφορίας και η επιρροή τους στη συλλογική 
συνείδηση. Ως συγγραφέας δημιούργησε συναρπαστικούς κόσμους, στους οποίους αντικατοπτρίζεται η κοινωνία μας και 
από τους οποίους μάθαμε για το παρελθόν μας.

Ο κόσμος έχασε μ ια  από τις σημαντικότερες φωνές του σύγχρονου πολιτισμού■ σε όλους εμάς θα λε ίφ ε ι η άποφή του για 
όσα μας ηεριβάλουν. Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να αναφέρω μια γνωστή φράση του. που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο του 
πνεύματος Umberto Eco: "Όποιος δε διαβάζει, στα 70 του χρόνια θα έχει ζήσει μόνο μ ια  ζωή: τη δική του. Όποιοςδιαβάζει. 
θα έχει ζήσει 5.000 χρόνια.[...] Η ανάγνωση είναι μ ια αθανασία προς τα πίσω". (Προλογικό σημείωμα της υπευθύνου για τον 
Πολιτισμό της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα Κας Eleonoras Lopez)».
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«Έχω φτάσει να πιστεύω πως όλος ο κόσμος είνα ι ένα 
αίνιγμα, ένα άκακο αίνιγμα που έγινε τρομερό από τη δική 
μας τρελή προσπάθεια να το ερμηνεύσουμε λες και κρύβε
ται η αλήθεια από κάτω του» έλεγε ο σημειωτιστής Ιταλός.»

Ο ΕΚΟ γεννήθηκε στην Αλεσσάντρια του Π ιεμόντε το 
1932. Με την έναρξη του ΕΓ Παγκοσμίου Πολέμου ο ΕΚΟ 
και η μητέρα του μετακόμισαν σε ένα χωριό στα βουνά του 
ιταλικού βορρά. Εκεί ο μικρός Ουμπέρτο παρακολουθούσε 
τις μάχες ανάμεσα στους φασίστες 
και στους παρτιζάνους με ανάμεικτα 
συναισθήματα - συνεπαρμένος μεν 
από τη δράση, αλλά και εν μέρει 
ευγνώμων που ήταν τόσο πολύ 
μικρός για να αναμειχθεί. 0 ίδιος 
θυμάται εκείνη την εποχή «σαν ένα 
μικρό γουέστερν. Αυτοί οι λόφοι ε ί
ναι στη μνήμη μου το θέατρο των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων, στις 
οποίες ήμουν αυτόητης μάρτυρας, 
στην ηλικία των 12 ετών».

Μετά τις πιέσεις του πατέρα του, 
πήγε να σπουδάσει Νομική στο Πανεπιστήμιο του Τορίνο, 
αλλά εγκατέλειψε αυτόν τον τομέα και ακολούθησε σπου
δές Μεσαιωνικής Φιλοσοφίας και Λογοτεχνίας. Έγινε διδά
κτορας Φιλοσοφίας το 1954, ολοκληρώνοντας τη διατριβή 
του για τον θωμά Ακινάτη Αυτό το θέμα αποτέλεσε και το 
αντικείμενο του πρώτου του βιβλίου «Ζητήματα αισθητικής 
στον θωμά Ακινάτη».

Ο διανοούμενος ΕΚΟ
Πιονιέρος της σημειωτικής και θεωρητικός της γλώσσας, 

συγγραφέας πολλών πραγματειών για την αισθητική και τα 
μίντια. έγραψε σε μεγάλη ηλικία το πρώτο του μυθιστόρημα, 
το οποίο γνώρισε μια τρομακτική επιτυχία, «Το όνομα του 
ρόδου», το 1980. Αυτή η αστυνομική μυθιστορηματική 
πραγματεία στο εσωτερικό μιας θρησκευτικής κοινότητας 
του 19ου αιώνα, η οποία μεταφράστηκε σε 40 γλώσσες και 
έγινε ταινία, του εξασφάλισε παγκόσμια απήχηση.

Αλλά ο ΕΚΟ δεν έμεινε μόνο στη θεωρητική μελέτη. 
Από το 1955 είναι βοηθός στην τηλεόραση και εργάζεται 
στα πολιτιστικά προγράμματα του δημόσιου καναλιού RAI. 
Γίνεται φίλος του μουσικού Luciano Berio και εντάσσεται 
στην Neoavanguardia, η οποία παρότι τάσσεται στην 
Αριστερά, είναι εναντίον της στρατευμένης λογοτεχνίας. Το 
1969 διευθύνει μια συλλογή φιλοσοφικών πραγματειών για 
τις εκδόσεις Bompiani, και το 1963 συμμετείχε στην ίδρυση 
του κινήματος Gruppo 63. όπου η κριτική σκέψη για την νέα 
αισθητική βρίσκεται στον απόηχο του Τζόις. του Μπόρχες. 
0 νεαρός συγγραφέας προσελκύεται από τη δημοσιογραφία 
και αρχίζει μια μακρά συνεργασία με τον γραπτό τύπο (The 
Times literary Supplement, από το 1963 και L'Espresso. από 
το 1965). Το 1971 ιδρύει την επιθεώρηση Versus, ένα διεθνές 
περιοδικό σημειωτικής.

Ταυτόχρονα διδάσκει από το 1966 ως το 1970 στη σχολή 
αρχιτεκτονικής του Μιλάνου και στο πανεπιστήμιο του Σάο 
Πάολο. στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και στο Μπουένος 
Άιρες. Παραδίδει μαθήματα σημειωτικής στο πανεπιστήμιο 
της Μπολόνιας και γίνεται μόνιμος καθηγητής, το 1975. Αυτή 
η επιστήμη, η οποία ξεκίνησε με το Ρολάν Μπαρτ γίνεται για

τον Ουμπέρτο ΕΚΟ κάτι περισσότερο από μέθοδος, γίνεται 
εργαλείο μεταξύ σκέψης και λογοτεχνικής πρακτικής. Το 
αποδεικνύει στις ιστορικές του παρεμβάσεις στο College 
de France, όπου κατέχει επίσης μια έδρα από το 1992 «Η 
αναζήτηση της τέλειας γλώσσας στην ιστορία του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού».

Οι πρώτες εμπειρίες στην ιταλική τηλεόραση του έμαθαν 
από πολύ νωρίς τη μαζική επ ικοινω νία και τις νέες

μορφές επικοινωνίας, όπως οι 
τηλεοπτικές σειρές ή ο κόσμος 
του β α ρ ιετέ . Α να καλύπ τει, 
ταυτόχρονα, την έννοια του κιτς 
στην τηλεόραση και τις βεντέτες 
της μικρής οθόνης. Όλες αυτές 
τις μορφές λα ϊκής τέχνης τις 
περιγράφει στο Apoca littic i e 
Integrati Bompiani. 1964.

Στο έργο του Apoca littic i e 
Integrati υπάρχουν τα πρώτα ίχνη 
της αυστηρής κριτικής που επέ
βαλε ο ΕΚΟ στα μίντια. Και όχι 

μόνο. Στα επόμενα έργα του ανακαλύπτει και αποκαλύπτει 
ε ίδη  αποκαλούμενα ήσσονα, όπως το αστυνομ ικό  
μυθιστόρημα, τις σειρές αλλά και ορισμένα φαινόμενα του 
σύγχρονου πολιτισμού, όπως είναι το ποδόσφαιρο, οι σταρ- 
βεντέτες. η διαφήμιση, η μόδα και η τρομοκρατία.

Η περιέργεια και το έδαφος αναζήτησης του ΕΚΟ δε 
γνωρίζουν όρια. Ωστόσο το μόνιμο μοτίβο στις αναλύσεις 
του παραμένει η θέλησή του «να βρίσκει νόημα εκε ί που 
κάποιος θα πίστευε ότι υπάρχουν μόνο γεγονότα».

Ασχολείται με τον ορισμό της τέχνης, της λογοτεχνίας 
και της μουσικής και αποδεικνύει ότι το έργο τέχνης είναι 
ένα αμφιλεγόμενο μήνυμα, ανοιχτό σε άπειρες ερμηνείες. 
Το κείμενο, κατά συνέπεια, δεν είνα ι ένα πεπερασμένο 
αντικείμενο, αλλά ένα «ανοιχτό έργο», το οποίο ο αναγνώστης 
δεν μπορεί να περιοριστεί στο να το προσλάβει παθητικά, 
αλλά οι προσλαμβάνουσές του να αποτελέσουν αντικείμενο 
ερμηνείας.

Η ισχυρή ιδέα του ΕΚΟ. την οποία αναλύει στο έργο του 
Lector in tabula (Grasset. 1985), είναι ότι το κείμενο δεν τα 
λέει όλα, αλλά απαιτεί τη συνεισφορά του αναγνώστη.Έτσι, ο 
σημειολόγος εφευρίσκει την έννοια του «αναγνώστη πρότυ
που», του ιδανικού αναγνώστη, ο οποίος ανταποκρίνεται σε 
νόρμες, που έχει προβλέψει ο συγγραφέας, αλλά διαθέτει και 
εργαλεία, ώστε να αντιληφθεί τις διαθέσεις του συγγραφέα 
και να ερμηνεύσει όσα ο συγγραφέας δεν έχει πει ή δεν 
μπορεί να πει στο κείμενο.

«ΈΥντίο α£ό την Ελλάόα, στο φιλόσοφο,
\3οι/ ϊόωσί «σι/σμα στο ορόο».
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χοι: Ιταλοί ποιητές μεταφράζονται από Έλληνες ποιητές. Προλο- 
γ ικό  σημείωμα Βασίλη Βασιλικού». Πεδίο: Αθήνα. 

Διοδικταογραφία
1. w w w .cnn .g r/.../oym perto-eko-1932-2016
2 . h ttps ://e l.w ik iped ia .o rg /w ik i/
3 . w w w .ie fim erida .g r/

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 I ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΚΗ  ΑΝ ΑΣΚΟ Π Η ΣΗ  1 1 1 5

http://www.cnn.gr/.../oymperto-eko-1932-2016
https://el.wikipedia.org/wiki/
http://www.iefimerida.gr/


ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ

► Επιμέλεια: Ανθ/μος Αντώνης Τζιβανόπουλος

Ο «Ναυτίλος» Επανεμφανίζεται
Ένα σπάνιο είδος κεφαλόποδου μαλα
κίου. ο Ναυτίλος, βρέθηκε από ερευ
νητές για πρώτη φορά μετά από 31 

χρόνια. Αναφέρεται ότι ο «Ailonautilus 
scrobiculatus» είναι ίσως το πιο σπά
νιο έμβιο ον στον κόσμο. Το πλάσμα -  

φάντασμα είναι μέλος της οικογένειας 
των ναυτιλιδών. συγγενικό είδος με τα 
καλαμάρια και την σουπιά και τελευ
ταίο λείψανο της μεγάλης τάξης των 
τετραβράγχιων κεφαλόποδων. Έχουν 
κατοικήσει τον πλανήτη για 500 εκα
τομμύρια χρόνια και επέζησαν δύο 
εκ των μαζικότερων αφανισμών. πλην 
όμως λίγα είναι γνωστά για αυτά.
Το είδος αυτό ανακαλύφθηκε το 1984 
στην Παπούα Νέα Γουινέα από τον 
Peter Ward του πανεπιστήμιου της 
Washington και απαντά σε μόνο 3 ή A

είδη που βιούν στον Ειρηνικό και Ινδι

κό Ωκεανό, κυρίως στην Νέα Καληδο- 
νία. Είναι ευμεγέθη μαλάκια που φ έ

ρουν Α βράγχια με πολυπληθή πλοκά
μια χωρίς βεντούζες. Το όστρακό τους 

(που μοιάζει με του σαλιγκαριού) είναι 
σπειροειδές που δ ια ιρείτα ι εσωτερι
κά με εγκάρσια διαφράγματα σε πολ
λούς θαλάμους που συνδέονται μετα
ξύ τους με σιφώνιο. Το ζώο παραμέ
νει στους δύο πρώτους θαλάμους, ενώ 
τους υπόλοιπους μπορεί να γεμίσει με 
νερό και αέρα ώστε να μετακινείται τα
χύτατα καθ ' ύψος. Το περασμένο κα
λοκαίρι ο καθηγητής Ward και η ερευ

νητική του ομάδα κινηματογράφησαν 
μερικά από αυτά χρησιμοποιώντας δο
λώματα που επέπλεαν σε βάθος 150 με 
Α00 μέτρα από την επιφάνεια της θά

λασσας. Ο Ναυτίλος είναι πολύ εξαρ
τημένος από την θερμοκρασία του νε
ρού και έτσι οι βιότοποί του είναι πολύ 
περιορισμένοι. Αν εξαφανιστεί από μια 
περιοχή δεν πρόκειται να επανεμφανι
στεί ποτέ εκεί. ■ 
www. telegraph, co. uk

I Θερμική Ιάρωση των Πυραμίδων της Γκίζας

Ανωμαλίες βρέθηκαν στην πυραμίδα του 

Χέοπα στην Αίγυπτο μετά την πραγματο

ποίηση θερμικής σάρωσης που σκοπό 

είχε να ανακαλύψει τα φημισμένα μυ

στικά των φαραωνικών μνημείων, συ

μπεριλαμβανομένων πιθανών κρυφών 

ταφικών θαλάμων όπως αναφέρει το

υπουργείο αρχαιοτήτων της Αιγύπτου. 

Η επιχείρηση σάρωσης των πυραμίδων 

ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο ανα

ζητώντας νέους θαλάμους στις τέσσε

ρις πυραμίδες, μία εκ των οποίων είναι 

η μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας. Η ομά
δα των αρχιτεκτόνων και επιστημόνων

απάτην Αίγυπτο, Γαλλία, Καναδά και την 

Ιαπωνία ανέφεραν ότι παρατήρησαν την 

ύπαρξη πολλών θερμικών ανωμαλιών 

(κάποιο ογκόλιθοι εκπέμπαν μεγαλύ

τερη θερμότητα από άλλους) σε όλα τα 

μνημεία κατά την διάρκεια των φάσεων 

της θέρμανσης αλλά και της ψύξης τους. 

