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Ορκωμοσία των νέων Υ/Β’ παρουσία

Επίσκεψη Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. σε

του Προέδρου της Δημοκρατίας

Υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδας

Εορτασμός της Ημέρας

Συνέντευξη του Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης

προς Τιμήν των Αποστρότων

Υποστράτηγου Μπαντουβάκη Νικόλαου
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ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 1 - ΤΚ 54627 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ. Α.Φ.Μ. 999305489 Α' ΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τηλ.Κέντρο : 2310553538 & 6975909933 FAX : 2310553430 Email: Synast.thes@gmail.com
Site: www.ipathessaloniki.gr & www.apostratoithessalonikis.gr & www.dinamianagennisis.gr
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W IN D
W IN D C 2 0 1 6 - 2 0 1 8

SAT XS
1,9 € πάγιο (τελικό 4,16θ

SAT 150
9 € πάγιο (τελικό 13,89 €)

SAT 300
10,5 € πάγιο (τελ. 15,96 €)

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

> Απερ. Ενδοεπικοινωνία
> 1500 λεπ. προς Wind - Q
> 1500 προς σταθερά
> 150 λεπτά προς
Vodafone-Cosmote
100 MB (μ ετά α π ό αίτηση)

> Απερ. ενδοεπικοινωνία
> 1500 λεπ. προς Wind - Q
> 1500 προς σταθερά
> 300 λεπτά προς
Vodafone-Cosmote
^ 300 MB (μ ετά α π ό αίτηση)

(Μ ε α ίτη σ η π ρ ο σ τίθ ε ν τα ι 1 3 0 s m s μ ε 2 €

SAT

.000
14 € πάγιο(τελικό 20,78
1

€)

>
>
>
>

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

^

1 G B (μ ετά α π ό αίτηση)

)

SAT U n lim ite d
16 € πάγιο (τελ. 23,500
>
>
>
>
>
>
^

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 αίτηση)

(Μ ε α ίτη σ η π ρ ο σ τίθ ε ν τα ι 1 3 0 s m s μ ε 2 € )

SAT CONTROL

300

ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
8 € πάγιο (τελ.

12,52

€)

> 1500' ενδοεπικοινωνία
> 300 λεπτά προς κινητά
> 60SMS
> 100 MB
Ζ η τ ή σ τ ε το σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ικ ό έ ν τ υ π ο
π ο υ α φ ο ρ ά τα κ α ρ τ ο σ υ μ β ό λ α ια

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

M obile internet (π ρ ο Φ Π Α ):

>

1 ,5 GB - 2

Mobile Broadband (π ρ ο Φ Π Α ):

>

2 GB - 2 , 5 €

€

>

5G B -3C

> 10 G B - 5 C

>

3 0 GB - 1 0 €

>

3 0 GB - 1 0 €

Αποστέλλοντας κενό ιιήνυιια στο 1212 ενημερώνεστε νια το υπόλοιπο των δεδομένων oac.
Κ ά θε χρόνο επ ιδο τή σ εις από 25% έως 34% ως α κο λο ύ θω ς :
Α) 100 € σε σύνδεση που θ α έχ ει ετή σ ια κίνηση από 401 € κ α ι άνω (δ η λα δ ή έκπτωση έω ς 25% )
Β) 200 € σε σύνδεση που θ α έ χ ε ι ετή σ ια κίνηση από 701 € κ α ι άνω (δ η λα δ ή έκπτωση έω ς 29% )
Γ ) 3 0 0 € σε σύνδεση που θ α έχ ε ι ετή σ ια κίνηση από 901 € κ α ι άνω (δηλα δή έκπτωση έω ς 34% )
Η ετή σ ια κίνηση υ π ο λ ο γ ίζετα ι από 1η Δ εκ εμ β ρ ίο υ -3 0 Ν ο εμ β ρ ίο υ κ α ι εφ ό σ ο ν ο σ υνδρομητής δ ικ α ιο ύ τ α ι
επ ιδότηση, α υτή θ α σ υ μ ψ η φ ισ τ ε ί στον λ ο γ α ρ ια σ μ ό το υ Ια ν ο υ ά ρ ιο υ (που ε κ δ ίδ ε τ α ι 15 Φ εβ ρ ο υ ά ρ ιο υ ).

S

Ο ι λ ο γ α ρ ια σ μ ο ί εκτός Ν. Θ εσ σ αλονίκης α π ο σ τέλλο ντα ι με em ail ή με τα ΕΛΤΑ μ ε χ ρ έω σ η /φ ά κ ε λ ο 2€.
Η εξό φ λη σ η τω ν λ ο γα ρ ια σ μ ώ ν, γ ίν ε τα ι στα γ ρ α φ ε ία μας με μ ετρ η τά ή με χρήση καρτώ ν όλω ν τω ν
τραπ εζώ ν, με e-Banking ή στα τ α μ ε ία στις π αρ ακά τω τράπ εζες:
ALPHA: G R 3 2 0 1 4 0 7 0 1 0 7 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1 6 6 1 6

ΕΘΝΙΚΗ: G R 0 2 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 8 1 2 3 9 5 0

EUROBANK: G R 6 5 0 2 6 0 1 2 0 0 0 0 0 5 9 0 2 0 0 8 1 7 0 9 2

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: G R 3 7 0 1 7 1 4 0 2 0 0 0 6 4 0 2 1 2 6 8 5 9 3 7 9 .

Τ α π ρ ο γ ρ ά μ μ α τα λόγω της ο ικο νο μ ική ς κρίσης, α π ε υ θ ύ ν ο ν τα ι σε σ υ ν α δ έλ φ ο υ ς όλης της χώ ρας. Για
π ερισσότερες π λη ρο φ ο ρίες επ ικοινω νήσ τε μ ε τα γ ρ α φ ε ία το υ Σ υ ν ετα ιρ ισ μ ο ύ κ α θ η μ ε ρ ιν ά κ α ι ώρες
0 8 .0 0 -1 5 .0 0 εκτός Σ α β β ά το υ - Κ υριακής κ α ι εορτώ ν.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ_ΕΚΔΟΣΗΣ [

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
της έκδοσης
Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τις προ
σπάθειες για την πάταξη της εγκλη 
ματικότητας, σημειώνοντας επιτυχίες
έναντι κάθε μορφής εγκλήματος. Κατά τη δ ι
άρκεια του μηνάς Ιουνίου, από τις Υπηρεσίες
της ΕΛ.ΑΣ.. σε όλη την Επικράτεια εξαρθρώ
θηκαν 49 εγκληματικές οργανώσεις και ε ξ ι
χνιάστηκαν 12 ανθρωποκτονίες, ανάμεσά τους
περιπτώσεις παρελθόντων ετών, που επανε
ξετάστηκαν με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών.
Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία ε ν ι
σχύει το ευρωπαϊκό και διεθνές της προφίλ,
συνεχίζοντας και εντείνοντας τη συνεργασία
της με Αρχές άλλων κρατών και δ ιεθ νείς
οργανισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβά
νονται η υπογραφή εθνικού επιχειρησιακού
σχεδίου καταπολέμησης δικτύων παράνο
μης διακίνησης ανθρώπων, από τον Αρχηγό,
Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα και
το Διευθυντή της EYROPOL Rob Wainwright,
καθώς, επίσης, η συμμετοχή στην ευ ρ είας κλίμακας επιχείρηση «CICONIA ALBA»
για την αντιμετώπιση απατών μέσω δ ια δ ι
κτύου στον τομέα των αερομεταφορών και
στην παγκόσμια επιχείρηση «S0GA VI» για
την καταπολέμηση του παράνομου στοιχηματισμού κατά τη διάρκεια του EURO 2016.
0 εορτασμός της Ημέρας προς τιμήν των
Αποστράτων αποτέλεσε αφορμή ο Αρχηγός

Η

του Σώματος να εκδώσει Ημερήσια Διαταγή,
για να τονίσει την ανάγκη αξιοποίησης της
εμπειρίας των αποστράτων, καθώς και την
ανάγκη απόδοσης του οφειλόμενου σεβα
σμού προς αυτούς, στο πλαίσιο του πνεύμα
τος αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ του
εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικού.
Αναφέρει χαρακτηριστικά: «είναι αδιαμφι

σβήτητη η συμμετοχή και η συνδρομή των
παλαίμαχων συναδέλφων... στο σχηματισμό
της γενικής αντίληφης πως πάντοτε και ειδικά
σε περιόδους κρίσιμες για την πατρίδα και την
κοινωνία το προσωπικό της Ελληνικής Αστυ
νομίας ανταποκρίθηκε με επάρκεια, αποφα
σιστικότητα και με υψηλό φρόνημα ευθύνης
στην εκπλήρωση της εθνικής και κοινωνικής
του αποστολής. Είναι ηθικά και δεοντολογικά
επιβεβλημένη η υποχρέωση απόδοσης του σε
βασμού. που αρμόζει στους αποστράτους του
Σώματος από τους εν ενεργεία συναδέλφους».
Τέλος, το προσεχές διάστημα διοργανώνεται στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας το
μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη,
οι XXXI Ολυμπιακοί Αγώνες. Η οικογένεια
της Ελληνικής Αστυνομίας θα εκπροσωπη
θεί σε αυτή τη γιορτή του αθλητισμού από το
μαραθωνοδρόμο Χριστόφορο Μερούση και
το διαιτητή πάλης Χρίστο Διάκο. Οι ευχές
όλων μας τους συνοδεύουν στο ταξίδι τους.

Το ευχα ρ ισ τώ μ ια ς γ ια γ ιά ς στην Ε λ λ η ν ική Α σ τυνομ ία
Τίρος το $100» και την οράδα $Μ./{Σύ»,
θα ήδεβα ρε αυτή την επιστολή να εκφράσω τις άπειρες ευχαριστίες ρου, την ευβνωροσύνν ρου, τον
δαυρασρό ρου, καλώς και τις ευχές ρου fiia να σας ακολουδούν στην τόσο δύσκολη δουλειά σας, άλλες
φορές ραιρητόρο και άλλες λειτούρρηρα, όπως στην περίπτωσή ρου, που το βράδυ της 1 9 η ς/1/2016,

Ε

στις 2030, κινδύνεψε το 2χρονο εββονάκι ρου και το ρεταφέραρε από Ν. Σρύρνη στην &υρωκβινική
jjv ιφςαρνών.

Στην οδό ΤΤανεπιστηρίου, λό$ω κάποιας συγκέντρωσης στην Ορόνοια, το σηρειωτόν φάνηκε αιώνας

στην αγωνία ρας και σκέφτηκα το $100», ρε το οποίο ρι/Ιούσα, ρέχρι που έφτασαν οι ρηχανές $ΑΙ./)Σ»,
χωρίς να φαντάζοραι ότι δα φτάναρε σε χρόνο ρεκόρ, ρε k ρηχανές και 8 άτορα, σηρειωτέον ρε γυναίκες
αστυνορικούς ραζί τους, να παίζουν τη ζωή τους κορώνα-βράρρατα στα φανάρια, στην κίνηση, στα στενά
και ρέσα στην αγωνία ρου ένιωσα ότι είραι δυνατή και ποτέ πια ρόνη.
Συγχαρητήρια παιδιά ρου! Το $σας ευχαριστώ» είναι το τόσο fltjjo βία ό, τι κάνατε βία ρας1
Ί.Ι Τίρος τους ανώτερους σας - Σας αζιζρυν χρήρατα και δόζα, ffianQ προσφορά σας είναι ανυπολόγιστης αζίας.