Ειδικότερα παρατηρήθηκαν «θερμικές 
ανωμαλίες» στην ανατολική πλευρά της 

πυραμίδας του Χέοπα στο επίπεδο του 

εδάφους. Για να εξηγηθούν τέτοιες ανω

μαλίες πολλές υποθέσεις και πιθανότη

τες μπορούν να ειπωθούν όπως παρου

σία κενών πίσω από την επιφάνεια και 

εσωτερικά ρεύματα αέρα. Οι ερευνητές 

προσμένουν περισσότερες ανακαλύψεις 

να γίνουν το προσεχές διάστημα καθώς 

το έργο της υπέρυθρης θερμογραφίας 

των πυραμίδων θα συνεχιστεί μέχρι το 

τέλος του 2016. ■  

www.theguardian.com
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ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ |

| Επικοινωνία Εξ Αποστάσεως Δύο Εγκεφάλων

Επιστήμονες του πανεπιστη
μίου της Washington κατά- 
φεραν την όπως αποκαλούν 
πρώτη μη επεμβατική σύν
δεση ανθρώπινων εγκεφ ά 
λων χωρίς χειρουργείο ή εμ- 
φύτευμα. Αυτό συνέβη όταν 
δύο άτομα, ένας «αποστολέ
ας» και ένας «λήπτης», κά
θισαν σε ξεχωριστά δωμά
τια φορώντας ειδ ικά κασκέ
τα. Ο «αποστολέας» έπαιξε 
ένα απλό ηλεκτρονικό παιχνίδι βολών 
πρώτου προσώπου, με την διαφορά ότι 
όποτε ήθελε να εκτελέσει εικονική βο
λή απλά σκεφτόταν ότι τραβούσε την 
σκανδάλη. Ο «λήπτης» είχε το δάκτυ
λό του σε μια σκανδάλη. Δεν μπορού
σε να δει την οθόνη του παιχνιδιού ή

να ακούσει τον «αποστολέα». Μεταξύ 
των δύο χρηστών υπήρχαν δύο υπολο
γιστές με λογισμικό διερμηνείας εγκε
φαλικών σημάτων. Όταν ο «αποστολέ
ας» σκεφτόταν ότι πυροβολούσε, ο 
«λήπτης» λάμβανε ένα σήμα και πίεζε 
την σκανδάλη την στιγμή που έπρεπε.

Αυτό σημαίνει ότι δύο 
ανθρώπινοι εγκέφ αλο ι 
μπορούν να συνδεθούν 
και πληροφορίες από τον 
έναν μπορούν να χρησι
μοποιηθούν για να δ ιε 
γείρουν τον άλλον αλλά 
δεν σημαίνει ότι μεταβι
βάζονται σκέψεις μεταξύ 
τους. Οι ερευνητές δ ια
τείνονται ότι αυτό το βή
μα θα μας οδηγήσει μια 

μέρα σε ένα τέτοιο τεχνολογικό επ ί
πεδο όπου κάποιος θα μπορεί να προ
σγειώσει ένα αεροπλάνο αν ο πιλότος 
του πάθει κάτι ή να επικοινωνούν οι 
άνθρωποι μεταξύ τους χωρίς η ομιλού- 
μενη γλώσσα να αποτελεί εμπόδιο. ■  
w w w .ifemerida.gr

| Ο Ιλιγγιώδης Χορός Δύο Καταδικασμένων Μελανών Οπών

Βαθιά μέσα στον αστερισμό της Παρθέ
νου. δύο μαύρες τρύπες περιφέρονται 
η μία γύρω από την άλλη λίγο πριν συ- 
γκρουστούν σε μια ακραία βίαια έκρη
ξη, δείχνουν οι επαναλαμβανόμενες 
λάμψεις που φτάνουν μέχρι τη Γη. Οι 
κοσμολόγοι πιστεύουν σήμερα ότι όλοι 
οι γαλαξίες κρύβουν στο κέντρο τους 
μαύρες τρύπες με μάζα εκατομμύρια ή 
δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από 
του Ήλιου. Η θεωρία προβλέπει επίσης 
την ύπαρξη δυαδικών συστημάτων, στα 
οποία δύο μαύρες τρύπες περιφέρονται 
γύρω από το κοινό κέντρο μάζας τους.

0 εντοπισμός τέτοιων συστημάτων δεν 
είναι εύκολη υπόθεση. Από τα δεκάδες 
πιθανά δυαδικά συστήματα που έχουν 
ανιχνευθεί μέχρι σήμερα, οι μαύρες 
τρύπες της νέας μελέτης είναι μακράν 
οι πιο σφιχταγκαλιασμένες -η απόστα
ση που τους χωρίζει δεν είναι πολύ με
γαλύτερη από τη διάμετρο του Ηλιακού 
Συστήματος.
Το ζεύγος βρίσκεται στο κέντρο του γα
λαξία PG 1302-102. σε απόσταση 3,5 δι
σεκατομμυρίων ετών φωτός. Παρά τη γι- 
γάντια απόσταση, τα τηλεσκόπια Hubble 
και Galex της NASA μπόρεσαν να δια
κρίνουν περιοδικές λάμψεις που πρέπει 
να προέρχονται από τις μαύρες τρύπες. 
Το μοντέλο που προτείνει η ερευνητι
κή ομάδα στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια 
της Νέας Υόρκης είναι ότι η μία από τις 
μαύρες τρύπες καταπίνει περισσότε
ρο υλικό από ό.τι το ταίρι της. Η ίδια η 
μαύρη τρύπα εξ ορισμού δεν εκπέμπει

φως. όμως το υλικό που την περιβάλ
λει ακτινοβολεί έντονα καθώς επιταχύ
νεται και θερμαίνεται στην πορεία του 
θανάτου.
Σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ή με
ρικά εκατομμύρια χρόνια -μια στιγμή 
στην κλίμακα του κοσμικού χρόνου- οι 
μαύρες τρύπες τελικά θα ενωθούν σε 
μια έκρηξη που θα απελευθερώσει την 
ενέργεια 100 εκατομμυρίων σουπερνό- 
βα. Οι αστρονόμοι θα ήθελαν διακαώς 
να παρακολουθήσουν ζωντανά ένα τέ
τοιο φαινόμενο: η Γενική Σχετικότητα 
του Αϊνστάιν προβλέπει ότι οι συγκρού
σεις ανάμεσα σε μαύρες τρύπες παρά
γουν βαρυτικά κύματα, ρυτιδώσεις στο 
χωροχρόνο που διαδίδονται με την τα
χύτητα του φωτός. Είναι μια από τις τε
λευταίες ανεπιβεβαίωτες προβλέψεις 
του Αϊνστάιν, και η ανακάλυψή τους πι
θανότατα θα βραβευόταν με Νόμπελ. ■ 
www.in.gr
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►  Επιμέλεια: Π.Υ. Μάριο Νέζερη

Ο πρέσβης της Βρετανικής πρε
σβείας στην Αθήνα κ. John Kittmer
με επιστολή του εκφράζει τις ευχα
ριστίες του για την επιτυχή κάλυψη 
από πλευράς ασφαλείας της επίση
μης επίσκεψης του κ. Φίλιπ Χάμμοντ. 
Υπουργού Εξωτερικών και Κοινοπο
λιτείας του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Ευχαριστεί το Διευθυντή Κρατικής 
Ασφάλειας του Αρχηγείου κ. Κανέλ- 
λο Γεώργιο και το Διευθυντή Αστυ
νόμευσης του Αερολιμένα Αθηνών 
κ. Σδούκο Μιχαήλ

Ο Αστυφύλακας κ.Φράγκος Χρή- 
στος και η οικογένεια του ευχαρι
στεί το διοικητή, τον υποδιοικητή και 
όλους της υπηρετούντες στην Τρο
χαία Χίου για τη μεγάλη προσπάθεια, 
που κατέβαλαν, για να βρουν και να 
οδηγήσουν στη δικαιοσύνη το δρά
στη. που προκάλεσε τροχαίο ατύχη
μα. τραυμάτισε και εγκατέλειψε μέ
λος της οικογένειάς του.

Ο κ. Δεσποτίδης Χρήστος ευχαρι
στεί τον Προϊστάμενο του Τμήματος 
εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας κ. 
Ζαχαράκη Γρηγόριο και την ομάδα 
Ειδικής Δράσης Αντιμετώπισης Κλο
πών στα Μέσα Σταθερής Τροχιάς, δι
ότι ουνέλαβαν πορτοφολάδες μέσα 
στο Μετρά Αθηνών και απέτρεψαν 
κλοπές χρημάτων από τους επιβάτες.

Η Διευθυντής της Δ.Ε.Ε. Υποστρά
τηγος Βιολόγος Δρ. Πηνελόπη ΜΗ- 
ΝΙΑΤΗ Ph.D., ευχαριστεί θερμά τον 
κ. ΦΛΩΡΟ Λ. Βασίλειο και την Κα. 
ΦΛΩΡΟΥ Ευθυμία, για την δωρεά στη 
βιβλιοθήκη της Υπηρεσίας, εις μνήμη 
Λάμπρου ΦΛΩΡΟΥ, της συλλογής των 
«Αστυνομικών Χρονικών» παρελθό
ντων ετών {1953-1983}. καθώς και έξι 
{6} επιπλέον βιβλίων.
Η ένθερμη αυτή χειρονομία θα προ
σφέρει στους αναγνώστες σημαντι
κές γνώσεις για την πορεία και το 
έργο της Ελληνικής Αστυνομίας στο 
δεύτερο μισό του προηγούμενου αι
ώνα και τις επικρατούσες κοινωνι-
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κές. οικονομικές και πολιτικές συν
θήκες.

Εκ μέρους της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε. ο κ. Κομίνης Δημήτριος ευ
χαριστεί τους υπηρετούντες στο Α.Τ. 
Κερατσινίου και. ειδικότερα, τον 
Αστυφύλακα κ. Λύτρα Μαρίνο και 
Ειδικό Φρουρό κ. Σπηλιωτόπουλο 
Δημήτριο αμφότεροι πλήρωμα περι
πολικού αυτ/του της 24/25-1-2016 οι 
οποίοι συνέλαβαν έναν εκ των δρα
στών. που είχαν διαρρήξει το κατά
στημά τους, που βρίσκεται στην πε
ριοχή του Κερατσινίου.

Ο κ. Τσαγκάρης Γεώργιος. Διευθυ
ντής του 21ου Δημοτικού Σχολεί
ου Πειραιά ευχαριστεί την Ελληνι
κή Αστυνομία για την υλοποίηση του

προγράμματος «Ο Αστυνομικός της 
γειτονιάς». Ειδικότερα, ευχαριστεί 
τον «Αστυνομικό της γειτονιάς» κ. 
Παπαδημητρίου Νικόλαο και τους 
συνεργάτες του. διότι με την παρου
σίασή τους πέτυχαν αφενός μεν να 
μειώσουν την απόσταση αστυνομίας 
- πολίτη, αφετέρου δε να προτείνουν 
λύσεις πρακτικές και εφαρμόσιμες 
στη διαχείριση - αντιμετώπιση τόσο 
της ενδοσχολικής όσο και της δια
δικτυακάς βίας.

Ο κ. Βιρβιλης Νικόλαος και η Κα 
Βιρβίλη Ελένη ευχαριστούν τον 
Υπαστυνόμο Β ' κ. Μάμμο Γρηγόριο. 
την Ομάδα «ΔΙ.ΑΣ» και την Υπηρεσία 
«Άμεση Δράση», διότι βοήθησαν 
στην ταχύτατη μεταφορά στο Νοσο
κομείου ιου ιιαιέμα ιούς.
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Η Ka Θεοδοσιάδου Μαρία ευχαρι
στεί τη Δ/νση Άμεσης Δράσης Θεσ
σαλονίκης και. ειδικότερα, τον Υπα- 
στυνόμο Β ' κ. Παταρίδη Δημήτριο 
και τον Υηαρχ/κα κ. Παρποΰλη Δη- 
μήτριο της ομάδας «Ζ» για τη βοή
θεια. που της προσέφεραν. καθώς 
εντόπισαν και συνέλαβαν δύο άτο
μα. τα οποία είχαν αφαιρέσει τη τσά
ντα της. που περιείχε σεβαστό χρη
ματικό ποσό και προσωπικά αντικεί
μενα και έγγραφα.

Η Κα Μαρίνα Πάχτα και ο κ. Ρεκλάς 
Γεώργιος ευχαριστούν τον Α /Υ 'κ. 
Σταθόπουλο Ιωάννη διοικητή του 
Αστυνομικού Τμήματος ΚάτωΑχαί- 
ας, και τους : Υ/Α' κ. Κωστόπουλο 
Ιωάννη, Αρχ/κα κ. Ράτσο Κωνστα

ντίνο καιΑρχ/καΧρυσανθακόπουλο 
Ανδρέα. που υπηρετούν στο Αστυ
νομικό Τμήμα της Κάτω Αχαίας. δ ι
ότι. αν και χειρίζονταν υπόθεση κλο
πής, όταν η Κα Πάχτα και ο κ. Ρε
κλάς τους ενημέρωσαν, ότι βρήκαν 
στην περιοχή του Κοτιχίου εγκατα- 
λελειμμένα κουταβάκια μετέβησαν 
στην περιοχή, τα διέσωσαν, τα περι- 
έθαλφαν και τα μετέφεραν σε ασφα
λές καταφύγιο.

Η Κα Μίντζα Κωσιούλα και οι κά
τοικοι της γειτονιάς της ευχαρ ι
στούν τον Αστυνόμο Β 'κ . Αλεξό- 
πουλο Δημήτριο. ο οποίος υπηρε
τεί στο Αστυνομικό Τμήμα του Αγίου 
Παντελεήμονα. διότι έδωσε λύση σε 
πρόβλημα, που απασχολούσε τους 
κατοίκους πολύ καιρό.

0 Υπαστυνόμος Α'κ. Παπαδόπου- 
λος Αναστάσιος ευχαριστεί το πε
ριοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» 
για την οικονομική ενίσχυση, που 
του προσέφερε. ώστε να αντιμετω
πίσει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, 
που αντιμετώπισε.

0 κ. Στεφανόπουλος Ιωάννης ευχα
ριστεί την Ελληνική Αστυνομία, διότι 
με τη βοήθεια Αστυνομικών μετέβη 
έγκαιρα σε Νοσοκομείο. Η έγκαιρη 
μεταφορά τού έσωσε τη ζωή.

Η Κα Θεοδώρου Θεοδώρα ευχαρι
στεί τον Υπαρχ/κα κ. Μπελέση Κων
σταντίνο. που υπηρετεί στην ομάδα 
«Ζ» της Δ/νσης Ά μ εσ ης Δράσης 
Θεσσαλονίκης για τη φροντίδα και 
τη βοήθεια, που προσέφερε στο 
σύζυγό της κ. Τσικρικώνη Γεώργιο 
μετά από τροχαίο ατύχημα.

Η Διοίκηση της Market In ευχαρι
στεί την Ελληνική Αστυνομία, την 
ομάδα «ΔΙΆΣ» και ειδικότερα τους: 
Αστυφύλακα κ. Σιελούλη Γεώργιο, 
Αστυφύλακα κ. Γριβοκωστόπουλο 
Παναγιώτη. Ειδικό Φρουρό κ. Χρι- 
στοδουλόπουλο Ιωάννη και Ειδικό 
Φρουρό κ. Αθανασιάδη Κωνσταντί
νο. διότι συνέλαβαν τους δράστες 
ένοπλης ληστείας στο κατάστημα 
Market In Θησείου.

0 Αστυφύλακας κ. Παπαδακάκης 
Γεώργιος, που υπηρετεί στο Τμήμα 
Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρα
κλείου και η οικογένειά του ευχα
ριστούν το περιοδικό «Αστυνομική 
Ανασκόπηση», το Ίδρυμα «Εξοχές 
Ελληνικής Αστυνομίας».το Σωμα
τείο Ειδικών Φρουρών Κρήτης και 
την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή
λων Ηρακλείου για την ηθική και 
οικονομική βοήθεια, που του προ
σέφεραν. όταν αντιμετώπισε σοβαρό 
πρόβλημα υγείας.

Η Γραμματέας της Ελληνικής Εται-
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ρίας Προστασίας και Αποκαταστά
σ ε ις  Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ) 
Κα Κολοβού Λαμπρινή και τα μέλη 
της Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής 
Αγρίνιου ευχαριστούν το προσωπι
κό του Αστυνομικού Τμήματος Θερ
μού Αιτωλ/νίας για την ευγενική χει
ρονομία να προσφέρουν πλαστικά 
καπάκια συμβάλλοντας, έτσι, στην 
αγορά ενός αναπηρικού αμαξιδίου.

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.0. κ. Μιχά- 
λης Ζορπίδης και τα μέλη του Δ.Σ. 
του Επαγγελματικού Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης ευχαριστούν το Γενι
κό Αστυν. Δ/ντή Θεσσαλονίκης. Υπο
στράτηγο κ. Μωϋσίδη Βασίλειο και 
το Διοικητή του Αστυνομικού Τμή

ματος Λευκού Πύργου. Αστυνόμο 
Α 'κ . Ρήγα Σταμάτιο. οι οποίοι με τις 
ενέργειές τους δημιουργούν περι
βάλλον ασφάλειας στη καθημερινή 
ζωή των επαγγελματιών και των πο
λιτών της Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Παναγόπουλος Ιωάννης και η 
εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών 
Ιωάννης Χρ. Παναγόπουλος και Συ
νεργάτες ευχαριστεί το Α.Τ. Ασπρο- 
πύργου και, ιδιαίτερα, τον Αστυφύ
λακα κ. Παπαλαζάρου Δημήτριο και 
τον Ειδικό Φρουρό κ. Ζαφειρόπου- 
λο Σωτήριο, διότι τον βοήθησαν στην 
εκτέλεση του έργου του.

Ο κ. Κωνσταντάς Μιχαήλ - Νικό

λαος ευχαριστεί τους Αστυνομικούς 
κυρίους Φρατζεσκάκη και Φραγκά- 
κη, διότι, αν και ήταν εκτός υπηρε
σίας. τον βοήθησαν σε προσωπικό 
του πρόβλημα, που έλαβε χώρα στο 
σταθμό Ομόνοιας Αθηνών.

Ο κ. Παππάς Φειδίας ευχαριστεί τον 
Αστ/κα κ. Μπάκο Θεοφάνη. Ειδικό 
Φρουρό κ. Μαυροματίδη Ηλία. Ειδι
κό Φρουρό κ. Κουρασίδη Παναγιώ
τη και Ειδικό Φρουρό κ. Μούρτζο 
Δημήτριο, που υπηρετούν στη «ΔΙ. 
ΑΣ» Δυτικής Αττικής, διότι τον βοή
θησαν σε ατύχημα, που του συνέβη.

Ο κ. Τουρλομούσης Χρήστος ευ 
χαριστεί τον Αρχιφύλακα κ. Σκου- 
λικαρίτη Παναγιώτη και τον Αστυ
φύλακα κ. Παντάκη Παναγιώτη, που 
υπηρετούν στη «ΔΆλλαγή Περιπο
λικών». διότι τον βοήθησαν σε προ
σωπικό του πρόβλημα.

0  κ. Τσαφαρίδης Νικόλαος ευχαρι
στεί την Ελληνική Αστυνομία και. ε ι
δικότερα. τη Διεύθυνση Διαβατηρί
ων και Εγγράφων Ασφαλείας για τη 
βοήθεια, που του προσέφεραν στο 
πρόβλημα, που αντιμετώπισε με το 
Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο 
Τορόντο σχετικά με την έκδοση/ 
ανανέωση του διαβατηρίου του.

Η Κα Αγγελική Καλαμάρα ευχαρι
στεί τον Αστυνόμο Α ' κ. Νίκα Χρή- 
στο, τον Υπαστυνόμο κ. Σκαλτσώ- 
νη Βασίλειο, τον Ανθυπαστυνόμο 
κ. Νυφαδόπουλο Ιωάννη, τον Αρ
χιφύλακα κ. Τριανταφυλλίδη Δημή- 
τριο, που υπηρετούν στο Αστυνομι
κό Τμήμα Αχαρνών. Ευχαριστεί, επί
σης. τον Αστυνόμο κ. Θωμαίδη Στυ
λιανό. τον Αστυνόμο κ. Κάρμο Γε
ώργιο και τον Αρχιφύλακα κ. Τζε- 
μπετζή Χρήστο, που υπηρετούν στο 
Αστυνομικό Τμήμα Βραχατίου. διότι 
όλοι βοήθησαν να βρεθεί το σκυλά
κι που της είχαν κλέψει Για την Κα 
Καλαμάρα το ζωάκι είχε μεγάλη συ
ναισθηματική αξία. *
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ |
Επιμέλεια: Ανβ/μος Ανχώνπς Τζφανόπουλος

Ωστυνομικό πρόβλημα (παιχνίδι 1)

β & ε  Παρασκευή απόγευμα ο Αστυνόμος Στεργίου. όταν του επιτρέπουν οι συνθήκες, συναντά τους φίλους του 
Οδυσσέα, Πέτρο και Θανάση σε ένα καφέ της οδού Βουλής. Και οι τέσσερις είναι συνάδελφοι στο τμήμα 

ιανογράφησης του πολυτεχνείου. Την περασμένη Παρασκευή ο Νίκος, εμφανώς νευρικός, τους είπε ότι ήθελε να 
' για τον θάνατο του φίλου τους και συναδέλφου Κώστα, που συνέβη πριν είκοσι χρόνια, γιατί πιστεύει πως ήταν 

και πως ξέρει πως ο δολοφόνος είναι ανάμεσά τους.
ίμος Στεργίου τον κάλεσε να στηρίξει την άποψή του και εκείνος είπε: «Ήταν η μέρα που συνέβησαν τα γεγονότα 

Ιμια και ήμασταν όλοι συγκεντρωμένοι στο εργαστήριο, για να κάνουμε αναβάθμιση στο δίκτυο υπολογιστών του 
ιίου και καθώς είχε τηλεόραση στο εργαστήριο, ήμασταν όλοι πολύ απορροφημένοι με τα νέα. Εκείνη τη μέρα 

έφτασα πρώτος για να ανοίξω το εργαστήριο, καθώς μόνο οι διευθυντές είχαν κλειδιά του εργαστηρίου και των ερμαρίων 
εκείνη την εποχή. Οι ειδήσεις μάς απόσπασαν την προσοχή και έδωσαν την ευκαιρία στο δολοφόνο να βάλει δηλητήριο 
στην κούπα καφέ του Κώστα, ο οποίος λίγο αφότου ήπιε τον καφέ του. ζαλίστηκε και έπεσε στο πάτωμα και όλοι νομίσαμε 
ότι έπαθε ανακοπή». «Πώς ξέρεις ότι ο Κώστας δηλητηριάστηκε;» ρώτησε ο Αστυνόμος Στεργίου. «Ανακάλυψα ένα 
μπουκάλι μισογεμάτο με δηλητήριο σε ένα από τα ερμάρια του εργαστηρίου μία εβδομάδα μετά» «Γιατί δεν μας λες. 
ποιος είναι ο δολοφόνος;» αποκρίθηκε νευρικά ο Οδυσσέας. «Δε θα υποδείξω τον υπαίτιο, πριν συζητήσουμε τα γεγονότα» 
απάντησε ο Νίκος.

«Λοιπόν, απ' όσο θυμάμαι εγώ ήμουν, που ετοίμασα τον καφέ και είμαι σίγουρος ότι σερβιρίστηκε, πριν οι κούπες 
τοποθετηθούν στο τραπέζι» είπε ο Πέτρος, και πρόσθεσε πως ο Οδυσσέας καθόταν στο τραπέζι, πριν ακόμα σερβιριστεί 
ο καφές. 0 Οδυσσέας αναρωτήθηκε ποιος είχε το δηλητήριο και πότε μπήκε στον καφέ. 0 Νίκος τότε είπε: «0 Θανάσης 
και εγώ φορούσαμε εργαστηριακές ρόμπες και θα μπορούσαμε εύκολα να κρύψουμε ένα μπουκάλι» 0 Οδυσσέας 
είπε: «Εγώ φορούσα μακρυμάνικη μπλούζα εκείνη την ημέρα και τζιν χωρίς παλτό». 0 Πέτρος πρόσθεσε: «Εγώ φορούσα 
κοντομάνικο μπλουζάκι, γιατί ως γνωστόν ζεσταίνομαι πολύ εύκολα». Τότε ο Θανάσης επισήμανε: «Εγώ σέρβιρα καφέ 
στις κούπες και θυμάμαι πως παρατήρησα λίγο νερό στη μία από αυτές, αλλά δεν έδωσα σημασία τότε. Άλλωστε δεν πήγα 
εγώ τις κούπες στο τραπέζι. 0 Νίκος τις πήγε». «Δηλαδή, το δηλητήριο ήταν ήδη μέσα στην κούπα, πριν τις γεμίσεις με 
καφέ;» ρώτησε ο Νίκος. «Έτσι, φαίνεται» απάντησε ο Θανάσης. Τότε ο Οδυσσέας που ήταν σκεφτικός, πρόσθεσε: «Θυμάμαι 
,που ο Νίκος έφερε τους καφέδες στο τραπέζι και μας ζήτησε να πάρουμε ο καθένας μια κούπα. 0 Κώστας ήταν ο 
τελευταίος που πήρε τον καφέ του».

0 Αστυνόμος Στεργίου. που τόση ώρα παρακολουθούσε αμίλητος τη συζήτηση των φίλων του. είπε: «Δε χρειάζεται να 
μακρηγορούμε περισσότερο, γιατί είναι πια εμφανές ποιον από τπν παρέα πρέπει να βαραίνουν τόσα χρόνια οι τύψεις».

Ποιον έχει κατά νου ο Αστυνόμος Στεργίου και γιατί ·,

Οδ,πγειχε σιοστά; ιπαιχνίδι 2> Οπαζοκεφαλιά (παιχνίδι 3)

1 .'Οταν συναντάτε αυτόν τον συνδυασμό 
πινακίδων, οδηγείτε σε δρόμο με 
προτεραιότητα:
Α. Ναι 
Β.'θχι
2. Για να στρίψετε αριστερά σε 
διασταύρωση από οδό διπλής 
κατευθύνσεως:
Α. Κινείστε προς τον άξονα τπς οδού, που 
θα εγκαταλείψετε.
Β. Παραμένετε πλήρως προς τα δεξιά της 
οδού.
Γ. Κινείστε στο αριστερό άκρο της οδού.
3. Σε αυτήν την περίπτωση;
Α. Επιβραδύνετε.
Β. Σταματάτε.
Γ. Περνάτε.
U. Ποιο όχημα έχει προτεραιότητα;
Α. Το όχημα 1.
Β. Το όχημα 2.
Γ. Κανένα και οι οδηγοί πρέπει να συνεν- 
νοηθούν μεταξύ τους.

Είστε στπ φυλακή με το Νίκο και 
τον Οδυσσέα. Στέκεστε και οι τρεις 
σε μια γραμμή με πρώτο εσένα, 
πίσω σου ο Νίκος και πιο πίσω ο 
Οδυσσέας. Ένας δεσμοφύλακας 
κρατάει 3 μαύρα και 2 λευκά 
καπέλα. Τοποθετεί τυχαία από ένα 
καπέλο στο κεφάλι του καθενός. 0 
Οδυσσέας μπορεί να δει τι καπέλα φορά ο Νίκος και εσείς. 0 
Νίκος μπορεί να δει μόνο το δικό σας καπέλο. 0 δεσμοφύλακας 
λέει προς όλους σας: «Αν κάποιος από εσάς μπορεί να πει 
με 1007. βεβαιότητα το χρώμα του καπέλου που φορά, χωρίς 
να αναφέρει κάτι για τα καπέλα των υπολοίπων, τότε θα σας 
αφήσω όλους ελεύθερους».

Καλεί πρώτο τον Οδυσσέα να απαντήσει. 0 Οδυσσέας. που 
είναι πολύ ειλικρινής και έξυπνος άνθρωπος, απάντησε «Δεν 
ξέρω, δεν υπάρχει τρόπος να είμαι σίγουρος». 0 δεσμοφύλακας 
τότε ρώτησε το Νίκο, ο οποίος είναι, επίσης, έξυπνος και λογικός 
άνθρωπος, όμως, κι εκείνος δεν μπορούσε να ξέρει τι χρώμα 
καπέλο φοράει. Όταν τελικά έρχεται η σειρά σας. απαντάτε 
με 100% βεβαιότητα για το χρώμα του καπέλου που φοράτε. 0 
δεσμοφύλακας μην έχοντας άλλη επιλογή σας απελευθερώνει 
όλους. Τι χρώμα ήταν το καπέλο, που φορούσατε, και πώς το 
γνωρίζατε :
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I ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΡΕΣ

είναι γερά;
α) Με νερό β) Με κρασί γ) Με λάδι
2. Πώς λεγόταν η πρώτη γυναίκα, που αποτέλεσε νικήτρια 
των Ολυμπιακών Αγώνων;
α) Κύνισκα β) Διώνη γ) Φερενίκη
3. Ο πίνακας με τίτλο «Ηλιοτρόπια», ποιου μεγάλου ζωγρά
φου έργο είναι;
α) Μονέ β) Βαν Γκονγκ γ) Πικόσο δ) Μικελάντζελο
4. 0 πρώτος περίπλους της γης πραγματοποιήθηκε από τον...
α) Βάσκο ντα Γκάμα β) Μπατολομέου Ντίας γ) Φερδινάνδο 
Μαγγελάνο δ) Χριστόφορο Κολόμβο.

γ ια τί το λέμε έτσι-,

Που τους έβλεπαν.

«Κουτσοί στραβοί στον Άγιο Παντελεήμονα»
Στα 1830. σ' ένα χωριουδάκι της Κυνουρίας. στο Άστρος. 