Aleσεβαβρό και ενψωροσύνη
ρια^υψά,
ν οποία δέβει να κρατήσει την ανωνυρία της
Σημείωση: Η φωτογραφία του εξωφύλλου απεικονίζει την Παναγία Σουμελά Βέροιας
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6

Εορτασμός της «Ημέρας προς Τιμήν των Αποστράτων»

8

Επίσκεψη Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου
Τσουβάλα σε Υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδας

11

Νέος Ιστότοηος του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών της
Ελληνικής Αστυνομίας - www.kiath.gr

ΙΑ

Η Ελληνική Αστυνομία παρούσα στην Αγία και Μεγάλη
Σύνοδο της Ορθοδοξίας στην Κρήτη

16

Εκδήλωση στις Εγκαταστάσεις των Παιδικών
Κατασκηνώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας

18

Μήνυμα του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα για την
Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών

20

«Ο Ηλίας του 16ου» στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά
από τη θεατρική Ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας

2Α

Συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας σε Ευρείας
Κλίμακας Κοινές Αστυνομικές Επιχειρήσεις

26

Συνέντευξη από το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή
Θεσσαλονίκης Υποστράτηγο Μπαντουβάκη Νικόλαο

28

Τ.Ε.Ε.Μ. ...μια «Εκρηκτική» Υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ.

31

Μόνιμες Στήλες
Δ ιε θ ν ή α σ τυ ν ο μ ικ ά ν έ α

Από τ ις ε π ιτ υ χ ίε ς το υ Σ ώ μ α το ς

Ε π ικ α ιρ ό τη τα

Υ π η ρ εσ ια κ ά ν έ α

Σ υ ν δ ικ α λ ισ τ ικ ά ν έα

k I Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η I ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
(Ανασκόπηση

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

Εκδότης
Α ρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Διεύθυνση Επικοινωνίας

Τα όνειρα των μικρών παιδιών ξαναζωντανεύουν
με τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.

36

Τμήμα Ιστορίας-Εκδόσεων
(Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 9010/1/16-γ'από 05-01-2001 απόφαση του
Υπουργού Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ Β'20/16-01-2001) όπως αυτή τροποποιή

Η εμπιστοσύνη καλύπτει ένα μεγάλο κενό...

θηκε με την υπ' αριθ. 9010/1/17-α'από 18-09-2002 (ΦΕΚ ΒΊ244/23-09-

Οι Ψυχολόγοι της Υποδιεύθυνσης Ανηλίκων Αττικής
συμβουλεύουν...

2002. την υπ' αριθ. 9010/1/16-η'από 02-05-2011 (ΦΕΚ Β 745/05-05-2011).

42

την υπ' αριθ. 9010/1/16-ιβ από 30-06-2014 (ΦΕΚΒ ’ 1821/03-07-2014). την
υπ' αριθ. 9010/1/16-ιδ'αηό 16-09-2014 (ΦΕΚ Β7Θ58/23-10-2014) κοίτην
υπ' αριθ. 9010/1/16-ζ' από 6-8-2015 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών 8. Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ ΒΊ688). αντίστοιχα.

Ιστορική Ανασκόπηση των Αστυνομικών Σωμάτων
στην Ελλάδα

44

Αικατερίνη Δημητρέα - Η «Δράκαινα» της Μάνης

48

Διευθυντής
Αλέξανδρος Γεροχρήστος
Δ ιευθυντής Δ /νσης Επικοινω νίας/ΑΕΑ
τηλ. 210/6911768

Υπεύθυνη Διαφήμισης

Σημασίες της ριζοσπαστικοποίησης «Ένα πολυδιάστατο φαινόμενο»

52

Εκπλήρωση μιας Παιδικής Ευχής

58

Μαρία Κωνσταντοπούλου
ΤμηματάρχηςΤμ. Ιστορίας Εκδόσεων/
Δ /νσης Εηικοινω νίας/ΑΕΑ
τηλ. 210/6845062-6940730008

Αρχισυντάκτης

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών
θερμοκρασιών και καύσωνα

Α νθ/μος Α ικατερίνη Κ ίκη

105

τηλ. & fax 210/6849352

Συντάκτες

Τρεις γενιές του ελληνικού μπάσκετ. στην ΕΛ.ΑΣ.

112

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αρχαία Ελλάδα

115

Α νθ/μος Α νιώ νης Τζιβανόπουλος,
Α νθ/μος Οδυσσέας Παππάς.

400 Χρόνια από το θάνατό τους

118

Τέκνα Αστυνομικών που πέτυχαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

128

Α ρχ/κας Αναστάσιος Τρίκκας.
Π.Υ. Μαρία Ν έζερη,
Π.Υ. Ευστάθιος Κούρος & Γκόλια Θεοφάνιά

Υπηρεσιακές φωτογραφίες
Φωτογρ. Συνεργείο
Δ /νσης Εηικοινω νίας/ΑΕΑ

Διαχείριση-Διανομή
Π.Υ. Μαρίνα Βασαρμίδου

Παραγωγή-Εκτύπωση
"NON STOP PRINTING" Ε.Π.Ε.
Α ίμω νος 71 & Κρέοντος, Ακαδ. Πλάτωνος
τηλ. 210/5144445. fax. 210/5142366

Ετήσιες Συνδρομές

Πένθη

104

Αθλητισμός

106

Επιστολές

122

Για τις ελεύθερες ώρες

124

Υπάλληλοι Ελληνικής Αστυνομίας σε ενέργεια
9 ευρώ. Ιδιώ τες 15 ευρώ.
Οργανισμοί, Ο.Τ.Α., Ε ταιρίες 25 ευρώ.
Συνδρομητές εξω τερικού 30 ευρώ.
Διεύθυνση: Λ εω φ . Κ ηφισίας 23. Μαρούσι. 15123
τηλ. 210/6854609
23 K ifisias Ave. M arousi, 15123. H ellas
te l, 210/6854609. fax: 210/6849352
e-m ail: anaskophsh@ yahoo.gr
Κωδ. Γεν. Γραμ. Ενημέρωσης: 1061
Τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών απηχούν τις δικές
τους απόψεις και όχι απαραίτητα εκείνες του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας.
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I ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΑΓΤΥΝΟΜΩΝ Β'
της Ελληνικής Αστυνομίας
Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας

Τ

ον καθιερωμένο όρκο έδω

επέδωσε η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Ελ

και Δ ιοικητικής Ανασυγκρότησης κ.

σαν οι 171 νέοι Υπαστυνόμοι

ληνικής Δημοκρατίας κ. Προκοπής

Τζανέτου Φιλιππάκου και του Αρχη

Β’. που αποφοίτησαν από τη

Παυλόπουλος. παρουσία του Ανα

γού της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντι-

Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής

πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και

στρατήγου Κωνσταντίνου Τσουβά-

Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια τελετής,

Δ ιοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ν ί

λα. Στην τελετή χοροστάτησε ο Σε-

που πραγματοποιήθηκε (22.06.2016).

κου Τόσκα, του Γενικού Γραμματέα

βασμιώτατος Μητροπολίτης Κηφισί

στις εγκαταστάσεις της Σχολής, στους

Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρη Ανα-

ας. Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κύ

θρακομακεδόνες Αττικής.

γνωστάκη, του Αναπληρωτή Γενικού

ριλλος, συνεπικουρούμενος από τον

Τα ξίφη στους νέους Αξιωματικούς.

Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών

Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη-Υποστράτηγο ε.α. κ. Νεκτάριο Κιούλο.
Την τελετή τίμησαν με την παρουσία
τους, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυ
πουργοί κ. Τέρενς-Σπένσερ-Νικόλαος Κουίκ, ο βουλευτής κ. Αναστάσι
ος Δημοσχάκης. ως εκπρόσωπος του
Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολί
τευσης, ο βουλευτής κ. Χρήστος Κατσώτης, ως εκπρόσωπος του Γενικού
Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής
του Κ.Κ.Ε., οι βουλευτές Π εριφέρει
ας νομού Αττικής κ. Ιωάννης Δέδες
και κ. Αθανάσιος Μπούρας, ο πρώ
ην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη
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σίδης. Επιπλέον, παρευρέθηκαν επί

Σημειώνεται, ότι η Σχολή Αξιωματι

μαρχος Αχαρνών κ. Ιωάννης Κασσα-

τιμοι Αρχηγοί του Σώματος, Α ξιω 

κών Ελληνικής Αστυνομίας είναι ισό

βός. Παρέστησαν, επίσης, ο Αρχηγός

ματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και

τιμη με τις Σχολές των Ανωτάτων Εκ

κ. Ελευθέριος Οικονόμου και ο Δή

ΓΕ.Σ. Αντιστράτηγος Βασίλειος Τελ-

των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσω

παιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας και

λίδης, εκπροσωπώντας τον Αρχηγό

ποι των Συνδικαλιστικών Σωματείων

τις αντίστοιχες Παραγωγικές Σχολές

ΠΕ.ΕΘ.Α., ο Υποστράτηγος Αναστάσι

και Φορέων, καθηγητές της Αστυνομι

των Ενόπλων δυνάμεων. Η φοίτηση

ος Τσιόλτας (ΓΕ.Σ.), ο Αρχιπλοίαρχος

κής Ακαδημίας, Πρόεδροι Ομίλων Φί

των Δοκίμων Υπαστυνόμων στη Σχολή

Κωνσταντίνος Δαρνής, (ΓΕ.Ν.). ο Υπο

λων Αστυνομίας, καθώς και συγγενείς

διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα και χωρίζε

πτέραρχος Μαρίνος Λούκος, (ΓΕ.Α.), ο

και ο ικείο ι των νέων Αξιωματικών.

ται σε τέσσερα (4) εκπαιδευτικά έτη. Οι

Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος-Ελ-

Οι νέοι Υπαστυνόμοι παρέδωσαν την

εξερχόμενοιτης Σχολής Υπαστυνόμοι

ληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρ

πολεμική σημαία της Σχολής στους

Β'. Αξιωματικοί γενικών καθηκόντων,

χος Σταμάτιος Ράπτης και ο Υπαρ-

3ετείς δοκίμους Υπαστυνόμους και,

έχουν τη δυνατότητα εξέλιξης μέχρι

χηγός Υποστήριξης του Πυροσβεστι

αφού έδωσαν τον καθιερωμένο όρ

την κορυφή της ιεραρχικής πυραμίδας

κού Σώματος, Αντιστράτηγος Βασί

κο. ο Διοικητής της Σχολής Αξιωμα

στο βαθμό του Αντιστράτηγου και του

λειος Καηέλιος, ως εκπρόσωπος του

τικών. Ταξίαρχος Λάμπρος Κατσίφας

Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.

ανέγνωσε την Ημερήσια Διαταγή.

Η εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχο

Από πλευράς Ελληνικής Αστυνομί

Μετά το πέρας της τελετής, ο Διοικη

λή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομί

ας παρέστησαν ακόμα, ο Υπαρχη-

τής της Σχολής Αξιωματικών ηροσέ-

ας από το έτος 1995 πραγματοποιείται

γός του Σώματος. Αντιστράτηγος Ιω

φερε συμβολικό δώρο στην Α.Ε. τον

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

άννης Διαμαντόπουλος. η Προϊστάμε

Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκοπή

των Γενικών εξετάσεων του Υπουργεί

νος Επιτελείου του Αρχηγείου. Αντι

Παυλόπουλο, ως ένδειξη σεβασμού

ου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευ

στράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη και

για την ύψιστη τιμή που προσέδωσε

μάτων. για την πρόσβαση των κατόχων

ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδη

με την παρουσία του στη Σχολή Αξιω 

απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου στην

μίας, Υποστράτηγος Βασίλειος Μωυ-

ματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

τριτοβάθμια εκπαίδευση. ■
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ της
«ΗΜΕΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ»
θόν. δεν μπορούμε να παραβλέφου
μ ε τους ίδιους τους εαυτούς μας κι
αυτή τη στιγμή θα μου επιτρέφετε να
αφήσω λίγο τη θέση του Υπουργού
και να μιλήσω σαν απόστρατος προς
αποστράτους». «Δεν μπορούμε να
ξεχύσουμε τις βάσεις που είναι το
χθες, το όποιο χθες, μ ε τα καλά του
και τα κακά του. μ ε όλους εμάς που
έχουμε τα αρνητικά, να πω πρώτα τα
αρνητικά και τα θετικά, και να φτιά
ξουμε κάτι από το μηδέν.» «Στηριζό
μαστε στο χθες και άρα τιμούμε αυ
τούς που προσέφεραν. γιατί σε αυτόν
εδώ το χώρο, αλλά και όσοι δεν μπό
ρεσαν να έρθουν, έχουν προσφέρει
στην αστυνομία, στην κοινωνία, στο
λαό μας. για να υπάρχει αυτή η τά
ξη. να υπάρχει η ασφάλεια, να υπάρ
εορτασμός της «Ημέρας προς

Ο

άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι Α ξιω 

χει η ησυχία, να μπορεί να προκό

τιμήν των Αποστράτων» πραγ

ματικοί. Επίσης, παρέστησαν επ ίτι

βει μ ε όλα τα προβλήματά του ο λαός

ματοπ οιήθηκε (26.06.2016),

μοι Αρχηγοί και Υπαρχηγοί της Ελλη

μας...». «Η προσπάθεια, που γίνεται

σε κεντρ ική εκδήλω ση στον Ιερό

νικής Αστυνομίας, εκπρόσωποι Συν

αυτή τη στιγμή μ ε την πρωτοβουλία

Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών της

δικαλιστικώ ν Οργανώσεων, επίτιμοι

του Αρχηγού της Αστυνομίας και μ ε

πρώην Σχολής Αξιω ματικώ ν Ελλη

και απόστρατοι αστυνομικοί, λοιπό

τηνκάλυφη του Υπουργείου, είναι να

νικής Αστυνομίας, παρουσία της πο

αστυνομικό προσωπικό, καθώς και

συνδέσουμε το χθες μ ε το σήμερα,

λιτικής και φυσικής ηγεσίας της Ελ

πλήθος κόσμου.

είναι να κοιτάξουμε πώς μπορούμε
να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία,

ληνικής Αστυνομίας. Στην τελετή χο
ροστάτησε ο Πανοσιολογιώτατος Αρ

Ο Αναπληρωτής

τη γνώση -χωρίς αυτά να συγχέονται.

χιμανδρίτης - Υποστράτηγος ε.α. Ν ε

Υπουργός κατά

υπάρχουν και τα όρια που γίνονται

κτάριος Κιούλος.

την ομιλία του,

σεβαστά και που όλοι μας τα ξέρου

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Ανα

μεταξύ άλλων,

μ ε ότι πρέπει να γίνονται σεβαστά-

πληρωτής Υπουργός Εσωτερικών &

ανέφερε:

και να αφήνουμε τους εν ενεργεία

Δ ιοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ν ί

«Πιστεύω ότι. για

να κάνουν τη δουλειά τους...». «Εγώ

κος Τόσκας. ο Γενικός Γραμματέας

να χρησιμοποιή

σας καλώ μ ε την τεράστια εμπειρία,

Δημόσιας Τάξης κ Δημήτρης Ανα-

σω τα λόγια του εθνικού ποιητή του

την τεράστια γνώση και την τερά

γνωστάκης ο Αρχηγός της Ελλη

Ανδρέα Κάλβου, χρωστάμε σε όσους

στια βούληση που υπάρχει σε αυτό

νική ς Αστυνομίας, Αντιστράτηγος

ήρθαν, πέρασαν, θα 'ρθουν και θα

το χώρο εδώ -για τί βλέπω και αν

Κωνσταντίνος Τσουβάλας. ο Υπαρ-

περάσουν, κριτές θα μας δικάσουν

θρώπους οι οποίοι έφυγαν πολύ νω

χηγός του Σώματος. Αντιστράτηγος

οι αγέννητοι, οι νεκροί». «Δεν μπο

ρίς. αν θέλετε ξέρω και από τη δική

Ιωάννης Διαμαντόπουλος. καθώς και

ρούμε να παραβλέφουμε το παρελ

μου πορεία στο στρατό- να συμβάλ-
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λετε. να βοηθήσετε το Υπουργείο, την
Αστυνομία, τη συνολική προσπάθεια,
ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ένα
βήμα παραπάνω να ανεβάσουμε την
Ελληνική Αστυνομία, να την φέρουμε
ακόμη πιο κοντά στον ελληνικό λαό.
Γ α τί καταλαβαίνετε, ότι εμείς είμα
στε υπηρέτες του ελληνικού λαού,
είμαστε κομμάτι του ελληνικού λα
ού...». «Χρόνια πολλά για τη σημε
ρινή μέρα και πιστεύω ότι η Ελληνι
κή Αστυνομία θα είναι τέτοια, που θα
είναι ζηλευτή στον ευρωπαϊκό χώρο,
θα χαίρει της εκτίμησης του ελλη
νικού λαού...». «Έχετε δει πολύ μ ε 
γάλες επιτυχίες στην αντιμετώπιση
του εγκλήματος και πιστεύω θα έχει

οποία συμπυκνώνει την ιστορία, συ

αποστράτων μας. δεν εξαντλείται και

ακόμα παραπάνω και αυτά μπορεί να

ντηρεί την παράδοση και διαμορφώ

δεν πρέπει να εξαντλείται στα χρονι

γίνουν όλα. πάντα μόνο και μ ε τη δι

νει την προοπτική και την πορεία του

κά όρια της επαγγελματικής τους δι

κή σας συμβολή. Σας ευχαριστώ πο

Σώματος. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι,

αδρομής.

λύ και χρόνια πολλά».

οι παλαιότεροι συνάδελφοι, που μ ε

Η γνώση, η συσσωρευμένη εμπ ει

το μόχθο, τον αγώνα, την αυταπάρνη

ρία. οι συμβουλές, οι παραινέσεις,

Ο Αρχηγός της

ση και τη θυσία τους ενίοτε, επέτρε

οι προτάσεις τους είνα ι πολύτι

Ελληνικής Αστυ

ψαν σ 'εμάς τους νεώτερους να είμα

μα εφόδια που επιβάλλεται να αξι-

νομίας στην

στε υπερήφανοι που τους διαδεχθή

οηοιούνται προς όφελος της Ελλη

Ημερήσια Διατα

καμε σ' αυτήν την κοπιώδη μα εξαι

νικής Αστυνομίας και κατ' επέκταση

γή, ανέφερε:

ρετικά σημαντική και ενδιαφέρουσα

προς το συμφέρον της πατρίδας και

επαγγελματική διαδρομή.

της κοινωνίας, ειδικά αυτήν την κρί

Κυριακή των Αγί

Η καθιέρωση της Ημέρας Τιμής των

σιμη περίοδο της βαθειάς δημοσι

ων Πάντων είναι μια ιδιαίτερη ημέρα

Αποστράτων της Ελληνικής Αστυ

ονομικής κρίσης, της γενικευμένης

Αναμφ ίβολα,

η

για την Ελληνική Αστυνομία.

νομίας αποτυπώνει. ουσιαστικά, τη

αμφισβήτησης και της κοινής απαί

Γ α τί η μέρα αυτή δεν καταγράφεται

βούληση της Πολιτείας να αποδείξει

τησης για ηρεμία, εσωτερική ασφά

στην ατομική και συλλογική συνείδη

και να αναγνωρίσει, σ' ένα επίπεδο

λεια. ομαλότητα.

ση του προσωπικού του Σώματος μό

υψηλού συμβολισμού, τη διαχρονική

Οφείλω, λοιπόν, αυτήν την ημέρα, την

νον ως ημέρα μνήμης των γνωστών

εθνική και κοινωνική προσφορά της

Ημέρα Τιμής των Αποστράτων της

και αγνώστων Αγίων που αγωνίστη

Ελληνικής Αστυνομίας.

Ελληνικής Αστυνομίας, ως Αρχηγός

καν μ ε ακρίβεια και συνέπεια στον

Η τιμή που αποδίδουμε σήμερα

του Σώματος να υπενθυμίσω και να

αγώνα της Χριστιανικής ζωής. Η μ έ 

στους αποστράτους μας αντανακλά

αναγνωρίσω όλα όσα έχουν προσφέ

ρα αυτή, μ ε την ξεχωριστή αξία και

στο σύνολο του αστυνομικού Οργανι

ρει και εξακολουθούν να προσφέ

σημασία, καταγράφεται στη συνείδη

σμού. σ'εμάς τους ίδιους, τοενενερ-

ρουν και να τους διαβεβαιώσω πως

ση όλων των μελών της αστυνομικής

γεία προσωπικό του Σώματος, που

εξακολουθούν πάντοτε να αποτελούν

οικογένειας ως Ημέρα Τιμής για τους

ανεξαρτήτως βαθμού, θέσης. Υπη

σημαντικούς παράγοντες του ενιαίου

Απόστρατους του Σώματος.