παρουσιάστηκε ένας περίεργος άνθρωπος, που άρχισε να δι
αδίδει επίμονα. ότι ήταν ο ... Άγιος Παντελεήμονας, που ήρθε 
να σώσει τον κόσμο από τις διάφορες αρρώστιες, που τον μά
στιζαν. Είναι γνωστό ότι ο πραγματικός Άγιος Παντελεήμονας 
είναι ο προστάτης των αναπήρων και οι Χριστιανοί πιστεύ
ουν. ότι γιατρεύει, εκτός των άλλων και τις παραμορφώσεις 
του σώματος, καθώς και τους τυφλούς. 0 άγνωστος, ωστόσο, 
του Άστρους δεν έκανε το παραμικρό θαύμα. Επειδή, όμως, 
δεν ενοχλούσε κανένα με την παρουσία του, τον άφηναν να 
λέει ό.τι θέλει. Παρόλα αυτά η φήμη, πως εμφανίστηκε στην 
Κυνουρία ο Άγιος Παντελεήμονας. απλώθηκε γρήγορα σε 
όλη την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να καταφθάνουν στο χωριό 
πλήθος ανθρώπων, που έπασχαν από τα μάτια τους, τα αυτιά 
τους, τα πόδια τους και πλήθος άλλες ασθένειες, έχοντας 
παρατήσει τα σπίτια και τις δουλειές τους, με την ελπίδα ότι θα 
γίνουν καλά.Έ τσι, π ερνώ ντας α υ τ ά ΐο  πλήθος από τα διάφορα 
χωριά για νο' 
έλεγαν: «Κοψ

Πηγή: «Λέξεις και φράσεις παροψιώδεις» του Τάκη Ναστούλη. εκδ. 
Σμυρνιωτάκη.

,εστ αστυνομικών γνώσεων

1. Ο Α μετά την τέλεση 
του εγκλήματος της λη
στείας (άρθρο 380 παρ.1 
Π.Κ.) σε βάρος του Β. που 
έγινε την 23.00' ώρα της 
4-4-2005, γίνεται αντιλη
πτός από αστυνομικούς, 
οι οποίοι τον καταδιώκουν 
συνεχώς και διαρκώς χω
ρίς καμία διακοπή, οπότε 
για να αποφύγει αυτός τη 
σύλληψη, εισέρχεται την 
22.00' ώρα της 5-4-2005 
σε Χριστιανικό Ιερό Ναό 
της περιοχής στο οποίο 
βρισκόταν σε εξέλιξη τε
λετή θρησκευτικής λα
τρείας (ιερουργία). Μετά 
το πέρας της ιερουργίας 

01.00' της 6-4-2005 ο Α βγήκε από το ναό και, αφού απο
μακρύνθηκε αρκετό μακριά, συνελήφθη από τους αστυ
νομικούς.
Ερώτηση
α) Μπορούσαν οι αστυνομικοί να προχωρήσουν στην σύλληψη 
του Α μέσα στο ναό:
β) Είναι νόμιμη η σύλληψη του Α από τους αστυνομικούς;
2. Δράστης -  υπαίτιος του ιδιώνυμου εγκλήματος της αν

θρωποκτονίας με συναίνεση (αρθ. 300 Π.Κ.) είναι όποιος:
α) Αποφάσισε καιεκτέλεσε ανθρωποκτονία ύστερα από σπου
δαία και επίμονη απαίτηση του θύματος, 
β) Αποφάσισε και εκτέλεσε ανθρωποκτονία ύστερα από 
σπουδαία και επίμονη απαίτηση του θύματος και από οίκτο 
γ ι' αυτόν.
γ) Αποφάσισε και εκτέλεσε ανθρωποκτονία ύστερα από σπου
δαία και επίμονη απαίτηση του θύματος και από οίκτο, γ ι' 
αυτόν που έπασχε από ανίατη ασθένεια.
3. Όταν ο εντολέας Ε. δίνει στον εντολοδόχο Α να πωλήσει 
στην λαϊκή αγορά Τρικάλων 150 πρόβατα έναντι 40.000 ευρώ 
δίνοντας, συγχρόνως, και την πληρεξουσιότητα να ενεργή
σει την πώληση στο όνομα αυτού του ίδιου (του εντολέα Ε), 
η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εντολής και 
μετά την πώληση δεν επιστρέφει το τίμημα (40.000 ευρώ), 
τότε ο Α έχει διαπράξει την ειδική υπόσταση του εγκλή
ματος της:
α) Κακουργηματικής υπεξαίρεσης -  εξομοίωσης με το ξένο 
πράγμα, υπεξαίρεση του υποκατάστατου (αρθ. 375§3 εδ. α' 
ΠΚ). διότι με το ξένο πράγμα (150 πρόβατα) εξομοιώνεται και 
το τίμημα, που έλαβε ο δράστης από το πράγμα που του είχε 
εμπιστευθεί να το πωλήσει ο Ε.
β) Απάτης (αρθ. 386 ΠΚ).διότι ο σκοπός του Α είναι να αποκο
μίσει ο ίδιος παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτοντας την 
περιουσία του Ε με εξαπάτηση.
γ) Απλής βασικής κλοπής (αρθ. 372§1 εδ. α' ΠΚ). διότι με θε
τική ενέργεια ο δράστης θραύει την ξένη κατοχή του Ε. οπότε 
ως κάτοχος δεν μπορεί πλέον δίχως άλλο να έχει πρόσβαση 
στο πράγμα.
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αναδεξιμιός.
2. Με βουαγιάζ ... ταξιδεύει -  Πουλί που μιμείται την αν
θρώπινη ομιλία.
3. Μεγάλο ... κέφι -  Ελληνικό ... 330.
4. Δε βγάζει... ομοίου του μάτι.
5. Πρωτεύουσά του η Μασκάτ -  Κεφαλή αγίου λειψάνου.
6. Κατεύθυνση ανέμου (συντομ.) -  Ο σύντροφος (συνεκδ.).
7. Λεγόταν ο συγγραφέας Ουάιλντ -  Βρετανός φιλόσοφος 
(1877-1971).
8. Ηλιόλουστη μέρα.
9. Όνομα Βρετανών -  Το κατακάθι του κρασιού.
10. Ο πιο γνωστός ... Βρυώνης -  Δηλώνει προτροπή.
11. Δεν έχουν τέτοια ... αισθήματα -  Τα αρχικά διεθνούς 
οικονομικού οργανισμού.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Ο διάττοντας αστέρας.
2. Έγραψε το «Βροχοποιό» - Λαβίδα για το τζάκι.
3. Απλοϊκά, κατά μία έννοια -  Ντάιαν ...: Αμερικανίδα ηθο
ποιός.
4. Φίρμα φωτογραφικών μηχανών -  Αρχή όρκων.
5. Λέγεται ο σκηνοθέτης Κουστουρίτσα -  Διαφέρει από το 
ζετέ.
6. Εντομή στο φλοιό φυτού -  Χάρισμα, ρεγάλο.
7. Δηλώνει περιέργεια -  Βασίλης...: λαϊκός τραγουδιστής.
8. Λίμνη του Καναδά -  Αντιπολεμική ταινία του Ρόμπερτ 
Άλτμαν.
9. Μουσική με γρήγορη ρυθμική αγωγή -  Χαϊδεμένη ... 
Αναστασία.

Ονέκδοτο

Η ΜΑΚΑΡΙΤΙΙΣΑ

Σε μια τάξη δημοτικού, η δασκάλα 
μαθητές της:

-Παιδιά, το απόγευμα θα πάμε στο αμφιθέατρο, να βγάλουμε 
όλοι μαζί μια αναμνηστική φωτογραφία και .όταν γεράσετε. θα 
την βλέπετε και θα λέτε: «Αχ! να. ο Γιαννάκης. να. η Μαρία...». 
Τότε από το τελευταίο θρανίο ακούγεται μια φωνούλα:
-Κι αυτή εδώ στη μέση είναι η δασκάλα μας η μακαρίτισσα ...

λέει στους

Ι Ί  γλώσσα μας

ομορφαίνω -  
καλλωπίζω -  εξωραΐζω.

Το ομορφαίνω δηλώνει τη 
γενική σημασία «κάνω κάτι όμορφο, προσδίδω 

ομορφιά» ή και «γίνομαι όμορφος» εσωτερικά ή εξωτερικά 
π.χ. η αγάπη και η καλοσύνη ομορφαίνουν τη ζωή μας. Το 
καλλωπίζω σημαίνει «φροντίζω να κάνω κάτι όμορφο, 
περιποιούμαι για ομορφιά» και αναφέρεται περισσότερο στην 
εξωτερική εμφάνιση π.χ. Ο περίβολος γύρω από την εκκλησία 
θα καλλωπισθεί με φυτά και γλυπτά, για να αναδειχθεί 
όλος ο χώρος. Όταν πηγαίνει σε κοινωνικές εκδηλώσεις, 
καλλωπίζεται προσεκτικά και ντύνεται με ακριβά φορέματα. 
Δεν καλλωπίζουμε την ψυχή ή τη ζωή ή το εσωτερικό εν γένει 
του ανθρώπου. Το εξωραΐζω σημαίνει, επίσης, «προσδίδω 
ομορφιά» (με καλή ή κακή σημασία, πραγματική ή επίπλαστη 
ομορφιά) π.χ. 0 σύλλογός μας έχει κύριο σκοπό να εξωραΐσει 
το χωριό μας. φροντίζοντας για το φυσικό περιβάλλον και τα 
παραδοσιακά κτίσματα. Οι πολιτικοί, συχνά, εξωραΐζουν την 
πραγματικότητα, για να γίνονται αρεστοί στον κόσμο.

Πηγή: Λεξικό της Ν. Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή 
γλωσσολογίας Γ. Μπαμπινιώτη.

ΙΊ  φωτογραφία του μήνα
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άγια σοφών ανδρών εορτολόγιο

EIIVAI ΔΥΣΚΟΛΟ ΙΥΆ 
ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ, ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΟΙ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ 
ΑΑ/ΘΡ/2ΠΟΙ KPIVOW.

C AR L JLV 6

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΝΙΚΗΤΕΣ ^
ΤΕΥΧΟΥΣ 294

(ΙΑ Ν Ο Υ Α Ρ ΙΟ Σ  -  Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ ΙΟ Σ  2016)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι 1) 
ζέρουμε ότι ο δολοφόνος είχε υποβληθεί σε 
ακρωτηριασμό ένα μήνα πριν τον μαραθώνιο. 
Επομένως, δεν μπορεί να είναι ο δολοφόνος ο 
Γιώργος, αφού έτρεξε στο μαραθώνιο και, άρα, δεν 
είναι και θύμα. Επίσης, δεν μπορεί να είναι ο Νίκος 
δολοφόνος, καθώς βρισκόταν στην απομόνωση της 
φυλακής μέχρι την ημέρα του μαραθωνίου, άρα 
ούτε το θύμα και, επιπλέον, είναι και αδερφός του 
δολοφόνου. Ο Οδυσσέας δεν είναι ο δολοφόνος, αφού 
συνάντησε πρώτη φορά το Νίκο 6 μήνες πριν, άρα 
δεν είναι αδερφός του και δεν είναι και θύμα, αφού 
ετοιμάζεται να εγκαταστήσει καινούργιο υπολογιστή 
την επόμενη εβδομάδα. Απομένουν ο Γιάννης και 
ο Κώστας. Ο Γιάννης ήταν αγρότης, επομένως, δε 
μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και. άρα. δεν είναι ο 
δολοφόνος. Επομένως, δολοφόνος είναι ο Κώστας 
και θύμα ο Γιάννης.

ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΣΩΣΤΑ (παιχνίδι 2)
Ι.Α. 2.Β. 3.Β. 4.Α.

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ (παιχνίδι 3)
Ο άντρας της ιστορίας μας είναι πολύ κοντός και δε 
φτάνει να πατήσει το κουμπί του δέκατου ορόφου 
στον ανελκυστήρα, οπότε αν είναι βροχερή μέρα 
χρησιμοποιεί την ομπρέλα του. αν υπάρχουν άλλοι 
άνθρωποι μαζί του τον βοηθούν εκείνοι, διαφορετικά 
πατάει το κουμπί του εβδόμου ορόφου, που μπορεί 
να φτάσει, και από εκεί και πέρα συνεχίζει με τα 
πόδια.

Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» 
εύχεται χρόνια πολλά σ' όλους τους εορτάζοντας.

ΜΑΡΤΙΟΣ
Ευδοκία 1/3
Ευθαλία. θάλεια 2/3
Κλεόνικος. Κλεονίκη 3/3
Ευγένιος 7/3
Ιλιάνα, Σαράντης, Σμαράγδα 9/3
Λέανδρος, Μάριος 13/3
Χριστόδουλος 16/3
Χρύσανθος. Χρυσάνθη 19/3
Ροδή, Ροδιανός 20/3
Δρόσος. Δροσούλα 22/3
Ευάννελος. Ευαννελία 25/3
Σύλας, Σύλια 26/3
Λυδία 27/3

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Λάζαρος* 4/4
Δάφνη* 5/4
Ευτύχιος 6/4
Δημοσθένης, Δ ιονύσιος, Δ ιονυσία, Θεμιστοκλής, 
Ομηρος. Τ ιμόθεος

10/4

Αντύπας 11/
Αναστάσιος*. Αναστασία*, Πασχάλης*. Λάμπρος* 12/4
Γεώργιος*. Γεωργία*. Ζέτα* 23/4
Ασημάκης. Ασημίνα, Ιάκωβος 30/4

(*) Κινητή γιορτή

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 295

(ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016)

ΤΕΣΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
Ι.α Η σύλληψη απαγορεύεται όσο διαρκεί η ιερουργία (αρθ. 278 
παρ.1 Κ.Π.Δ.).
Ι.β Η σύλληψη του δράστη Α είναι παράνομη τη στιγμή, που 
πραγματοποιείται, διότι έχει παρέλθει το αυτόφωρο (αρθ. 242 
παρ.2 Κ.Π.Δ.).

2. επιλογή γ, 3. επιλογή α
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

► Επιμέλεια Αρχ/κος Τρίκκας Αναστάσιος

Τέκνα Αστυνομικών
που πέτυχαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο  Τ Ε Κ Ν Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Γ Ο Ν Ε Α Σ Β Α Θ Μ Ο Σ  · Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α  j

ΑΛΙΤΖΑΝΙΔΟΥ Ιφιγένεια Τμ.Οικον. Επιστημών Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΛΙΤΖΑΝΙΔΗΣ Αντώνιος Αρχ/κας Α.Τ. Πλατέως Ημαθείας

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος Παιδαγ.Προσχ.Εκπαίδευσης Πανεπ. Θεσσαλίας ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δημήτριος

Αρχ/κας Α.Τ. Ν.Ιωνίας Μαγνησίας

ΒΑΒΟΥΛΕΑ Αναστασία Φιλοσοφικών & Κοιν.Επιστημών - Ρέθυμνο ΒΑΒΟΥΛΕΑΣ Ανδρέας Αρχ/κας Α.Τ. Σαλαμίνας

ΒΑΡΥΠΑΤΗΙ Αλέξανδρος Τμ.Επιστ.ΦυσΑγωγής - Πανεπ. Θεσσαλίας ΒΑΡΥΠΑΤΗΣ Στυλιανός Ανθ/μος Α.Τ. Καμ.Βούρλων

ΒΑΣΣΑΛΟΣ Ιωάννης Μαθηματικό Αθηνών ΒΑΣΣΑΛΟΣ Βασίλειος Υπαστυνόμος ε.α.