ρεσίας και καθηκόντων υπερασπι

Αστυνομικού Οργανισμού. Πως συ

Γ α τ ί οι απόστρατοι της Ελληνικής

ζόμαστε τις παρακαταθήκες και συ

νεχίζουν να μετέχουν, μ ε άλλον αλ

Αστυνομίας, μ ε το έργο, την παρου

νεχίζουμε το έργο των προκατόχων

λά πάντοτε σημαντικό ρόλο, στο έρ

σία και το παράδειγμά τους δημιούρ

μας. Όμως, το έργο και η προσφο

γο. την πορεία, την Ιστορία του Σώμα

γησαν την παρακαταθήκη εκείνη η

ρά εκείνων που σήμερα τιμούμε, των

τος. Μια Ιστορία μακρόχρονη, σημα-

ΙΟ Υ Λ ΙΟ Σ-ΑΥ ΓΟ Υ ΣΤΟ Σ 2016 I Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Η Α Ν Α ΣΚ Ο Π Η ΣΗ I 9

[ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ντική. ταυτισμένη μ ε την Ιστορία της

θηση στο Συμβούλιο της Επικρά

ΣΗ». προκειμένου να εξασφα

πατρίδας μας. Μια Ιστορία που οφεί

τειας. η ίδρυση Διεύθυνσης Ιστο

λ ισ τεί επαρκής χώρος για τους

λουμε να θυμόμαστε, να σεβόμαστε,

ρίας της Ελληνικής Αστυνομίας,

απόστρατους συναδέλφους που

να διαφυλάσσουμε, να τιμούμε.

στο Επιτελείο του Αρχηγείου για

επιθυμούν να αρθρογραφήσουν

Να τιμούμε, όχι μόνο στο πλαίσιο

την διαφύλαξη και την ανάδειξη

και να μεταδώσουν στους ανα

μιας τυπικής αφιερωματικού χαρα

του έργου και της ιστορίας του

γνώστες του περιοδικού τις γνώ

κτήρα ημέρας αλλά αναλαμβάνοντας

Σώματος.

σεις. τις απόψεις και τα βιώμα-

πρωτοβουλίες και δράσεις μ ε ουσι

► Εκδηλώνονται, ήδη. ουσιώδεις

τά τους.

αστικό περιεχόμενο. Πρωτοβουλίες

προπαρασκευαστικές ενέργειες

► Εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποί

που θα αναδεικνύουν το διαχρονικό

και πρωτοβουλίες, ώστε μ ε την

ησης των απόστρατων συναδέλ

έργο και την προσφορά της Ελληνι

ολοκλήρωση της θεσμικής υπό

φων σε δράσεις και πρωτοβου

κής Αστυνομίας, θα επιτρέπουν την

στασης της Δ/νσης Ιστορίας να

λίες κοινωνικού και πολιτιστικού

αξιοποίηση της εμπειρίας, των γνώ

εξελιχθούν άμεσα και ομαλά οι

περιεχομένου τις οποίες οργανώ

σεων και της διάθεσης για προσφο

διαδικασίες αξιοποίησης και ανά

νει ή στις οποίες συμμετέχει, κα

ρά των απόστρατων συναδέλφων μας

δειξης στο χώρο και μ ε τον τρό

τά περίπτωση, η Ελληνική Αστυ

και θα δίνουν πρακτική υπόσταση

πο που επιβάλλεται, του ιστορι

νομία. όπως η πραγματοποίηση

στη σταθερή θεωρητική θέση, ότι οι

κού αρχειακού υλικού, των ιστο

ομιλιών, διαλέξεων, κ.λ.π.

εν ενεργεία και εν αποστρατεία συ

ρικών κειμηλίων και συνακόλου

► Εξετάζεται η διεύρυνση του πλέγ

νάδελφοι αποτελούν μέλη ενός ενι

θα της ιστορίας του Σώματος. Στο

ματος των εκδηλώσεων που προ

αίου συνόλου, αντιμετωπίζονται ως

πλαίσιο αυτό:

γραμματίζονται στο πλαίσιο του

μέλη του ενιαίου αυτού συνόλου και

• καταγράφεται, ψηφιοποιείται,

εορτασμού της Ημέρας της Αστυ

συμμετείχαν, συμμετέχουν και θα

αρχειοθετείται και ταξινομείται

νομίας. προκειμένου να εξασφα

συμμετέχουν στο διηνεκές, είτε μ ε

το ιστορικό αρχειακό υλικό και

λίζεται η δυνατότητα ουσιαστικής

το έργο που παρείχαν στο παρελθόν

δρομολογείται η διαδικασία της

συμμετοχής και των απόστρατων

είτε μ ε το έργο που εξακολουθούν

ιστορικής του τεκμηρίωσης και

συναδέλφων μας.

στο πλαίσιο των πεπερασμένων αν

• αναπαλαιώνεται ο ιστορικός και

Με την ευκαιρία της σημερινής γιορ

θρώπινων βιολογικών δυνατοτήτων

εμβληματικός χώρος της Σχολής

τής. της Ημέρας Τιμής των Αποστρά

να παρέχουν, στη μακρά ιστορική δι

Αξιωματικών στη Λ. Μεσογείων,

των. εκφράζω δημόσια, εκ μέρους

αδρομή του Σώματος.

μ ε τη συνδρομή του Κέντρου

των στελεχών της Ελληνικής Αστυ

Στο πλαίσιο αυτό και σε απόλυτο

Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕΑ),

νομίας. τις ευχαριστίες και την ευ 

εναρμονισμό των θέσεων της Πο

προκειμένου να στεγαστεί η Δ /

γνωμοσύνη μας σε όλους τους συ

λιτική ς και της Φυσικής Ηγεσίας

νση Ιστορίας του Σώματος.

ναδέλφους μας για το έργο και τις

► Σχεδιάζεται η διαμόρφωση ε ι

παρακαταθήκες που μας άφησαν·

► Εξελίσσεται ομαλά και παραγωγι

δικότερου νομοθετικού πλαισί

για τη συνδρομή που εξακολουθούν

κά η λειτουργία του Πολιτιστικού

ου για τη θεσμική αξιοποίηση

να παρέχουν στο Σώμα και την κοι

Κέντρου της Ελληνικής Αστυνο

των αποστράτων της Ελληνικής

νωνία.

Αστυνομίας.

Καλώ όλους τους εν ενεργεία συνα

της Ελληνικής Αστυνομίας:

μίας και εκδηλώνονται, προγραμ
ματισμένα και υπεύθυνα, οι απα

► Σχεδιάζεται η διαμόρφωση ειδ ι

δέλφους να διαφυλάξουμε, να ε κ 

ραίτητες διεργασίες για τη διεύ

κού πεδίου στην ιστοσελίδα της

μεταλλευτούμε και να αξιοποιήσου-

ρυνση και τη μεγιστοποίηση της

Ελληνικής Αστυνομίας, προκει

μ ε για το καλό της χώρας και της κοι

δράσης και της δυναμικής του.

μένου να εξασφαλίζεται η αμε

νωνίας τις παρακαταθήκες αυτές και

στο πλαίσιο της επιβεβλημένης

σότητα στην ενημέρωση και την

να αποδώσουμε σ' αυτούς που έγρα

συνεργασίας του μ ε συναρμό-

επικοινωνία των απόστρατων συ

ψαν την Ιστορία του Σώματος, σ' αυ

διους φορείς του Υπουργείου.

ναδέλφων.

τούς που μας κάνουν υπερήφανους

► Έχει σχεδιαστεί και αποτυπωθεί

► Διαμορφώνεται κατάλληλα η δι

που υπηρετούμε στο Σώμα της Ελ

σε σχέδιο προεδρικού διατάγμα

άταξη των κειμένων στο περιοδι

ληνικής Αστυνομίας. το σεβασμό και

τος. του οποίου επίκειται η προώ

κό «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗ

την τιμή που τους αρμόζει. ■
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΟΥΒΑΛΑ
ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επίσκεψη στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ

μίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μα

ρευρέθηκαν ο Γενικός Επιθεωρητής

νομίας, Αντιστράτηγος Κων

κεδονίας και Θράκης (Αλεξανδρούπο

Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. Αντι

σταντίνος Τσουβάλας, πραγμα

λης. Δράμας. Καβάλας, Ξάνθης, Ορε-

στράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης και

τοποίησε επίσκεψη (22-23.06.2016)

στιάδας. Ροδόπης). Ενώ, την Πέμπτη

ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομι

στην έδρα της Γενικής Περιφερειακής

23 Ιουνίου, το πρωί ο κ. Αρχηγός συ

κός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδο

Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής

ναντήθηκε με το Διοικητικό Συμβού

νίας και Θράκης, Ταξίαρχος Νικόλα

Μακεδονίας και Θράκης, στην Κομο

λιο της Ένωσης Αξιωματικών Ελλη

ος Μενεξίδης. Κατά τη διάρκεια των

τηνή. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του

νικής Αστυνομίας Ανατολικής Μα

συναντήσεων ο κ. Αρχηγός ενημε

την Τετάρτη 22 Ιουνίου, συναντήθηκε

κεδονίας και Θράκης και ακολούθη

ρώθηκε αναλυτικά σε θέματα επαγ

με εκπροσώπους των έξι συνδικαλι

σε συνάντηση με εκπροσώπους τρι

γελματικού και ευρύτερου αστυνο

Ο

στικών Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλ

ών Ενώσεων Συνοριακών Φυλάκων

μικού ενδιαφέροντος, που απασχο

λήλων της Ανατολικής Μακεδονίας και

της Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά

λούν τις τοπικές Υπηρεσίες και έδω

Θράκης και, αργότερα, παρακάθησε σε

κης και τον Πρόεδρο της Πανελλήνι

σε τις απαραίτητες οδηγίες και κα

δείπνο εργασίας με τους Διευθυντές

ας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλά

τευθύνσεις. Παράλληλα, στο πλαίσιο

των αντίστοιχων Διευθύνσεων Αστυνο-

κων. Στις παραπάνω συναντήσεις πα-

των συναντήσεων με τους εκπροσώ
πους των συνδικαλιστικών Ενώσεων,
είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει από
ψεις και προτάσεις για ζητήματα υπη
ρεσιακού και θεσμικού χαρακτήρα.
Ο κ. Αρχηγός, ολοκληρώνοντας την επί
σκεψή του. αναχώρησε για Θεσσαλονί
κη. για την προγραμματισμένη επίσημη
συνάντηση του με το Γενικό Γραμματέα
του Υπουργείου Εσωτερικών της Βουλ
γαρίας κ. Georgi Kostov. ■
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υρ εία

Α ξ ιω μ α τι

Νικόλαος Μπαντουβάκης και Ταξίαρ-

κών από Υπηρεσίες της Θεσ

χος θωμάς Σάνδρος, αντίστοιχα, με

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο κ.

σ αλονίκης και της Κ εντρ ι

τους βοηθούς τους, οι Δ ιευθυντές

Αρχηγός είχε τη δυνατότητα να ενη

κής Μ ακεδονίας, πραγματοποίησε

των Διευθύνσεων της Θεσσαλονίκης

μερωθεί εκτενώς από τους συμμε-

(23.06.2016) ο Αρχηγός της Ελληνι

και της Κεντρικής Μακεδονίας, κα

τέχοντες Αξιωματικούς σε θέματα

κής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κων

θώς και οι Δ ιοικητές των αστυνομι

υπηρεσιακού και ευρύτερου αστυ

σταντίνος Τσουβάλας, στο αμφιθέα

κών Υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης.