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Κων/νος Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Ηπείρου ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Ιωάννης Ανθ/μος ε.α.

ΓΑΡΔΑΝΗΣ Παναγιώτης Σχ.Διοικ.& Οικον. Τμ.Λογιστικής ΤΕΙ θεσ/νίκης ΓΑΡΔΑΝΗΣ Εμμανουήλ Υ/Β' Α.Τ. Νάουσας Ημαθείας

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ Μαρία - Ελένη Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπ. Θεσσαλίας ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Χρήστος Αρχ/κας Υ.Α. Βόλου Μαγνησίας

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ Στεφανία-Χριστίνα Τμ.Ελληνικής Φιλολογίας - Πανεπιστήμιο Θράκης ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Δημήτριος Υ/Β' Δ.Α. Ημαθείας Επιτελείο

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Τμ.Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διονύσιος

Υ/Β' Δ.Α. Ηλείας Επιτελείο

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Βενετία Ναυτικών Δοκίμων Χατζηκυριάκειο Πειραιώς ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Απόστολος

Αρχ/κας Δ.Α. Κέρκυρας

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία Σχ.Διεθνών & Ευρωη. Σπουδών - Πάντειο ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ θωμάς Υ/Β' Α.Τ. Ν.Ιωνίας Μαγνησίας

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Χριστόδουλος Μηχανολόγων - Μηχανικών ΤΕΙ Καβάλας ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Αναστάσιος Υ/Β' Α.Τ. Ν.Ιωνίας Μαγνησίας

ΓΚΑΝΙΟΥ Ειρήνη Ιατρική Αθηνών ΓΚΑΝΙΟΣ Νικόλαος Αρχ/κας Δ.Α. Αργολίδας Επιτελείο

ΔΑΓΡΕ Σταματίνα Τμ.Κοινωνιολογίας - Πάντειο Πανεπιστήμιο ΔΑΓΡΕΣ Δημήτριος Υ/Α' Δ.Α. Αργολίδας Επιτελείο

ΔΑΝΑΤΖΗ Σοφία - Αριάδνη Σχ.Τεχν.Υπαξ/κών Αεροπορίας ΔΑΝΑΤΖΗΣ Παναγιώτης Αρχ/κας ΓΔΠΕΕΣ / Επιτελείο

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Τμ.Δ/σης Επιχ. Αγροτ.Προϊόντων Πανεπ. Πατρών ΠΟΛΙΤΗ Κων/να Ανθ/μος Δ.Α. Ηλείας Επιτελείο

ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ Ευθυμία Παιδαγωγικό Πανεπιστημίου Δυτ.Μακεδονίας ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Στυλιανός Αρχ/κας Τ.Α. Βέροιας Ημαθείας

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Κων/νος Τμήμα Μηχανικών Πληροιρορικής-ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΥΓΤΑΘΙΟΥ Βασίλειος Ανθ/μος ε.α.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Φωτεινή Πολιτικών Εηιστ. & Δημ.Διοικ.-Πάντειο Αθηνών ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αθανάσιος

Ανθ/μος Α.Τ. Ελευσίνας

ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ιωάννης Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ΘΕΟΧΑΡΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας Α.Τ. Μώλου Φθιώτιδος

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Νικολέτα Τμ.Ιστορίας & Εθνολογίας Πανεπ.Ιωαννίνων ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Βασίλειος

Υπαρχ/κας Σ.Τ.Α. Βεργίνας Ημαθείας

ΚΑΠΝ ΙΑ  Αθανασία Παιδαγωγικό - Πανεπ. Θεσσαλίας ΚΑΠΝΙΑΣ Στέργιος Ανθ/μος Α.Τ. Αλμυρού Μαγνησίας

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Γεώργιος - 

Χρυσοβαλόντης

Γεωπονική Σχολή Θεσσαλονίκης ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας Τ.Τ. Λαμίας

ΚΑΡΑΦΥΛΛΑΚΗ Μαρία Τμ.Μηχ. Περιβάλλοντος - Πανεπιστήμιο Θράκης ΚΑΠΟΥΣΟΥΖΗ Βάϊα Αρχ/κας Δ.Α. Μαγνησίας

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Αικατερίνη Ιατρική Πατρών ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Κων/νος Αρχ/κας Τ.Α. Άργους

ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΔΗΣ Αγγελος Διοίκηση Τουριστ.Επιχ/σεων ΤΕΙ Ιονίων νήσων ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΔΗΣ Γεώργιος Ανθ/μος ε.α.

ΚΑΡΒΟΥΝΗ Δήμητρα Σχ.Πολιτικών Μηχ/κώνΤΕΙ Αθήνας ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Αντώνιος Αρχ/κας ΓΔΠΕΕΣ / Επιτελείο

ΚΑΤΣΑΡΑΣ Βασίλειος Τμ. Μαθηματικών - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΚΑΤΣΑΡΑΣ Φώτιος Αρχ/κας Δ.Α. Φθιώτιδας

ΚΑΤΣΗΣ Χρήστος Τμ. Οικον. Επιστημών - Πανεπ.Πελοποννήσου ΚΑΤΣΗΣ Βασίλειος Αρχ/κας Α.Τ. Πετρούπολης

ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ Ευστάθιο Παιδαγωγικό - Πανεπιστήμιο Αθηνών ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ Ευάγγελος Υ/Α' Τ.Τ. Ναυπλίου

ΚΕΦΑΛΑΣ Ηλίας Τμ. Πληροφ. & Επικ/νιών - Πανεπ. Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΣ Αναστάσιος Υ/Α' Τ.Α. Ναυπλίου

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ Επαμεινώνδας Μηχαν. Πληροφορικής - ΤΕΙ Θεσσαλίας ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ Κων/νος Ανθ/μος Α.Τ. Απολλωνιών Λευκάδας

ΚΟΡΙΖΗΣ Παναγιώτης Τμ.Φιλοσοφίας Πανεπιστήμιο Πατρών ΚΟΡΙΖΗΣ Κων/νος Υ/Β' Τ.Α. Αμαλιάδας

ΚΟΡΩΝΙΑΔΗ Ευαγγελία Σχ.Εφαρμ.Πληρ/κής Πανεπ. Μακεδονίας ΚΟΡΩΝΙΑΔΗΣ Ελευθέριος Υ/Α Δ.Α. Μαγνησίας - ΓΕ.Ε.

ΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΟΥ Μαρία ΑγρονόμωνΤοπογρ. - Ενθ.Μετσ.Πολυτ.Αθηνών ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελική Αρχ/κας Δ/νση Αστ. Δυτ.Αττ./ Επιτελείο
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ΚΟΥΡΤΑΚΗ Γεωργία Νηπιαγωγών Ρόδου ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Νικόλαος Ανθ/μος ε.α.

ΚΟΥΤΙΟΛΕΛΟΥ Μαρία Διοικ.Οικον Επικ. Πολιτ.&Τουρ.Μονάδων (ΤΕΙ) ΚΟΥΤΣΟΛΕΛΟΣ Ευάγγελος Αρχ/κας Α.Τ. Σηερχιάδας

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα Τμ.Ιστορίας & Εθνολογίας Πανεπιστήμιο Θράκης ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος Υ/Α" Α.Τ. Βέροιας Ημαθείας

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Χαρά Τμ. Μάρκετινγκ & Επικ. - Οικ.Πανεη. Αθηνών ΔΟΓΚΟΓΙΑΝΝΗ Ανθή Συνταξιούχος Π.Υ.

ΚΩΤΣΑΚΟΥ Γεωργία Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ΚΩΤΣΑΚΗΣ Δημήτριος Υ/Α' Β ' Α.Τ. Αχαρνών - Ολ.Χωριού

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος - 

Αγγελος
Τμ.Μηχ.Σχεδ. Προϊόντων - Πανεπ. Αιγαίου ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Αρχ/κας Τ.Τ. Ναυπλίου

ΛΙΑΡΑΚΟΣ Ηλίας Τμ.Λογιστ. Οικονομικό - Οικ.Πανεη. Αθηνών ΛΙΑΡΑΚΟΣ Δημήτριος Υ/Β' Β 'Α.Τ. Αιγάλεω

ΜΑΓΚΟΥΡΙΤΣΑΣ Κων/νος Τμ.Μηχ. Σχεδ.Προϊόντων & Συστημ. Παν.Αιγαίου ΜΑΓΚΟΥΡΙΤΣΑΣ Χρήστος Ανθ/μος ε.α.

Μ ΑΚΚΑΣ Βασίλειος ΤΕΙ Θήβας Διοίκηση συστημάτων εφοδιασμού Μ ΑΚΚΑΣ Παναγιώτης Ανθ/μος ε.α.

ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ Σταύρος Παν/μιο Πειραιά Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής 
Διοικητικής

ΜΑΓΚΑΦΑ Ζωή Πολιτικός Υπάλληλος-Α.Ε.Α. Δ/νση 

Διαχείρισης Χρηματικού

ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ Χρυσόστομος Διοικ.Επιχ/σεων ΤΕΙ Ανατ.Μακεδονίας-θράκης ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ Βλάσιος Αρχ/κας Υ.Α. Αλεξ/πολης

ΜΑΛΑΜ ΑΣ Δημήτριος Σχ.Διοίκησης & Οικονομίας Πανεπιστήμιο Πειραιά ΜΑΛΑΜ ΑΣ Παναγιώτης Αρχ/κας ΔΟΑ

ΜΑΛΑΜΗΣ Αθανάσιος Σχολή Αστυφυλάκων ΜΑΛΑΜ ΗΣ Κων/νος Αρχ/κας-Υ.Α.Κατερίνης

ΜΑΝΑΤΑΚΗ Ανδριανή Σχ.Μηχ. Μεταλ-Μεταλλουργών Παν. Πελοπ/σου ΜΑΝΑΤΑΚΗΣ Μιχαήλ Υ/Β Υ.Α.Β.Ε.

ΜΑΝΗΣ Χαράλαμπος Σχ.Διοίκ. & Οικον. - ΤΕΙ Κεντρ.Μακεδονίας ΜΑΝΗΣ Δημήτριος Αρχ/κας - Άμεση Δράση θεσ/νίκης

ΜΑΝΙΑΤΗ Ζωή Τμ.Φυσικής - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΜΑΝΙΑΤΗΣ Γεώργιος Ανθ/μος-Δ-νση Αμ.Δράσης Αττικής

ΜΑΝΙΑΤΗΣ Θεόδωρος Διοίκηση Επιχ/σεωνΤΕΙ Πατρών ΜΑΝΙΑΤΗΣ Δημήτριος Ανθ/μος ε.α.

ΜΑΡΕΝΤΑΚΗ Αννα Τμ.Δασ.& Διαχ. Φυσ.Πόρων-ΤΕΙ Στ.Ελλάδας ΜΑΡΕΝΤΑΚΗΣ Στυλιανός Αρχ/κας-Α.Τ.Κορυδαλλού

ΜΑΡΙΝΑΚΗ  Ελπίδα Φυσική Αθηνών ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Ιωάννης Αρχ/κας-Α.Τ.Καλλονής

ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ Σχ.Οετικών Επιστ.-Τμ.Φυσικής Πανεπ.Ιωαννίνων Μ ΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Βασίλειος
Αστυν.Υποδ/ντής Δ.Α. Μαγνησίας

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Αντωνία Τμ.Φιλολογίας - Πανεπ. Αθηνών ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος Αστυν.Υποδ/ντήςΤμ.Ασφ. Ωρωπίων

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Λιλλα Οικονομικών Επιστημών Παν/μιο Ρέθυμνου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Φρειδερίκος
Υ/Α -Α.Τ.Περιφέρειας Κατερίνης

ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ Φιλίτσα Παιδαγωγικό Τμήμα Παν/μιο Ρεθύμνου ΜΑΡΜΑΤΑΚΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας-Α.Τ.Χανίων

ΜΑΡΤΥΓΑΚΗΣ Κων/νος Παιδαγωγικό Αλεξανδρούπολης ΜΑΡΤΥΓΑΚΗΣ Στυλιανός Ανθ/μος ε.α.

ΜΑΤΖΟΥΡΙΔΟΥ Αικατερίνη Τμ.ΔασΛ Διαχ. Φυσ.Πόρων-Πανεπ.Θράκης ΜΑΤΖΟΥΡΙΔΗΣ Ευάγγελος Ανθ/μος Α.Τ. Αλεξ/πολης

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Στυλιανός Σχολή Αστυφυλάκων ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Ιωάννης Αστυν.Δ/ντής - Δ.Α. Ακαρνανίας

ΜΑΥΡΙΔΟΥ Ελένη Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης Αγροτικής Ανάπτυξης 
Ορεστιάδας

ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ιωάννης Αρχ/κας-ΓΕ.Π.Α.Δ.Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ Βασίλειος Τμ. Μηχ.Τεχν.Αεροσκοφών-ΤΕΙ Στ. Ελλάδας ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ Δημήτριος Αρχ/κας-Δ-νση Αμ.Δράσης Αττικής

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ Μαριάννα Ιατρική Θράκης ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ευάγγελος Π.Υ. Δ.Α. Αλεξ/πολης

ΜΕΡΖΙΩΤΗ Γεωργία Αγγλική Φιλολογία - Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΕΡΖΙΩΤΗΣ Ιωάννης Αρχ/κας Δ.Α. Αργολίδας Επιτελείο

ΜΕΡΚΟΥΡΗ Γεωργία Νομική Θεσσαλονίκης ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ Σωτήριος Υ/Β' ε.α.

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Αρχαιολογίας & Ιστορίας ΑΕΙ Καλαμάτας ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ Αρχ/κας - Τ.Τ. Ναυπάκτου

ΜΗΤΣΕΛΟΥ Βασιλική Νομική Κομοτηνής ΜΗΤΣΕΛΟΣ Ηλίας Αρχ/κας-Δ-νση Αμ.Δράσης Αττικής

ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος Οργαν.& Διοικ.Επιχ/σεων Πανεπιστήμιο Πειραιά ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Υπαστυνόμος ε.α.

ΜΙΛΗΣ Δημήτριος Σχ. Ανθρ.& Κοινων.Επιστημών Πανεπ.Θεσσαλίας ΜΙΛΗΣ Φίλιππος 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Αγλαΐα

Αρχ/κας Α.Τ. Βέροιας Ημαθείας 

Αρχ/κας Α.Τ. Βέροιας Ημαθείας

ΜΙΧΑΛΗΣ Βό'ίος Σχ.Οικ. & Πολιτ.Επιστημών - Πανεπ. Αθηνών ΜΙΧΑΛΗΣ Αγαθοκλής Αρχ/κας Α.Τ. Περιφ.Βόλου Μαγνησίας

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος Τμ. Εφαρμ.Βιοϊατρικής - ΤΕΙ Αθηνών ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Αρχ/κας Α.Τ. Ζεφυρίου

ΜΟΓΙΑ Ελένη Τμ.Εκπ.& Κοιν.Πολιτικής-Πανεπ.Μακεδονίας ΜΟΓΙΑΣ Νικόλαος Αρχ/κας-Δ-νση Αμ.Δράσης Αττικής

ΜΟΝΑΝΤΕΡΟΣ Ιωάννης Τμ.Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών ΜΟΝΑΝΤΕΡΟΣ Δημήτριος Υπαστυνόμος ε.α.

ΜΟΥΓΓΟΥ Γρηγορία Τμ. Τεχν. Γεωπόνων - ΤΕΙ Ηπείρου ΜΟΥΓΓΟΣ Ιωάννης Αρχ/κος Α.Τ. Περιφ.Λάρισας

ΜΟΥΛΩΤΣΙΟΣ Σωκράτης Σχ. Μηχ. Αυτοματισμού - ΤΕΙ Χαλκίδας ΜΟΥΛΩΤΣΙΟΣ Χρήστος Υπαρχ/κας ΤΔΠΜ Γόννων Λάρισας

ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ Δημήτριος Τμ.Λογιστικής & Χρημ. ΤΕΙ Πειραιά ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ Βασίλειος Α/Υ-Α.Τ. Κορυδαλλού

ΜΟΥΣΤΑΪΡΑ Φωτεινή Φυσικής Ηράκλειο Κρήτης ΜΟΥΣΤΑΙΡΑΣ Γεώργιος Αρχ/κας Τ.Α. Άργους
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ΜΟΥΠΑΚΑΤΟΣ Κων/νος Τμ.Μηχανικών Περιβ. Πανεπ.Δυτ.Μακεδονίας ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ Παναγιώτης Α/Β-ΑΕΑ Δ/νση Πληρ/κής

ΜΟΦΟΡΗ Νίκη Ιατρική Σχολή - Πανεπ.Κρήτης ΜΟΦΟΡΗΣ Δημήτριος Υ/Β' ΥΑΜΚΠΠ

ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ Απόστολος Τμ.Τεχν.Τροφίμων - ΤΕΙ Αθηνών ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ Αντώνιος Υ/Β' ε.α.

ΜΠΑΚΑΛΗΣ Μιχαήλ Σχολή Αστυφυλάκων Μ ΠΑΚΑΛΗΣ Διονύσιος Υ/Α -ΤΔ. Π.Μ.Πιερίας

ΜΠΑΛΑΤΣΑΚΗΣ Βασίλειος Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας ΜΠΑΛΑΤΣΑΚΗΣ Αθανάσιος Αρχ/κας ΤΜΔ Λαμίας

ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Αθηνά Μηχανικών Ενεργ Τεχνολογίας ΤΕΙ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ Νικόλαος Αρχ/κας ΔΑΑ/ΥΔΝ/ΤΔΝ Δυτ.Απικής

ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Γλυκερία Ψυχολογία Ρέθυμνου ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος Ανθ/μος ε.α.

Μ Π ΑΜ ΠΑΚΑ  Γεωργία Νομιμκή Κομοτηνής Μ ΠΑΜ ΠΑΚΑΣ Ιωάννης Αρχ/κας Α.Τ. Σουφλίου

ΜΠΑΜ ΠΙΛΗ Αγγελική Τμ. Πολ.Επιστήμης &Δημ.Διοικ - Παν.Αθηνών ΜΠΑΜ ΠΙΛΗΣ Παναγιώτης Αντιστράτηγος ε.α.

ΜΠΑΜΠΙΟΝΙΤΑΚΗΣ Ιωσήφ Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Παν/μιου Κρήτης ΜΠΑΜΠΙΟΝΙΤΑΚΗΣ Ιωάννης Ανθ/μος ε.α.-Α.Τ.Μοιρών Ηρακλείου

ΜΠΑΡΔΑ Έλενα Σχ. Τεχνικών Υηαξ/κών Αεροπορίας ΣΩΤΗΡΙΟΥ Βάγια Υηαρχ/κας ΤΔΠΜ Γόννων Λάρισας

ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Γεώργιος Γεωπονική Σχολή Αθηνών ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Νικήτας Αρχ/κας-Δ-νση Αμ.Δράσης Αττικής

ΜΠΑΣΙΟΥΛΗΣ Γεώργιος Οικονομικών Επιστημών Αθηνών ΜΠΑΣΙΟΥΛΗΣ Βασίλειος Υπαρ/κας-Τμ.Δ.Παραν.Μετ/σης Πρέβεζας

ΜΠΑΤΣΙΛΑ Μαρία Τμ.Ιστορίας & Αρχαιολογίας Παν.Ιωαννίνων ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ Νικόλαος 
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Άννα

Αρχ/κας Τ.Α. Βέροιας Ημαθείας 
Αρχ/κας Τ.Α. Βέροιας Ημαθείας

Μ ΠΕΚΡΗ  Σταυρούλα Τμ.Πολιτ. Μηχ/κώνΤΕΙ Θεσσαλίας ΜΑΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Καλλιόπη Π.Υ. Α.Τ. Αμαλιάδας

ΜΠΕΣΗ Ναταλία ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης ΜΠΕΣΗ Ζώης Αρχ/κας ΤΑΔΕ Ηγουμενίτσας

ΜΠΙΝΑΣ Νικόλαος Τμ.Φυσικοθεραπείας - ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΜΠΙΝΑΣ Χρήστος Αρχ/κας Α.Τ. Αλμυρού Μαγνησίας

ΜΠΛΑΝΗ Δήμητρα Τμ.Μαθηματικών - Πανεπ.Αθηνών ΜΠΛΑΝΗΣ Κων/νος Αστυν.Υποδ/ντής Δ/νση Ειδικών Δυνάμεων

ΜΠΟΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Εηαγγ. Κρήτης ΜΠΟΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος Ανθ/μος ε.α.

Μ Π ΟΥΡΑ Μαρία Ναυτιλιακών & Επιχ.Υπηρεσιών - Πανεπ. Αιγαίου ΤΑΛΑΝΤΖΗ Αναστασία Αρχ/κας Α.Τ. Μαρκοπούλου

ΜΠΟΥΤΖΕΤΗ θεοδώρα Αριστοτέλειο Παν/μιο θεσ/κης Τμήμα Χημικό ΜΠΟΥΤΖΕΤΗΣ Νικόλοας Αρχ/κας-Α.Τ.Περιφέρειας Κατερίνης

ΜΠΟΥΤΡΟΣ Αθανάσιος Τμ.Λογιστ.& Χρημ/κής - ΤΕΙ Πελοποννήσου ΜΠΟΥΤΡΟΣ Δημήτριος Ανθ/μος Α.Τ. Πετρούπολης

ΜΠΟΥΤΣΗ Μάρθα Τμ.Οικ.Επιστημών Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΜΠΟΥΤΣΗΣ Παναγιώτης Αρχ/κας Α.Τ. Πλατέος Ημαθείας

ΝΑΝΟΥ Ιωάννα Οικονομικών Επιστημών - Πανεπ. Πελοποννήσου ΝΑΝΟΣ Θεμιστοκλής Δ.Ασφ.Αερολ.Αθηνών / Τμ.Ασφαλείας

ΝΑΝΟΥ Νίκη Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Παν/μιο 

θεσσαλίας(Βόλου)

ΝΑΝΟΣ Γεώργιος Αρχ/κας-Δ.Α.Πιερίας/Επιτελείο

ΝΑΣΙΟΥ Βάγια-Αργυρώ Α.Σ.Ο.Ε.ΑΘηνών (Τμ.Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Οικονομικών Σπουδών)

ΝΑΣΙΟΣ Ηρακλής Αρχ/κας-Α.Τ.Καστελίου Ηρακλείου

ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ Ναπολέων Σχ.Περιφ.& Οικον.Ανάπτυξης - Πάντειο Πανεπ. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ Χρήστος Αρχ/κας Τμ.Αλλοδαπών Δυτ. Αττικής

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ιωάννης ΤΕΙ Πατρών Σχ. Τεχν.Εφαρμογών ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ιωάννης Υ/Β' Επιτελείο Α.Δ. Κορινθίας

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Λαμπρινή Κοινωνιολογία Μυτιλήνης ΝΙΚΟΛΑΟΥ Βασίλειος Αρχ/κας Τ.Α. Αγ.Αναργύρων

ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ Μαρία Τμήμα Γεωγραφίας - Χαροκ. Πανεπιστήμιο ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας Υη.Ασφ.Πρ.Δημοκρατίας

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Στρ.Σχολή Αξ/κών Σωμάτων - Οικονομικό ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Α/Β' ΓΑΔΑ/Τμ.Διοικ.Υποστ/ξης

ΝΟΥΣΙΑΣ Πασχάλης Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ΝΟΥΣΙΑΣ Ναπολέων Αρχ/κας Α.Τ. Φιλιατών

ΝΤΑΛΑΚΟΥ Αρτεμησία Νομική Κομοτηνής ΝΤΑΛΑΚΟΣ Βασίλειος Αρχ/κας Τ.Τ. Αγρίνιου

ΝΤΡΙΤΣΟΣ Σωτήριος Πολιτικών Επιστημών - Πάντειο Πανεπιστήμιο ΝΤΡΙΤΣΟΣ Ιωάννης Ανθ/μος Α.Τ. Ηγουμενίτσας

ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ Κων/νος Τμ. Μηχ.Πληροφορικής - ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ Ευάγγελος Υ/Β' - Δ.Α. Ακαρνανίας Επιτελείο

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μαρία Τμ.Νοσηλευτικής - ΤΕΙ Στερεός Ελλάδας ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κοσμάς Υ/Α' Α.Τ. Παπάγου

ΟΨΙΜΟΥ Ειρήνη Μαιευτική - ΤΕΙ Αθηνών ΟΨΙΜΟΣ Θεόδωρος Α/Υ' Τ.Α. Ναυπλίου

ΠΑΓΑΝΗΣ Φώτιος Πληροφορική Πανεπιστήμιο Πειραιά ΠΑΓΑΝΗΣ Γεώργιος Υ/Α' ΓΑΔΑ/Τμ. Επιχ-σεων

ΠΑΓΚΑΛΟΣ Σπυρίδων Τμ.Πληρ/κής - Οικ.Πανεπ.Αθηνών ΠΑΓΚΑΛΟΣ Ιωάννης Υ/Β-Α.Τ. Κορυδαλλού

ΠΑΓΩΝΗ Αικατερίνη Τμ.Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας ΠΑΓΩΝΗΣ Παναγιώτης Υ/Α' Υποδ. Ασφ. Πειραιά

ΠΑΙΔΑΡΟΥ Ελένη Τμ.Φιλολογίας - Πανεπ. Αθηνών ΠΑΙΔΑΡΟΣ θωμάς Αρχ/κας ΔΕΛ  / Α.Ε.Α.

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗ Μαρία Παιδαγωγικό Δημ. Εκπ/σης Παν/μιο Θεσσαλίας ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ Ηλιος Αρχ/κας Α.Τ. Βελεστίνου Μαγνησίας

ΠΑΛΙΜΕΤΑΚΗ Ελισάβετ Τμ.Οικ.Οικον.8. Οικολογίας ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΚΟΡΜΠΟΥ Ασημίνα Π.Υ.-Δ.Α. Πειραιά Επιτελείο

ΠΑΛΙ ΟΥΡΑ Ελπίδα Γαλλική Φιλολογία - Πανεπιστήμιο Αθηνών ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ Γεώργιος Ανθ/μος ε.α.

ΠΑΛΛΗ Αικατερίνη Φυσική Πατρών ΠΑΛΛΗΣ Γεώργιος Υπαρ/κας-Τμ.Δ.Παραν.Μετ/σης Πρέβεζας

ΠΑΜΠΟΡΗ Βασιλική Τμ.Σλαβικών Σπουδών - Πανεπ.Αθηνών ΠΑΜΠΟΡΗΣ Αλέξανδρος Υ/Β-ΑΕΑ Δ/νση Πληρ/κής
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο  Τ Ε Κ Ν Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Γ Ο Ν Ε Α Σ Β Α Θ Μ Ο Σ  - Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Καλλιόπη Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών/ Τμήμα 

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Αρχ/κας-Γενική Περιφ.Αστυνομική Δ/νση 

Πελ/σου

ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ Ευθύμιος Σχ.Ηλεκτρ.-Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ Αντώνιος Ταξίαρχος ε.α

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Βασίλειος Σχολή Αστυφυλάκων ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Παναγιώτης

Αρχ/κας Τ.Α. Ηλιούπολης

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Ελένη Τμήμα Χημείας Παν/μιο θεσ/κης ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος Αρχ/κας-ΤΤ Χανίων

ΠΑΠΑΔΗΜ ΑΣ Ευθύμιος Τμ. Τεχν. Τροφίμων - ΤΕΙ Καλαμάτας ΠΑΠΑΔΗΜ ΑΣ Αναστάσιος Αρχ/κας Υπ.Ασφ.Πρ.Δημοκρατίας

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ιωάννης Τμ. Δημοσιογραφίας - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Βασίλειος
Αρχ/κας - Δ.Α. Ακαρνανίας Επιτελείο

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη Μαθηματικών - Πανεπ. Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος Αστυν.Υποδ/ντής ΤΜ Δ Λάρισας

ΠΑΠΑΚΑΡΜΕΖΗ  Ανδριάνα Παιδαγωγικό Θράκης ΠΑΠΑΚΑΡΜΕΖΗΣ Πέτρος Υ/Β' Τ.Τ. Γιαννιτσών

ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΥ Πέτρος Επιστημών Οικονομίας & Διοίκησης- Πάντειο ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΥ Δημήτριος Αρχ/κας ΔΑΑ/ΥΚΑ Τμ. 5ο

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναστασία Ιατρική Ιωαννίνων ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Χρήστος Ανθ/μος ε.α.

ΠΑΠΑΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ελευθερία Αριστοτέλιο Παν/μιο θεσ/κης /Σχολής Νομικών. 

Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών/Τμήμα Νομικής
ΠΑΠΑΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Γεώργιος
Αστυν. Διευθυντής- Υποδ/νση Δίωξ. 