νομικού ενδιαφέροντος, ανέλυσε

τρο του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσ

Παρέστησαν, επίσης, οι Διευθυντές

το πλαίσιο της νέας επιχειρησια

σαλονίκης.

και Υποδιευθυντές των Υποδιευθύν

κής στρατηγικής του Σώματος και

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός

σεων Οικονομικής Αστυνομίας, Δίω 

έδωσε στοχευμένες οδηγίες και

Ε

σ ύσ κεψ η

μογών Βορείου Ελλάδος.

Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου

ξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Εσω

κατευθύνσεις, που, κυρίως, ανά

Ελλάδος, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Κα-

τερικώ ν Υποθέσεων, Αντιμετώπισης

γονται στην εξωστρεφή λειτουργία

ραμαλάκης, οι Γενικοί Αστυνομικοί

Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, Εγκλημα

και στην ανθρωποκεντρική θεώρη

Δ ιευθυντές Θεσσαλονίκης και Κ ε

το λο γ ιώ ν Ερευνών. Ειδικών Αστυνο

ση και διοίκηση των αστυνομικών

ντρικής Μακεδονίας. Υποστράτηγος

μικών Δυνάμεων και Τεχνικών Εφαρ

Υπηρεσιών. ■

Επίσκεψη στη
Γενική Περιφερειακή
Αστυνομική Διεύθυνση
Δυτικής Μακεδονίας
νοδευόμενος από το Γενικό Επιθεω
ρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος,
Αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης συναντή
θηκε με το Γενικό Περιφερειακό Αστυ
νομικό Διευθυντή Δυτικής Μακεδονί

Τ

η Γενική Περιφερειακή Αστυ

σκέφτηκε (24.06.2016), ο Αρχηγός

ας, Ταξίαρχο Παναγιώτη Ντζιοβάρα

νομική Διεύθυνση Δυτικής Μα

της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρά

και τους Διευθυντές των οικείων Δ ι

κεδονίας, στην Κοζάνη, επι-

τηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, συ-

ευθύνσεων Αστυνομίας Γρεβενών, Κα
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στοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, Ταξί-

διαδοχικές συναντήσεις με τους Προέ

Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης και Ειδι

αρχο Κωνσταντίνο Νταλέτσο και Αστυ

δρους και μέλη των Ενώσεων Αξιωμα

κών Φρουρών Κεντρικής Μ ακεδο

νομικούς Διευθυντές Ευθύμιο Αμαρα-

τικών Δυτικής Μακεδονίας και Αστυ

νίας. Σε όλες τις συναντήσεις του με

ντίδη. Χαράλαμπο θεοχάρη καιΔημή-

νομικών Υπαλλήλων Δυτικής Μακεδο

τους συνδικαλιστές ο κ. Αρχηγός ε ί

τριο Χήρα, αντίστοιχα, από τους οποί

νίας, καθώς και τον Πρόεδρο και το

χε την ευκαιρία να ανταλλάξει από

ους ενημερώθηκε αναλυτικά για τα

Γραμματέα της Ένωσης Συνοριακών

ψεις και να γίνει αποδέκτης προτά

θέματα, που απασχολούν πς τοπικές

Φυλάκων του νομού Καστοριάς.

σεων και εισηγήσεων, οι οποίες δή

αστυνομικές Υπηρεσίες, Στις κατευ

Την ίδια ημέρα συναντήθηκε στο

λωσε ότι θα συνεκτιμηθούν στο γενι

θύνσεις του ο κ. Αρχηγός, επεσήμα-

Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης

κότερο επιτελικό σχεδίασμά για την

νε ότι η Ελληνική Αστυνομία αντα-

με τον Α Αντιπρόεδρο της Πανελλή

αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοι

ποκρίνεται σταθερά στο δικαίωμα

νιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυ

μότητας και ανταπόκρισης των αστυ

τον πολιτών να ζουν σε περιβάλλον

νομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α) - αντιπρόσωπο της

νομικών υπηρεσιών, άλλα και τη βελ

ασφάλειας, το οποίο αποτελεί ουσια

Ένωσης Αξιωματικών Κεντρικής Μα

τίωση των υπηρεσιακών και εργασι

στική προϋπόθεση για κοινωνική συ

κεδονίας, καθώς και τους Προέδρους

ακών συνθηκών του προσωπικού. ■

νοχή και αλληλεγγύη. Ακολούθησαν

και μέλη των Ενώσεων Αστυνομικών

Επίσκεψη στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδος
στο Πανόραμα Βέροιας
συνεπώς η διαρκής εκπαίδευση του

Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ

Ο

προγραμματισμό των μετεκπαιδεύσε

νομίας, Αντιστράτηγος Κωνστα

ων και επιμορφώσεων του αστυνομι

προσωπικού, αποτελεί δομικό στοι

ντίνος Τσουβάλας. εηισκέφτηκε

κού προσωπικού. 0 κ. Αρχηγός ξενα-

χείο για την Ελληνική Αστυνομία,

(25.06.2016), τη Σχολή Μετεκπαίδευσης

γήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής

ώστε να διατηρεί σε υψηλά επίπεδα

και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος,

και οπηύθυνε χαιρετισμό στο προ

την αποτελεσματικότητά της και την

στο Πανόραμα Βέροιας, συνοδευόμε-

σωπικό. εκφράζοντας την ικανοποί

εμπιστοσύνη των πολιτών.

νος από το Γενικό Επιθεωρητή Αστυ

ησή του για το επίπεδο της υποδομής

Πριν την επίσκεψή του στη Σχολή, ο κ.

νομίας Βορείου Ελλάδος. Αντιστράτη

και την προσπάθεια που καταβάλλε

Αρχηγός συναντήθηκε στο Αστυνομικό

γο Μιχαήλ Καραμαλάκη και το Γενικό

ται. με την αξιοποίηση του κεκτημέ-

Μέγαρο Θεσσαλονίκης με τον Πρόεδρο

Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης,

νου της εκπαιδευτικής εμπειρίας και

και το Γενικό Γραμματέα της Ένωσης

Υποστράτηγο Νικόλαο Μπαντουβάκη.

την υλοποίηση ολοκληρωμένων προ

Αστυνομικών Υπαλλήλων Δίωξης Λα

Τον κ. Αρχηγό υποδέχτηκε ο Διοικητής

γραμμάτων μετεκπαίδευσης και επι

θρομετανάστευσης νομού Θεσσαλονί

της Σχολής. Αστυνομικός Υποδιευθυ

μόρφωσης. Επιπλέον, δήλωσε ότι οι

κης και είχε μαζί τους εποικοδομητι

ντής Διονύσιος Κούγκας, ο οποίος τον

συνθήκες, που διαμορφώνουν σήμε

κό διάλογο σε θέματα ανάλογου ενδι

ενημέρωσε εκτενώς για την εκπαιδευ

ρα το ευρύτερο περιβάλλον ασφάλει

αφέροντος. ■

τική δραστηριότητα της Σχολής και τον

ας. απαιτούν γνώση και εξειδίκευση.
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ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών

της Ελληνικής Αστυνομίας
www.kiath.gr
ξίαρχος (ΥΓ) Αθανάσιος Μπαδέκας,
άλλοι Α ξιω μ α τικο ί του Αρχηγείου
και της Διεύθυνσης Υγειονομικού και
προσωπικό του Σώματος.
Κατά την έναρξη
της εκδήλωσης, ο Αρ
χηγός της Ελληνικής
Αστυνομίας τόνισε τα

τοποιήθηκε η παρουσίαση του νέου

και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ

εξής: «Χαιρετίζουμε
μ ε ενθουσιασμό σήμέρα την πρωτοβου
λία του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών,
για τη δημιουργία διαδικτυακού ενη
μερωτικού χρηστικού ιστοτόπου. που
σκοπό έχει, να παρέχει βοήθεια στο
εν ενεργεία και αποστρατεία προσω
πικό της Αστυνομίας και στα μέλη των
οικογενειών τους, αναφορικά μ ε τις
δυνατότητες της ιατροφαρμακευτικής
φροντίδας στα πλαίσια λειτουργίας της
Διεύθυνσης Υγειονομικού της Αστυ
νομίας. Χαιρετίζουμε και ενθαρρύ
νουμε κάθε προσπάθεια που κινείται
στην κατεύθυνση επίλυσης θεσμικών,
κυρίως, διοικητικής φύσεως θεμάτων
του προσωπικού, στα πλαίσια στοιχει
ώδους αναγνώρισης από την Υπηρε
σία και την Πολιτεία για την προσφορά
τους στην κοινωνία.»

ιστότοπου «www.kiath.gr», του Κε

νομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος

9

ντρικού Ιατρείου Αθηνών της Ελλη

Τσουβάλας. Παρέστησαν, ακόμα, ο

νικής Αστυνομίας. Μέσα από το νέο

Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομί

κής Ανασυγκρότησης

αυτό ιστότοπο, παρέχεται στο προσω

ας, Αντιστράτηγος Ιωάννης Διαμαντό-

στην ομιλία του μετα
ξύ άλλων ανέφερε:

"Μέσα από το νέο ιστότοπο προσφέρεται άμεση πρόσβαση
σε π οικίλες χρ ήσ ιμ ες πληροφορίες, απαντώνται
ερωτήματα διαδικαστικού χαρακτήρα, δημοσιεύονται
τα ωράρια λειτουρ γίας των ιατρείων, καθώς και
αρθρογραφία για θέματα ιατρικού χαρακτήρα...”

τις 8 Ιουνίου 2016. στην αίθου

Κουρουμπλής, ο Γενικός Γραμματέας

σα Παύλος Μπακογιάννης. στο

Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Ανα-

Υπουργείο Δ ημόσιας Τάξης

γνωστάκης. ο Αναπληρωτής Γενικός

& Προστασίας του Πολίτη, πραγμα

Γραμματέας κ. Τζανέτος Φιλιππάκος

Σ

πικό της Ελληνικής Αστυνομίας, άμε

πουλος. η Προϊσταμένη Επιτελείου

ση πρόσβαση σε ποικίλες χρήσιμες

του Αρχηγείου. Αντιστράτηγος Ζαχα-

πληροφορίες, απαντώνται ερωτήμα

ρούλα Τσιριγώτη, ο Γενικός Επιθεω

τα διαδικαστικού χαρακτήρα, δημοσι

ρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος,

εύονται ωράρια λειτουργίας ιατρείων,

Αντιστράτηγος Αριστείδης Ανδρικό-

χρήσιμη αρθρογραφία για θέματα ια

πουλος. οι Προϊστάμενοι Κλάδων του

τρικού χαρακτήρα, κ.λπ.