Ηλεκτρ. Εγκλ. Β.Ε

ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ Εμμανουήλ ΤΕΙ Αγίου Νικολάου Τμήμα Διοίκησης Επιχ/σεων ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας-Α.Τ.Αερολιμένα Ηρακλείου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία Τμ.ΜΜΕ & Πολιτισμού - Πάντειο Πανεπιστήμιο ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Γεώργιος
Υ/Α' Τ.Α. Πετρούπολης

ΠΑΡΑΣΧΟΣ Ευάγγελος - 
Στέφανος

Τμ.Μηχ.Τεχν.Πετρελ. & Φυσ.Αερίου - ΤΕΙ Καβάλας ΠΑΡΑΣΧΟΣ Χρήστος Ανθ/μος ε.α.

ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπ. Θεσσαλονίκης ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Πρόδρομος Ανθ/μος ε.α.

ΠΑΤΕΡΑΚΗ Ευαγγελία Τμ.Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Ηρακλείου ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Δημήτριος Αρχ/κας-Α.Τ. Κισσάμου

ΠΑΥΛΑΚΗ Ευαγγελία Διοικ.Συστημάτων Εφοδιασμού ΤΕΙ Στ.Ελλάδας ΠΑΥΛΑΚΗΣ Γεώργιος Ανθ/μος ΓΑΔΑ / Τμ.Ενστ.Προσωπικού

ΠΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ Γεώργιος Λογιστών & Χρημ/μικών ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΠΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ Παναγιώτης Υπαρχ/κας ΤΣΦ Αριδαίας

ΠΕΡΡΑΚΗΣ Ιωάννης Σχολή Κοινωνικών Επιστημών-Τμ.Πολιτικής Επιστήμης/ 
Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΠΕΡΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ Ανθ/μος-Υ.Α.Αγ.Νικολάου

ΠΕΤΡΑΚΟΣ Ανάργυρος Τμ.Μηχαν/γων Μηχ/κώνΤΕΙ Στ.Ελλάδας ΠΕΤΡΑΚΟΣ Βασίλειος Αρχ/κας-Α.Τ.Κερατσινίου

ΠΕΤΡΑΚΟΥ Ιωάννα Α.Ε.Ι. Φιλοσοφική Αθήνας ΠΕΤΡΑΚΟΣ Παναγιώτης Υ/Β'-Α.Ε.Α. Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης

ΠΕΤΡΙΤΗΣ Αναστάσιος Τμ.Ζωίκής Παρ.& Υδατ/γειαςΤεωπ.Παν.Αθηνών ΠΕΤΡΙΤΗΣ Πέτρος Αρχ/κας Τ.Α. Καμινίων

ΠΕΤΣΑΒΑ Αγγελική Νοσηλευτική ΤΕΙ Ηρακλείου ΠΕΤΣΑΒΑΣ Κων/νος Αρχ/κας Α.Τ. θέρμου

ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ Λεωνίδας ΤΕΙ Μεσολογγίου Τμήμα Λογιστικής ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία Αρχ/κας -Α.Ε.Α. Δ/νση Διαχείρισης 
Χρηματικού

ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ Αρτέμιος Τμήμα Βιολογίας Παν/μιο Ιωαννίνων ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας-ΤΤ Χανίων

ΠΡΟΒΑΤΑ Αικατερίνη Παιδαγωγικό Δημοτ.Εκπαίδευσης Ιωάννινα ΠΡΟΒΑΤΑΣ Αντώνιος Υηαρχ/κας Δ.Α. Κέρκυρας

ΡΕΓΚΟΥΝΙΩΤΗ Ελένη Ιόνιο Πανεπ.-Τμ.Τεχνών & Εικόνας ΚΟΡΩΝΑΚΗ Κορίνα Υ/Α' ε.α.

ΡΕΝΙΕΡΗ Θεώνη Τμ.Νοσηλευτικής - ΤΕΙ Αθηνών ΡΕΝΙΕΡΗΣ Μιχαήλ Αρχ/κας-Α.Τ. Σαλαμίνας

ΡΗΓΑΣ Παύλος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΡΗΓΑΣ Αθανάσιος Αρχ/κας Α.Τ. Σπερχιάδας

ΡΙΖΑΚΟΣ Δημήτριος Τμ.Οικον.Επιστημών - Πανεπιστήμιο θεσ/νίκης ΡΙΖΑΚΟΣ Βασίλειος Α/Υ' Α  Τ.Τ.. Αυτ/δρόμων Φθιώτιδος

ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗ Σοφία Χημικό Ιωαννίνων ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ Χαράλαμπος Αρχ/κας Τ.Α. Καρδίτσας

ΣΑΒΒΑ  Σοφία Τμ Λογιστικής & Χρημ. Παν.Δυτ.Μακεδονίας ΣΑΒΒΑΣ Σπυρίδων Αρχ/κας-Α.Τ. Πάργας

ΣΑΪΔΕΣ Γεώργιος Α  ΤΕΙ Λαμίας Τμήμα Φυσιοθεραπείας ΣΑΪΔΕΣ Βασίλειος Α/Β' -ΤΔ. Π.Μ.Πιερίας

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ελευθερία Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών/ Τμήμα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ιωάννης Αστυν.Υηοδιευθυντής ε.α.

ΣΑΚΚΑ  Βασιλική Κοινωνικής Πολιτικής - Πάντειο Πανεπιστήμιο ΣΑΚΚΑΣ Νικόλαος Υ/Β" ΤΔΠΜ Καρδίτσας

ΣΑΚΟΡΑΦΑ Αθανασία Τμ. Γεωγραφίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ Αχιλλέας Αρχ/κας Τ.Α. Γρεβενών

ΣΑΛΙΒΟΥΡΑΚΗΣ Μάριος Σχολή Διατροφής και Διατροφολογίας ΤΕΙ Κρήτης ΛΟΓΑΡΙΔΟΥ Σοφία Υ/Α-Υ.Α.Χανίων

ΣΑΜΑΝΤΑΣ Αλέξιος Σχολή Αστυφυλάκων ΣΑΜΑΝΤΑΣ Φώτιος Αρχ/κας Α.Τ. Αγρίνιου

ΣΑΜΑΡΑ Μαρία Παιδαγωγικό Προσχ.Αγωγής - Πανεπ. Βόλου ΣΑΜΑΡΑΣ Κων/νος Υ/Β' Τ.Α. Καρδίτσας

ΣΑΜΠΑΝΗΣ Γεώργιος Σχ. Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. ΣΑΜΠΑΝΗΣ Ιωάννης Αρχ/κας ΤΜΔ Λάρισας

ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ Κων/νος Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ Χρήστος Αρχ/κας Τ.Α. Έδεσσας
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο  Τ Ε Κ Ν Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Γ Ο Ν Ε Α Σ Β Α Θ Μ Ο Σ  - Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ

ΣΕΛΗ Ανθή Διοικ.Επιχ/σεωνΧίος ΣΕΛΗΣ Χαράλαμπος Αρχ/κας Α.Τ. Άργους

ΣΗΣΙΟΥ Αθανασία Παν/μιο Αλεξ/πολης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής 

Αγωγής

ΣΗΣΙΟΣ Γεώργιος. 

ΖΗΣ0Π0ΥΛ0Υ Βασιλική

Αρχ/κας-Δ.Α.Πιερίας Επιτελείο. 

Υ.Α. Κατερίνης

ΣΙΑΝΝΟΣ Ιωάννης ΤΕΙ Λογιστικής - Χρημ/οικονονικής Χαλκίδας ΣΙΑΝΝΟΣ Χρήστος Αρχ/κας Α.Τ. Εξαρχείων

ΣΙΑΠΑΤΗΣ Κων/νος Μηχ/κών Χωροτ.&Περιφ.Αναπτ. Πανεπ.θεσσαλίας ΤΑΣΙΟΥ Αγγελική Αρχ/κας ΓΔΠΕΕΣ / Επιτελείο

ΣΙΑΦΗ Σπυριδούλα Φιλοσοφική Αθηνών ΣΙΑΦΗΣ Μιλτιάδης Αστυν. Υποδ/ντης- Αστυνομική Ακαδημία

ΣΙΜΙΤΖΗ Αλεξάνδρα Τμ.Αγροτικής Ανάπτυξης - Πανεπ. Θράκης ΣΙΜΙΤΖΗΣ Απόστολος Αρχ/κας ΤΔΑ Νάουσας

ΣΙΩΝΤΑΣ Λάζαρος Τμ.Οικον. Επιστημών - Πανεπ. Ιωαννίνων ΣΙΩΝΤΑΣ Γεώργιος Υπαρχ/κας Α.Τ. Κρύας Βρύσης

ΣΙΩΤΑΣ Ανδρέας Πληροφορική - Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΣΙΩΤΑΣ Ανδρέας Υπαρχ/καςΤΔΠΜ Πολυνερίου Γρεβενών

ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ Σεμίνα Οικονομικής Επιστήμης Αθηνών ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ Αλίκη Αρχ/κας Υ.Α. Αγρίνιου

ΣΚΕΥΑ Αικατερίνη Σχ.Μοριακής Βιολογίας Πανεπ.θράκης ΣΚΕΥΑΣ Βασίλειος Υ/Β ε.α.

ΣΚΛΗΡΟΥ Σπυριδούλα Μηχανικών Χωροτ.& Αναπτ.-Αριστ.Παν. θεσ/νίκης ΣΚΛΗΡΟΣ Φίλιππος 
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ θεοδώρα

Α/Β' Α.Τ. Ελλομένου Λευκάδας 

Ανθ/μος Α.Τ. Απολλωνιών Λευκάδας

ΣΚΟΝΔΡΑ Αρετή Σχ.Γαλλ.Φιλολογίας - Παν. Θεσσαλονίκης ΣΚΟΝΔΡΑΣ Δημήτριος Αρχ/κας Τ.Τ. Αυτ/μων Κορινθίας

ΣΚΡΙΑΠΑ Γεωργία Νομική Κομοτηνής ΣΚΡΙΑΠΑΣ Ιωάννης Αστ.Υποδ/ντής Δ.Α. Λάρισας

ΣΜ ΗΝΑ Αλεξάνδρα Τμ.Βιολ.Εφαρμ.& Τεχν. - Πανεπ. Ιωαννίνων ΣΜ ΗΝΑΣ Γεώργιος Υπαρχ/κας Α.Τ. Αριδαίας

ΣΠΥΡΑΚΟΣ Κων/νος Τμ.Ηλεκτρ.Μηχανικών - ΤΕΙ Χαλκίδας ΣΠΥΡΑΚΟΣ Απόστολος Υ/Α' Επιτελείο Α.Δ. Κορινθίας

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Δημήτριος Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής Αθήνα ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Χαράλαμπος Α/Δ'ε.α.

ΣΤΑΘΑΡΑΚΟΣ Σταμάτιος Τμ. Μηχ/κών Βιοίατρικής - ΤΕΙ Αθηνών ΣΤΑΘΑΡΑΚΟΣ Αντώνιος Υ/Β' Τ.Τ. Λαμίας

ΣΤΑΘΗ Δήμητρα Φιλολογίας - Πανεπιστήμιο Πατρών ΣΤΑΘΗΣ Αλέξανδρος Δ. Ασιρ.Αερολ. Αθηνών / Τμ.Τροχαίας

ΣΤΑΘΗ Κων/να - Μαρία Επιστημών Εκηαιδ. Προσχ.Ηλικίας - Παν.Πατρών ΣΤΑΘΗΣ Αλέξανδρος Δ.Ασφ.Αερολ.Αθηνών /Τμ.Τροχαίας

ΣΤΑΜΕΛΟΣ Αναστάσιος Φιλολογία - Πανεπιστήμιο Κρήτης ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γεώργιος Α/Υ' Τ.Τ. Ναυπλίου

ΣΤΑΣΙΝΟΣ Λάμπρος Τμ. Οικονομικό Πανεπιστημίου Αθηνών ΣΤΑΣΙΝΟΣ Νικόλαος Ανθ/μος Α.Τ. Κατούνας

ΣΤΑΣΙΝΟΥ Βασιλική Σχολή Μηχ/γων Μηχ/κών - ΤΕΙ Πατρών ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ Δήμητρα Αρχ/κας-Α.Τ. Κερατσινίου

ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ελένη Σχολή Αστυφυλάκων ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ Δήμητρα Αρχ/κας-Α.Τ. Κερατσινίου

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Αθηνά Τμήμα Ψυχολογίας Αριστ.Παν/μιο θεσ/κης ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Γεώργιος

Υ/Β'-Υ.Α.Χανίων

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ - ΠΑΓΑΝΗΣ 

Φώτιος

Πληροφορική Πανεπιστήμιο Πειραιά ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΠΑΓΑΝΗ
Ελισάβετ

Αρχ/κας Υπ.Ασφ.Πρ.Δημοκρατίας

ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ Όλγα Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής - Πανεπ. Βόλου ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ Ιωάννης Αρχ/κας Υποδ. Ασφ.Λάρισας

ΣΤΑΥΡΟΥ Γεώργιος ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής ΣΤΑΥΡΟΥ Κων/νος Αρχ/κας Τ.Α. Κορίνθου

ΣΤΕΛΙΑΝΟΥ Φωτεινή Προσχολικής Διαπαιδαγώγησης Ιωαννίνων ΣΤΕΝΙΑΝΟΣ Χαράλαμπος Αρχ/κας Υ.Α. Αγρίνιου

ΣΤΕΦΑΝΗ Βασιλική Παιδαγωγικό Δημοτ.Εκπ. - Πανεπ. Θεσσαλίας ΣΤΕΦΑΝΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας Α.Τ. Μακρακώμης

ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Αικατερίνη ΤΕΙ Σερρών/Τμ.Πληροφορικής ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ιωάννης Αρχ/κας-ΤΑ. Νεαπόλεως θεσ/κης

ΣΤΕΦΑΣ Σωτήριος - Παναγής Νομική Αθηνών ΠΟΛΛΑΤΟΥ Ιωάννα Ταξίαρχος Δ/νση Εγκλ.Ερευνών

ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗ Νικολέτα Μαιευτικής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ Αρχ/κας-Α.Τ. Χερσονήσου Ηρακλείου

ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗ Ουρανία Μηχανικών φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΤΕΙ 

Κρήτης
ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ Αρχ/κας-Α.Τ. Χερσονήσου Ηρακλείου

ΣΤΟΥΓΚΙΩΤΗ Ευστάθιο Νομική (Α.Π.Θ) ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ  Μαρία Αρχ/κας-Α.Τ.Βουκολίων

ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Αναστάσιος Τεχν.Ψηφιακών Μέσων - ΤΕΙ Κοζάνης ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Παναγιώτης Ανθ/μος ΔΑΑ/ΥΚΑΤμ.3ο

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Παν/μιου Κρήτης ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ Αρχ/κας-Α.Τ.Μοιρών Ηρακλείου

ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ Αννίκα Τμήμα Φυσικών Επιστημών Παν/μιο Ηρακλείου ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ Γεώργιος Α/Υ-Επιτελείο Δ.Α.Χανίων