Αρχηγείου, ο Προϊστάμενος της Δ ιεύ

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο

θυνσης Υγειονομικού, Υποστράτηγος

Υπουργός Εσωτερικών και Δ ιοικητι

(ΥΓ) Ηλίας Μαλεβίτης, ο Διευθυντής

κής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτης

του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών. Τα-
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Ο Υπουργός Εσω
τερικών και Διοικητι

«Προς επίρρωση
όσων έχουν λεχθεί,
νιώθω την ανάγκη πρώτον να ευχα
ριστήσω για την πρωτοβουλία, γιατί
στη ζωή και τα σημαντικότερα και τα
μικρότερης αξίας πράγματα έχουν μία
αφετηρία και είναι η πρωτοβουλία και
η σύλληψη. Αρα. λοιπόν, πρέπει να
συγχαρώ αυτούς τους ανθρώπους που

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ |
είχαν τη σύλληψη να αναληφθεί αυτή
η πρωτοβουλία. Η αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών, στο να αναβαθ
μίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών
στη ζωή. είναι ένα κρίσιμο μέγεθος
και μία κρίσιμη επιλογή. Η Ελληνική
Αστυνομία έχει πλέον τη βούληση να
άξιοποιήσει όλα αυτά τα μέσα, τις νέες
τεχνολογίες, που όταν υπηρετούν τον
άνθρωπο είναι ευλογία, όταν. όμως,
δεν υπηρετούν τον άνθρωπο είναι
κατάρα.
Έχουμε, λοιπόν, μπροστά μας μία
ακόμα κατάκτηση. Αναμένουμε και το
επόμενο βήμα, που θα είναι τα ραντε
βού και θα μπορούν να κλείνονται και
αυτό είναι μία σημαντική επιλογή, που
πρέπει να πετύχουμε. Γιατί, έτσι, με
τέτοιου είδους υπηρεσίες, εμπεδώ
νουμε το αίσθημα ασφάλειας των στε
λεχών της Αστυνομίας και όταν κανείς
αισθάνεται ασφαλής σε ένα τέτοιο πε
ριβάλλον για τα ζητήματα της υγείας
του. τότε και πιο παραγωγικός γίνεται
και τότε πραγματικά γίνεται φορέας
εμπέδωσης της ασφάλειας στον πο
λίτη. Με αυτές, λοιπόν, τις σκέψεις,
θέλω και να ευχαριστήσω ειλικρινά
όλους που μας τιμάτε μ ε την παρου
σία σας πρώτον, να ευχαριστήσουμε
όλους όσοι εργάστηκαν και βεβαίως,
τον άνθρωπο που αφιλοκερδώς προσέφερε αυτήν τη σημερινή κατάκτη
ση της Αστυνομίας. Θέλω, λοιπόν, και
πάλι και να σας ευχαριστήσω για την
παρουσία σας και να ευχαριστήσω
την Ηγεσία και την Πολιτική και τη
Φυσική της Αστυνομίας, που εργά
ζεται παράλληλα με τα ζητήματα της
ασφάλειας του τόπου και για την ανα
βάθμιση των υπηρεσιών στα στελέχη
της Αστυνομίας. Να είστε καλά».

Η

Ακολούθως, χαι

ρετισμό απηύθυνε ο
Γενικός Γραμματέ
ας Δημόσιας Τάξης
και, μεταξύ άλλων,

τόνισε: «...Είναι ιδι

αίτερα χαρούμενη η
σημερινή μέρα και νομίζω ότι αυτή
η δράση έρχεται να προστεθεί στις

τόσες άλλες, που κατοχυρώνουν την
εξωστρέφεια της Ελληνικής Αστυ
νομίας. Νομίζω ότι το δόγμα που
υπηρετούμε άπαντες. γυναίκες και
άντρες, το τελευταίο διάστημα εδραι
ώνεται. παίρνει σάρκα και οστά, έτσι
ώστε να υπάρξει μετουσίωση, σε
αυτό που κάθε φορά οι Έλληνες
αστυνομικοί διακηρύσσουν, δηλαδή
να είμαστε δίπλα στον πολίτη, δίπλα
σε εκείνους που πραγματικά έχουν
την ανάγκη μας. Εδώ μ ε μία πιο διευρυμένη έννοια η πρωτοβουλία της
Διεύθυνσης Υγειονομικού, που της
αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, έκα 
νε μία προσπάθεια και κατόρθωσε
να δημιουργήσει έναν ιστότοπο. έτσι
ώστε να μπορεί ο κάθε ένας και η
κάθε μία. που θα ήθελε να πληροφορηθεί ζητήματα, που άπτονται της
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, να
έχει τη δυνατότητα της άμεσης ενη
μέρωσης...»

Η

Ο Αναπληρωτής

πληροφορίες για διαδικαστικά ζη
τήματα. φόρμα ερωταπαντήσεων
και πολλά άλλα, εκμηδενίζοντας την
όποια ταλαιπωρία αναμονής και επι
βαλλόμενης αυτοπρόσωπης παρου
σίας των ενδιαφερομένων. Η πρω
τοποριακή αυτή δράση αναβαθμίζει
τη συνολική εικόνα της Ελληνικής
Αστυνομίας, καθώς δίνει ουσιαστι
κή προτεραιότητα στην κάλυψη των
αναγκών του ένστολου και πολιτικού
προσωπικού της...»
Στη συνέχεια, ο Διευθυντής του
Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών, Ταξίαρχος (ΥΓ) Αθανάσιος Μπαδέκας πραγ
ματοποίησε παρουσίαση των δράσεων
του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών και
της νέας ιστοσελίδας. Κατά την πα
ρουσίαση. αναφέρθηκε εκτενώς στη
δομή, στο περιεχόμενο και τις δυνα
τότητες της νέας ιστοσελίδας και ευ
χαρίστησε ιδιαιτέρως το Διευθυντή
της εταιρείας που δημιούργησε την
ιστοσελίδα, Στυλιανό Φραγγεδάκη,

Γενικός Γραμματέας για την αφιλοκερδή προσφορά του
του Υπουργείου Εσω στο Σώμα.
τερικών και Διοικητι

Το λόγο έλαβε και ο κ. Φραγγεδά-

κής Ανασυγκρότησης κης. ο οποίος παρουσίασε τα τεχνικά
στην ομιλία του. μετα χαρακτηριστικά της νέας ιστοσελί
ξύ άλλων, ανέφερε:

«...Η κατασκευή του νέου δια
δικτυακού ιστότοπου του Κεντρικού
Ιατρείου Αθηνών αποτελεί μία ακόμη
καινοτομία δράσης και εξυπηρέτη
σης για την κάλυψη των αναγκών των
εν ενεργεία αστυνομικών και των πο
λιτικών υπαλλήλων, καθώς και των
προστατευόμενων μελών αυτών. Στη
σημερινή κοινωνία, που η τεχνολο
γία εξελίσσεται, κρίνεται αναγκαίο
να βελτιώσουμε μ ε νέες ποιοτικές
μεθόδους και μ ε έναν πιο απλουστευμένο τρόπο την καθημερινότητα
των πολιτών ως προς τις παροχές
υγείας. Το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών
- και αυτό είναι προς τιμήν σας και
σας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια πρωτοστατεί στην εξυπηρέτηση του
αστυνομικού και πολιτικού προσω
πικού, προσφέροντας μέσω του νέου
ιστοτόπου του γρήγορη ενημέρωση.

δας. την αυξητική πορεία της επισκεψιμότητας και αναφέρθηκε στις
περαιτέρω δυνατότητες αξιοποίησής
της για την εξυπηρέτηση του προ
σωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στο τέλος της εκδήλωσης ο Υπουργός
Εσωτερικών και Δ ιοικητικής Ανασυ
γκρότησης έδωσε αναμνηστική πλακέτα στον κ. Φραγγεδάκη. ενώ ο Αρ
χηγός του Σώματος τον ευχαρίστησε
προσωπικά για την προσφορά του.

Υπενθυμίζεται ότι το Κεντρικό
Ιατρείο Αθηνών παρακολουθεί την
κατάσταση της υγείας του προσωπι
κού της Ελληνικής Αστυνομίας και
των πολιτικών υπαλλήλων της. με
ριμνά για την πληρέστερη ιατρική
και νοσοκομειακή περίθαλψή τους
και επιβλέπει - παρακολουθεί την
πορεία της ασθένειάς τους. ■
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Η Ελληνική Αστυνομία παρούσα στην

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
στην ΚΡΗΤΗ

ατά το χρονικό διάστημα από

Κ

σκευτικές εκδηλώσεις (Πατριαρχική

και εν συνεχεία εκδηλώ σεις στο θ έ 
ατρο Νωπηγείων Κισσάμου.

15/06/2016 έως 27/06/2016

επιμνημόσυνη θεία λειτουργία) στον

πραγματοποιήθηκε στην Κρή

Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Θεοτό

► Την 25/06/2016 έλαβαν χώρα ε κ 

τη η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της

κου Κισσάμου, ακολούθως πρόγευ

δηλώσεις στο Ναυτικό Μουσείο Κρή

Ορθοδοξίας. Οι εργασίες της Συνό

μα Προκαθήμενων, στους χώρους

της και στο Φρούριο «Φιρκάς» εντός
του Ενετικού λιμένα Χανίων.

δου έλαβαν χώρα πρωινές και απο-

του Τσατσαρω νόκειου Ιδρύματος,

γεματινές ώρες στο συνεδριακό κ έ 

όπου στεγάζονται τα γραφεία της Ιε

► Την 26/06/2016 έλαβαν χώρα θρη

ντρο της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρή

ρός Μητρόπολης Κισσάμου και Σελ-

σκευτικές εκδηλώσεις στον Ιερό Ναό

της. στο Κολυμπάρι Χανίων, ενώ πα

λίνου και εν συνέχεια στην πόλη του

Πέτρου και Παύλου στα Χανιά και εν

ράλληλες εκδηλώσεις πραγματοποι

Ηρακλείου τελέστηκαν θρησκευτι

ήθηκαν στο πλαίσιο της Συνόδου, στο
Ηράκλειο Κρήτης, στον Κίσσαμο Χα

κές εκδηλώσεις στον Ιερό Ναό Αγί

συνεχεία παράθεση γεύματος στους
Προκαθήμενους από την Ιερά Μονή

ου Τίτου.

Χανίων στη Μονή Μεταμορφώσεως

νίων. αλλά και στην πόλη των Χανίων.

► Τη 19/06/2016 έλαβαν χώρα θρη

του Σωτήρος, στην περιοχή Κάστρο

Συγκεκριμένα:

σκευτικές εκδηλώσεις στον Ιερό Ναό

Βαρυπέτρου Χανίων.

► Τη 16/06/2016 έλαβε χώρα επί

Αγίου Μηνά και εν συνέχεια παράθε

► Τη 17/06/2016 και το χρονικό διά
στημα 21-25/06/2016. κατά τις ώρες

σημο δείπνο, παρατιθέμενο από τον

ση επίσημου γεύματος στους Προ

Υπουργό Εξωτερικών κ. ΚΟΤΖΙΑ Ν ι

καθήμενους υπό της Α.Ε. του Προ

07:00-09:00 έλαβαν χώρα θρησκευ

κόλαο. στον Α.0.Π. Οικουμενικό Πα

έδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπή

τικές εκδηλώσεις στην Ιερά Πατριαρ

τριάρχη Βαρθολομαίο και στους λοι

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ.

χική και Σταυροπηγιακή Μονή Οδη

πούς Προκαθήμενους στο Νεώριο

► Την 20/06/2016 έλαβαν χώρα θρη

γήτριας Γωνιάς στο Κολυμπάρικαι εν

Μόρο, στον Ιστιοπλοϊκό όμιλο Χανί

σκευτικές εκδηλώσεις στην Ιερά Πα

συνεχεία κατά τις ώρες 09:30-11:30,

ων εντός του Ενετικού λιμένα Χανίων.

τριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή

12:00-13:30 & 17:00-19:30 εργασίες

► Τη 18/06/2016 έλαβαν χώρα θρη

Οδηγήτριας Γωνιάς στο Κολυμπάρι

της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της
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Ορθοδοξίας.
Στο πλαίσιο ανωτέρω εργασιών και
εκδηλώσεων, συμμετείχαν οι κάτω
θι Προκαθήμενοι Ορθόδοξων εκκλη
σιών μετά των αντιπροσωπειών τους,
οι οποίες αποτελούνταν από 30 έως
40 εκπροσώπους (Ιεράρχες-Συνόδους) έκαστη:
Ο Α.Θ.Π Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος
0 Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πό
σης Αφρικής Θεόδωρος
0 Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεό
φιλος
0 Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος
0 Πατριάρχης Ρουμανίας Δανιήλ

► ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ιω

γου Αριστείδη Ανδρικόπουλου και

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσό

άννης Αμανατίδης.

σύμφωνα με τις εντολές και κατευ

στομος

► ο Υπουργός Εσωτερικών και Δ ιο ι

θύνσεις του Αρχηγείου της Ελληνι

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πό

κητικής Ανασυγκρότησης κ. Πανα

κής Αστυνομίας. ειδ ικο ί επιχειρησι

σης Ελλάδος Ιερώνυμος

γιώτης Κουρουμπλής.

ακοί σχεδιασμοί. οι οποίοι υλοποιή

Ο Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πό

► ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίας

θηκαν από τις Διευθύνσεις Αστυνο

σης Πολωνίας Σάββας

Τάξης κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης.

μίας Χανίων και Ηρακλείου. Για το

0 Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Ανα

► ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτι

σκοπό αυτό, οι εν λόγω Διευθύνσεις

στάσιος

κής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάρ

Αστυνομίας ενισχύθηκαν με Αστυνο

0 Αρχιεπίσκοπος Τσεχίας και Σλο

κος Μπόλαρης.

μικό προσωπικό, υλικοτεχνικό εξο 

βακίας Ροστισλάβος

► ο επικεφαλής του πολιτικού κινή

πλισμό και μεταφορικά μέσα. Επι

Επίσης, συμμετείχαν ο Αρχιεπίσκο

ματος "ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ" κ. Σταύρος Οε-

κεφαλής των αστυνομικών δυνάμε
ων ορίστηκε ο Γενικός Π εριφερεια

πος Αμερικής Δημήτριος και ο Αρ

οδωράκης.

χιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος μετά

► ο Πρόεδρος Ένωσης Κεντρώων κ.

κός Αστυνομικός Δ ιευθυντής Κρή

της Ιερός Επαρχιακής Συνόδου της

Βασίλειος Λεβέντης.

της. Υποστράτηγος Ανδρέας Δασκα-

Εκκλησίας Κρήτης.

Τέλος, σε όλες τις εκδηλώ σεις πα-

λάκης και Επόπτης ο Γενικός Επιθε

Κατά τη διάρκεια ανωτέρω εργασιών

ρευρέθηκαν οι τοπικοί άρχοντες Αρ

ωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος

και εκδηλώσεων παρέστησαν τα κά

χών και Φορέων της Κρήτης.

Αντιστράτηγος Αριστείδης Ανδρικό-

τωθι επίσημα πρόσωπα:

Τις εργασίες της Αγίας και Μεγάλης

πουλος.

► η Α.Ε. του Προέδρου της Δ ημο

Συνόδου της Ορθοδοξίας και όλες τις

Μετά το πέρας των εργασιών και πα

κρατίας κ. Προκοπής Παυλόπουλος.

εκδηλώσεις, που έλαβαν χώρα, κά

ράλληλων εκδηλώ σεω ν της Αγίας

► ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ν ικό

λυψαν τα Διεθνή και Εγχώρια Μ.Μ.Ε.

και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδο

λαος Κοτζιάς.

με πλήθος δημοσιογράφων.

ξίας. ο Α.Θ.Π Οικουμενικός Πατρι

► ο Υπουργός Οικονομίας. Ανάπτυ

Για την ασφαλή πραγματοποίηση των

άρχης Βαρθολομαίος, αλλά και όλοι

ξης και Τουρισμού κ. Γεώργιος Στα-

εργασιών-εκδηλώσεων της Συνόδου

οι Προκαθήμενοι, που συμμετείχαν

θάκης.

και για την προστασία των Προκαθή

σε αυτές, εξέφρασαν την ευαρέσκεια

μενων, λοιπών Επισήμων

και ικανοποίησή τους αναφορικά με

προσώπων και προσκε-

την αποτελεσματικότητα των ληφθέ-

κλημένω ν/παρευρισκο-

ντων μέτρων και τις θερμές τους ε υ 

μένων. εκπονήθηκαν από

χαριστίες στους Ανώτατους Α ξιω 

την Γενική Π εριφ ερ εια

ματικούς της Ελληνικής Αστυνομί

κή Αστυνομική Δ ιεύθυν

ας. Επίσης, και ο Υφυπουργός Εξω

ση Κρήτης, υπό την επο-

τερικών κ. Αμανατίδης Ιωάννης εξή 

πτεία του Γενικού Επιθε

ρε την προσπάθεια των ανδρών και

ωρητή Αστυνομίας Νοτί

γυναικών της Ελληνικής Αστυνομίας

ου Ελλάδος. Αντιστρατή-

με σχετική δήλωσή του στα Μ.Μ.Ε. ■
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
και την ιδία φόρτιση με τον Αρχηγό
επιτρέψτε μου να αισθάνομαι κι εγώ,
γιατί όντως είναι ένα στοίχημα, μια
πρόκληση. Το ερέθισμα δόθηκε στα
Χανιά της Κρήτης, όταν με είχε στεί
λει ο κ. Υπουργός να εκπροσωπήσω
το Υπουργείο σε μια επετειακή ε κ 
δήλωση για τη μάχη της Κρήτης και
ε κ ε ί παρευρέθηκα σε μία αντίστοι
χη εκδήλωση του Πολεμικού Ναυ
τικού προς τιμήν του ΓΕΕΘΑ. Εκεί,
λοιπόν, με το συνεργάτη μου τον κ.
Μούτρο το συζητήσαμε, και τις επό
μενες ημέρες το κουβέντιασα με τον
κ. Υπουργό. Δ ιότι πρέπει να τολμή
σουμε κ. Υπουργέ να κάνουμε κάτι
τις εγκαταστάσεις των παι

Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνο

αντίστοιχο γιατί το αξίζει η ελληνίδα

δικώ ν κατασκηνώ σεων του

μίας, καθώς, επίσης, τιμώνται και τα

και ο Έλληνας αξιωματικός της Ελ

Ιδρύματος «Εξοχές της Ελλη

παιδιά, που σήμερα λείπουν από την

ληνικής Αστυνομίας, αφού με αυτα

νικής Αστυνομίας», πραγματοποιήθη

εκδήλωση αλλά και οι σύζυγοι και τα

πάρνηση και αυτοθυσία προσφέρουν

Σ

κε (27.06.2017) συνάντηση γνωριμίας

παιδιά, που υπομένουν παρά πολλά

στην πατρίδα, χωρίς η πατρίδα λόγω

της Ηγεσίας με στελέχη του Σωμάτος.

για πολλά χρόνια από την ιδιαιτερό

της δύσκολης συγκύριας να μπορεί

τητα του επαγγέλματος ή του λειτουρ

να ανταποδώσει, αυτά που ο φ είλει

Κατά την έναρ

γήματος. Εύχομαι σε όλους καλή δι

να ανταποδώσει. Αμέσως ο Υπουργός

ξη της εκδήλωσης

ασκέδαση. Σας ευχαριστώ για ακόμα

και τον ευχαριστώ θερμά, με εξουσι

ο Αρχηγός της Ελ

μια φορά που είστε κοντά μας και επι

οδότησε να μιλήσω με τον κύριο Αρ

ληνικής Αστυνο

τρέψτε μου να σας ζητήσω συγγνώμη,

χηγό ο οποίος - η συγκίνησή του τα

μίας. στην ομιλία

γιατί αργήσαμε πολλά χρόνια γι' αυτή

μαρτυρά όλα - όχι απλά αποδέχτηκε,

του. ανέφερε:

τη βραδιά. Σας ευχαριστώ πολύ.

αλλά έχει αναλάβει και το δύσκολο
φορτίο να δώσει οδηγίες - κατευθύν

κ. Υπουργέ, κύ
ριοι Γενικοί Γραμματείς, κυρίες, κύ

Στη συνέχεια

σεις για να έχουμε αυτή την υπέρο

ριοι συνάδελφοι είμαι ιδιαίτερα συ-

ο Γενικός Γραμ

χη. θέλω να πιστεύω, βραδιά. Όμως,

γκινημένος και ευχαριστώ από βά

ματέας Δημόσιας

εκτός από τον κ. Αρχηγό και άλλοι

θος καρδιάς για την ανταπόκριση

Τάξης κ. Δημή-

δύο άνθρωποι -π ολλο ί άνθρωηοι-

στην πρόσκληση και την εδώ παρου

τριος Αναγνωστά-

αλλά δύο άνθρωποι είχαν την ευθύ

σία σας. Η Ελληνική Αστυνομία πι

κης, στο χαιρετι

νη. θέλω να ευχαριστήσω από καρ

στεύω ότι άξιζε αυτήν την εκδήλω 

σμό του. ανέφερε:

διάς το Στρατηγό τον Γιώργο Κωτσά-

ση αυτή τη βραδιά. Στο πρόσωπο των

Κ ύρ ιε Υπουργέ, κ ύ ρ ιε Α ρ χη 

κη. αλλά και τη Δ/ντρια του Ιδρύμα

προσκεκλημένων τιμάται, ιδιαίτερα,

γέ. κύριε Υπαρχηγέ, Στρατηγοί, κύ

τος Παιδικών Εξοχών την κα Κακα-

η σύζυγος και ο σύζυγος του Έλληνα

ριες και κύριοι, την ιδία συγκίνηση

λέτσου. αν την λέω καλά, και να σας
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ζητήσω να τους δώσουμε ένα θερ

Ενώ. ο Αναπλη

νουμε κοντά στην κοινωνία. Οι αστυ

μό χειροκρότημα γιατί πραγματικά

ρωτής Υπουργός

νομικοί είναι, για να πηγαίνουν κοντά

το αξίζουν και αυτοί και τα υπόλοιπα

Εσωτερικών και

στην οικογένειά τους, αλλά και στην

παιδιά, τα οποία δημιούργησαν αυ

Διοικητικής Ανα-

κοινωνία, γιατί αυτό είναι το φυσιολο

συγκρότησης

κ.