ΣΦΡΙΝΤΖΕΡΗ θεοδώρα Λογιστική & Χρημ/νομική Οικον.Πανεπ.Αθηνών ΣΦΡΙΝΤΖΕΡΗΣ Βασίλειος Αρχ/κας Υποδ. Ασφ. Πύργου

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Τμ.Πολιτικών Μηχ/κών ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Αρχ/κας ΓΕΠΑΔΔΕ / Τμ.Άμ. Δράσης

ΤΕΓΑΣ Σωτήριος Διαχ/ση Περιβ & Φυσ. Πόρων ΑΕΙ Αγρίνιου ΤΕΓΑΣ Χρήστος Αρχ/κας-Τ.Α. Μεσολογγίου

ΤΕΡΖΗ Μαρία-Γαβριέλα Τμ.Νηπιαγωγών-Πανεπ. Ιωαννίνων ΤΕΡΖΗΣ Κων/νος Αρχ/κας-Δ-νση Αμ.Δράσης Αττικής

ΤΖΙΜΑ Σπυριδούλα θεολογική Σχολή Πανεπ.Θεσσαλονίκης ΤΖΙΜΑΣ Δημήτριος Αρχ/κας Δ.Α. Κέρκυρας

ΤΖΟΑΝΝΟΥ Μαριάνθη ΤΕΙ Χρηματοοικονομικής Καβάλας ΤΖΟΑΝΝΟΣ Ιωακείμ Αρχ/κας-Α.Τ.Καλλονής

ΤΖΟΛΟΣ Χριστόφορος Διοικ.Οικ.Επικ.Πολιτ.&Τουρ.Μονάδων-ΤΕΙ Πύργου ΤΖΟΛΟΣ Απόστολος Αρχ/κας Α.Τ. Ανω Λιοσίων
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο  Τ Ε Κ Ν Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Γ Ο Ν Ε Α Σ Β Α Θ Μ Ο Σ  ■ Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ

ΤΖΩΡΤΖΗ Ασημίνα ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικό Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικών
ΤΖΩΡΤΖΗΣ Στέργιος Αρχ/κας-Α.Τ.Καλυμνίων

ΤΟΛΙΑΣ Δημήτριος Ηλετρ.Μηχ/γων Μηχ.ΗΎ. - ΕΘ.Μετσ.Πολυτεχνείο ΤΟΛΙΑΣ Κων/νος Αρχ/κας Τ.Α. Ζεφυρίου

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ευστάθιος Τμ.Μηχ.Μηχ/κών - ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ιωάννης Αρχ/καςΤ.Τ. Γιαννιτσών

ΤΟΠΚΑΣ Δημήτριος Τμ.Οικον.Επιστημών - Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΟΠΚΑΣ Σάββας Υπαρχ/κας ΤΣΦ Αριδαίας

ΤΟΥΜΠΑ Χαραλαμπία Τμ.Αρχιτεκτ.Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΟΥΜΠΑΣ Θεόδωρος Αρχ/κας Υποδ. Ασφ. Πύργου

ΤΟΥΡΠΕΤΑ Χριστίνα - Ασημίνα Τμ.Οικον. Επιστημών - Πανεπ. Πελοποννήσου ΤΟΥΡΠΕΤΑΣ Ασημάκης Υ/Α ε.α.

ΤΟΥΦΑΚΗ Βασιλική Σχ.Μοριακής Βιολογίας Πανεπ.Θράκης ΤΟΥΦΑΚΗΣ Χρήστος Αρχ/κας Α.Σ. Αερολιμένα

ΤΟΥΦΕΞΗΣ Παναγιώτης Τμ.Μηχ. & Πληρ/κής ΑΕΙ Δυτ.Μακεδονίας ΤΟΥΦΕΞΗΣ Ανδρέας Αρχ/κας-Δ.Α. Αιτωλίας Επιτελείο

ΤΡΑΚΟΥ Ελένη Παιδαγωγικό Δημοτ.Εκη. - Αριστ.Πανεπ.θεσ/νίκης ΤΡΑΚΟΣ Ιωάννης Αρχ/κας A  Τ.Τ.. Αυτ/δρόμων Φθιώτιδος

ΤΡΙΑΝΤΗ Αγγελική Παιδαγωγικό Ιωαννίνων ΤΡΙΑΝΤΗΣ Σταύρος Αρχ/κας Α.Τ. Παραμυθιάς

ΤΡΟΥΣ Ευστάθιος Τμ.Μουσ.Σπουδών Ιόνιο Πανεη.Κέρκυρας ΤΡΟΥΣ Δημήτριος Αρχ/κας Δ.Α. Κέρκυρας

ΤΣΑΒΑΛΟΥ Ευαγγελία Τμ.Φιλοσοφ.-Παιδαγωγικής - Αριστ.Παν.θεσ/νίκης ΤΣΑΒΑΛΟΣ Χρήστος Υ/Β' Δ.Α. Καρδίτσας - ΟΠΚΕ

ΤΣΑΓΑΝΟΥ Μαρία Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) ΤΣΑΓΑΝΟΣ Ζαχαρίας Αρχ/κας Α.Τ. Δομοκού

ΤΣΑΝΗ Ανδρομάχη Τμ.ΔιοίκΛ Πολ.Επιστήμης-Πανεπ. Θράκης ΤΣΑΝΗΣ Βύρων Αρχ/κας Α.Τ. Άρνισσας

ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ Παναγιώτα Τμ.Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ Ιωάννης Αστυν.Υποδ/ντής ΓΕΠΑΔΔΕ / ΤΕΕ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Παρασκευή Τμ.Διοικ.Μονάδων Υγείας - ΤΕΙ Καλαμάτας ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Κων/νος Αρχ/κας Τ.Α. Ν.Φιλαδέλφειας

ΤΣΕΒΑΣ Αγγελος Τμ.Χρημ/κών & Τραη.Διοικ. Πανεπ.Πειραιά ΛΟΥΚΑΚΟΥ Σταυρούλα Α/Β Υ.Α.Β.Ε.

ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ Κων/νος Διοικ.Επιχ/σεων & Αγρ.Προϊόντων Αγρίνιου ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ Χρήστος Αρχ/κας Δ.Α. Αργολίδας Επιτελείο

ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Χρήστος Σχ.Λογιστικής Χρημ/κής - ΤΕΙ Κοζάνης ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Βασίλειος Αρχ/κας Τ.Τ. Αυτ/μων Λάρισας

ΤΣΙΑΝΤΗΣ Χρήστος Διοίκηση Επιχ/σεων ΤΕΙ Πατρών ΤΣΙΑΝΤΗΣ Αθανάσιος Αρχ/κας ΔΕΛ  / Α.Ε.Α.

ΤΣΙΓΓΟΥΝΗ Αθανασία Τμ.Δημόσιας διοίκ. - Πάντειο Πανεπιστήμιο ΤΣΙΓΓΟΥΝΗΣ Παναγιώτης Αστ.Υποδντής Α.Τ. Ν.Ψυχικού

ΤΣΙΓΓΟΥΝΗΣ Χρήστος Τμ.Οικον. Επιστημών - Πανεπ. Πελοποννήσου ΤΣΙΓΓΟΥΝΗΣ Παναγιώτης Αστ.Υποδντής AT. Ν.Ψυχικού

ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ Ευθυμία Χρηματ. Στατιστικό - Πανεπ. Αιγαίου ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Παναγιώτης Ανθ/μος ε.α.

ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης Σχ.Μαθηματικών - Πανεη. Αιγαίου ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Παναγιώτης Ανθ/μος ε.α.

ΤΣΙΛΙΚΗΣ Κων/νος Τμ. Διοίκ. Επιχ/σεων Πανεπιστημίου Πατρών ΤΣΙΛΙΚΗΣ Ευστάθιος Αρχ/κας Α.Τ. Αμφιλοχίας

ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος Τμ.Οικονομικό - Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος Αρχ/κας ΓΑΔΘ Τμ.Εκη/σης

ΤΣΙΝΤΖΟΥ Ελευθερία Τμ.Μαθηματικών Πανεπ. Αιγαίου ΒΟΥΤΣΕΛΑ Ευαγγελία Αρχ/κας Α.Τ. Ν.Ιωνίας Μαγνησίας

ΤΣΙΟΥΦΗ Ελευθερία Οικονομικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Πάτρας ΤΣΙΟΥΦΗ Γρηγόριος Αρχ/κας Α.Τ. Ναυπλίου

ΤΣΙΡΙΓΚΑ Βασιλική Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής - Πανεπ. Βόλου ΚΑΛΛΙΩΡΑ Ευαγγελία Αρχ/κας Δ.Α. Φθιώτιδας

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ Μαρία Νομική Αθηνών ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Παναγιώτης Αρχ/κας ΔΑΑ/ΥΚΑ/2ο

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης Τμ.Πληρ.& Τηλ/νιών Πανεπ.Πελοππονήσου ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημοσθένης Αρχ/κας Υ.Α.Β.Ε.

ΤΣΙΤΟΣ Ανδριανός Τμ.Λογιστικής & Χρημ/κής ΤΕΙ Δυτ.Μακεδονίας ΤΣΙΤΟΣ Θεοδόσιος Αστυν.Υποδ/ντής ΓΑΔΑ / Τμ.Εκπ-σης

ΤΣΙΩΜΟΥ Ιωάννα Νομική Θεσσαλονίκης ΤΣΙΩΜΟΣ Δημήτριος Ανθ/μος ε.α.

ΤΣΟΒΟΛΟΣ Γεώργιος Τμ.Οικονομικών Επιστημών Παν/μιο Πάτρας ΤΣΟΒΟΛΟΣ Ιωάννης Αρχ/κας-Δ.Α. Αιτωλίας Επιτελείο

ΤΣΟΥΒΑΛΑΚΗ Βερονίκη Τμ.Ιστορίας-Αρχαιολογίας Παν/μιο Ρεθύμνου ΤΣΟΥΒΑΛΑΚΗΣ Ελευθέριος Αρχ/κας-Α.Τ.Μουσούρων

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Χρήστος Φαρμακευτική Θεσσαλονίκης ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Μιχαήλ Αρχ/κας Α.Τ. Σαγιάδας

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Πολύκαρπος Ιστορικό και Αρχαιολογίας Ρέθυμνο Κρήτης ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Αντώνιος Υ/Β' -Α.Τ.Βουκολίων

ΦΟΥΡΚΑ Αγαθονίκη Σχ.Οργ.& Διοίκ.Επιχ/σεων Πανεπιστήμιο Πάτρας ΦΟΥΡΚΑΣ Διονύσιος Αρχ/κας ΔΟΑ

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Δημήτριος Οπτική και Οπτομετρία ΤΕΙ Αθηνών ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Παντελής Αρχ/κας-Α.Τ. Περιφέρειας Ηρακλείου

ΦΡΑΓΚΟΣ Ευάγγελος Οικον. Επιστ. & Διεθνών Σπουδών - Παν.Πειραιά ΦΡΑΓΚΟΣ Δημήτριος Δ.Ασφ.Αερολ.Αθηνών / Τμ.Τροχαίας

ΦΥΛΑΚΤΑΚΗΣ Στέργιος Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας ΦΥΛΑΚΤΑΚΗΣ Αθανάσιος Α/Υ' -Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης

ΧΑΜΑΜΤΖΟΓΛΟΥ- 
ΜΑΜΑΜΤΖΙΔΑΚΗΣ Κοσμάς

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Χαλκίδας ΧΑΜΑΜΤΖΟΓΛΟΥ- 
ΜΑΜΑΜΤΖΙΔΑΚΗΣ Ιωάννης

Αρχ/κας Τ.Α. Δραπετσώνας

ΧΑΡΑΝ ΙΔΗΣ Σταύρος Τμ.Λογιστικής & Χρημ/κής - ΤΕΙ Αν.Μακεδονίας ΧΑΡΑΝ ΙΔΗΣ Αριστείδης Αρχ/κας Α.Τ. Αριδαίας

ΧΑΡΙΤΑΚΗ Βασιλική - Νίκη Σχ.Οικ. & Πολιτ.Επισιημών - Παν. Θεσσαλονίκης ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ Δημήτριος Υ/Α Αμεση Δράση θεσ/νίκης

ΧΑΣΑΝΟΥ Ελένη Τμ.Κοινωνιολογίας - Πανεπ. Αιγαίου ΧΑΣΑΝΟΣ Νεκτάριος Αρχ/κας Α.Τ. Αλμυρού Μαγνησίας

Συνεχίζονται στο επόμενο τεύχος

130 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I Μ Α Ρ Τ ΙΟ Σ -Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Σ  2016



____________

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ UNICEF
• Αθήνα - Πλατ. Κοραή · ΙΚΕΑ
• Golden Hall - Μαρούσι - Κηφισού

- Αεροδρομίου

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ UNICEF
ΑΘΗΝΑ: Ξενίας 3, Πλ. Μαβίλη, Τηλ.: 210 77 99 056 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: I. Δέλλιου 2, Πλ. Συντριβανίου, Τηλ.: 2310 286 916

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  ΕΘΝΙΚΗ ΕΠ ΙΤΡΟΠ Η  U N IC E F
ΑΝΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 & ΤΖ. ΚΕΝΝΕΝΤΥ 37, 161 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Τηλ.: 210 7255 555, Φαξ: 210 7252 555, W W W .unicef.gr

ι τη rifin ι luirrr

http://WWW.unicef.gr


Ε 2 3  Δ.  Κ Ο Π Ε Λ Α Κ Η Σ
1991-2016

25 Χ Ρ Ο Ν ΙΑ  ΜΑΖΙ

Σκοπός ρας να ηαηέ^ονριε το τι^εονέ^τνψα, 

η^οσ^έ^οντας τα μαβντε^α Vfhfca {(όνο σε εκείνους,

ιχον πρέπει να επικρατούν.

6νρηριστσύ(ΐε p a  i w  zpnurroeirvu]

Ε 2 3  D IM IT R IO S  K O P E L A K I S  &  C O
L a w  E n fo r c e m e n t -M i l it a r y
R e g is t e r e d  F ir e a r m s  D e a le r  S in c e  1991
14, T r ia in is  S t re e t
190  16 A r t e m is  G r e e c e
te l 00 3 0  2 2 9 4 0  8 3 1 4 4
fa x  0 0 3 0  2 2 9 4 0  8 3 1 4 3
c e ll 00 3 0  6 9 4 4  7 9 5 0 7 6
w w w .k o p e la k is . g r

BSST, HAGOR, M ARS ARMOR, POINTMAN ARMOR, BOLLE TACTICAL, OAKLEY, SUREFIRE, CYPRES  MILITARY, SALOMON FORCES  

5.11 TACTICAL, ADIDAS, LOWA, MESA TACTICAL, HS PRODUKT, GLOCK, BERETTA, SIG, HK, COLT, AGENCY ARMS, ARCTERYX K.A

http://www.kopelakis.gr