γικό. Οφείλουμε σε αυτές τις δύσκο

Νικόλαος Τόσκας

λες συνθήκες που περνάει η χώρα

είπε τα ακόλουθα:

μας. που δεν μπορούμε να δώσουμε

διά. το είπα σε κάποιες κυρίες, το ε ί

Δυο λόγια, γιατί δεν ήρθαμε σήμε

αυτά που άλλες εποχές μπορούσα

πε και ο Αρχηγός, νομίζω ότι πρέπει

ρα εδώ. για να πούμε πολλά ή περιττά

με πιο εύκολα, να δώσουμε χρήματα,

να αφιερω θεί ως επί το πλείστον στη

λόγια, ήρθαμε για να πιούμε ένα πο

δηλαδή, για τους Αξιωματικούς, για τα

γυναίκα σύζυγο ή στον άνδρα σύζυ

τήρι κρασί, να γνωρίσουμε κάποιους

στελέχη. Μπορούμε όμως, να δημι

γο του ή της αξιωματικού της Ελλη

ανθρώπους, να πούμε δυο κουβέ

ουργήσουμε έστω κάποιες συνθήκες,

νικής Αστυνομίας. 0 Υπουργός, θέ

ντες και να περάσουμε καλά. Να αρ

σαν αυτές εδώ και αυτό το περιβάλ

τόν το χώρο για σήμερα και την βρα
διά που θα ακολουθήσει. Δύο ακόμα
στοιχεία και κλείνω: η αποψινή βρα

ΙΙΡ Ι

λω να σας πω ότι και δεν το λέω για

χίσω από εκεί που τελείωσε ο Γενικός

λον. οι οποίες ομορφαίνουν λίγο, για

να κολακεύσω, το λέω επειδή είναι

Γραμματέας, ότι οφείλουμε αυτή τη

μικρό χρονικό διάστημα, για κάποια

αλήθεια, δεν έχει ωράριο αλλά το ίδιο

βραδιά στις συζύγους και στους συ

παιδάκια και για κάποιες οικογένειες

ωράριο, ακολουθούν και οι υπηρεσι

ζύγους, που τόσο τους παραμελούμε

τις λίγες ημέρες ή τις λίγες ώρες ανά

ακοί και αυτό έχ ει ως αποτέλεσμα,

- τις παραμελούμε ή τους παραμε

παυλας. Ξεχάστηκα, όμως και είπα

πολλοί να λείπουν από τα σπίτια τους

λούν οι κυρίες οι ένστολες και ξέρω

και εγώ περισσότερα λόγια από όσα

και τις οικογένειες τους. Αλλά αυτό

και εγώ. 35 χρόνια και έχω τύψεις,

συνηθίζω. Λοιπόν, καλά να περάσου

τους κάνει για άλλη μια φορά να ε ί

αλλά αναδρομικά δεν λέει τίποτα - για

με, καλά να περνάτε όποτε έρχεστε σε

ναι ψηλά στη συνείδηση των Ελλήνων

το πως άφηνα και εγώ τη γυναίκα και

αυτό τον ωραίο χώρο, καλή διασκέδα

πολιτών. Τους κάνει να χαίρουν της

τα παιδιά μου και έτρεχα στα χωράφια

ση και εύχομαι η Ελληνική Αστυνομία

εκτίμησης της Ελληνικής κοινωνίας

των ασκήσεων, αλλά ίσως δεν γίνεται

να έχει πάντα τις επιτυχίες, που έχει

και με τη δουλειά σας καταφέρνετε

διαφορετικά. Βαρύ το καθήκον, βαριά

τον τελευταίο καιρό και για τις οποίες

αυτό που έχει ανάγκη σήμερα η Ελ

η δουλειά, μας πιάνει και η εργασιο

η κοινωνία και ο πρωθυπουργός μου

ληνική Κοινωνία. Δηλαδή, να εδραιω

μανία πολλές φορές και πρώτος εγώ

έλεγε σήμερα το πρωί το πόσο ευχα

θεί το αίσθημα ασφάλειας. Να πούμε,

πέφτω σε αυτά τα λάθη. Αλλά ακρι

ριστημένοι είναι όλοι, γιατί η αστυνο

λοιπόν, ένα ευχαριστώ στις συζύγους

βώς για να τα ακούω και εγώ. Μηχα

μία προστατεύει το κοινωνικό περι

και στους συζύγους και να ευχηθώ

νές δεν είμαστε, δουλεύουμε σκληρά,

βάλλον από τις απειλές και τους κιν

από καρδιάς να είναι η αρχή μιας θε

αλλά δεν πρέπει να είμαστε μηχανές,

δύνους. Να είναι επιτυχημένη πάντα

σμοθέτησης. Να υπάρξει και τα επό

πρέπει να μην ξεχνάμε την οικογέ

η αστυνομία, να είναι κοντά οι αστυ

μενα χρόνια, γιατί το αξίζετε και το

νεια. πρέπει να μην ξεχνάμε το φ ι

νομικοί και στην οικογένεια και στον

αξίζουν όλοι οι Έλληνες και Ελληνί-

λικό περιβάλλον και τους φίλους και

ελληνικό λαό. αλλά για απόψε καλή

δες Αξιωματικοί. Καλά να περάσετε.

τους γνωστούς και πρέπει να πηγαί

διασκέδαση. ■
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ΜΗΝΥΜΑ του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΟΥΒΑΛΑ
για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών
τότητας. στην εξάπλωση του προ
βλήματος των ναρκω τικώ ν καθώς
ε ίν α ι γ ενικά αποδεκτό κ α ι τε κ μ η 
ριω μένο επιστημονικά, ότι οι κ ο ι
ν ω νικές και ο ικ ο ν ο μ ικ έ ς κρίσ εις,
πέραν των άλλων αρνητικώ ν συνε
πειών συντελούν στην αύξηση του
αριθμού των χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών. Παράλληλα, οι ε υ κ α ι
ρ ίες για αποκατάσταση και επανέ
νταξη των χρηστών στην κοινω νία
μειώ νονται, ενώ ταυτόχρονα α υ 
ξά ν ετα ι ο κ ο ιν ω ν ικ ό ς ρατσισμός
έναντι στα ο υσ ιο εξαρ τημ ένα άτο
μα, των οποίων η κατάσταση επ ι
δεινώ νεται με συνακόλουθες συνέ
π ειες την αύξηση των μολυσματι
ίναι γνωστό ότι η 26η Ιουνίου

επιπτώσεων, εντάσσεται στο πλαί

κών ασθενειώ ν και τη στροφή των

καθιερώ θηκε το 1987 από τη

σιο των σ ημαντικότερω ν προβλη

νέω ν σε άλλες, ο ικ ο ν ο μ ικ ό τε ρ ε ς

Ε

20

Γενική Συνέλευση του Οργανι

μάτων, που αντιμετω πίζουν οι σύγ

αλλά ιδιαίτερα επ ικίνδυνες ουσίες.

σμού Ηνωμένων Εθνών ως η παγκό

χρονες κοινω νίες, με διεθνικά, μά

Περαιτέρω, η ραγδαία ε ξέλ ιξ η της

σμια ημέρα κατά των ναρκω τικώ ν

λιστα. χα ρα κτηρισ τικό, καθώ ς ως

τεχνολογίας, η αλλαγή κοινω νικώ ν

και της παράνομης διακίνησής τους.

εγκλημ α τική δραστηριότητα εκ δ η 

δομών και η αναθεώρηση του κώ 

Η α ιτιο λ ο γ ικ ή βάση της πρωτο

λώ νεται και αναπαράγεται από τις

δικα αξιώ ν στις σύγχρονες κοινω 

βουλίας αυτής ε ίν α ι η γεν ικ ή και

οργανω μένες εγ κ λ η μ α τικ έ ς ο μά

νίες, δημιούργησαν ένα νέο περισ

α δ ια μ φ ισ β ή τη τη παραδοχή, πως

δες, που δρουν σε πολυεθνικό επ ί

σότερο πολύπλοκο κοινω νικό πε

η χρήση εξαρτησ ιογόνω ν ουσιώ ν

πεδο. και στόχος τους είνα ι το κ έρ 

ριβάλλον και μεταξύ άλλων επηρέ

απ οτελεί μια από τις πιο σοβαρές

δος. Τα συναισθηματικά αδιέξοδα, η

ασαν τον τρόπο δράσης των σύγ

π α γκόσ μιες π ρ οκλήσ εις και ένα

διάρρηξη των κοινω νικώ ν δεσμών,

χρονων εγκλημ α τικώ ν οργανώ σε

από τα πιο οδυνηρά ίσως φ α ινό 

οι «ρηχές» ο ικ ο γ εν εια κ ές σχέσεις,

ων. Κάτω από αυτές τις συνθήκες,

μενα, που βασανίζουν τις σύγχρο

η φτώχεια, η εξαθλίωση, οι ανισό

η σ υ ντο νισ μ ένη δράση των Α ρ 

νες ανθρώ π ινες κο ινω νίες. Πρό

τητες και η ανεργία είνα ι παράγο

χών επιβολής του νόμου σε ε θ ν ι

κειτα ι για ένα φαινόμενο που αντί-

ντες, που βοηθούν στην αύξηση

κό και διεθ νές επίπεδο είνα ι ανα

κειτα ι στις η θ ικ ές άξιες του πολι

των χρηστών ουσιώ ν εξάρτησης.

γκαία και επ ιβεβλημένη. Η Ελλη

τισμού μας. διασπά τη συνοχή των

Η φ ετινή Παγκόσμια Ημέρα κατά

ν ικ ή Α σ τυνομία με συνέπ εια και

κο ινω νικώ ν δεσμώ ν κα ι επ η ρεά

των Ναρκωτικών φ έρ νει στο προ

αίσθημα ευθύνης, έναντι της κ ο ι

ζε ι αρνητικά τη δομή και την προ

σ κήνιο τις επ ιπ τώ σ εις των β ία ι

νωνίας και ιδίω ς της νεολαίας, συ

οπτική της παγκόσμιας κοινω νίας.

ων ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν κ α ι κο ινω νικώ ν

ν ε χ ίζ ε ι την αδιάλειπ τη δράση της

Το ζήτημα των ουσιών εξάρτησης,

μεταβολών, συνεπεία της ο ικο νο 

στην καταπολέμηση των να ρ κω τι

λόγω των σοβαρών αρνητικών του

μ ική ς κρίσ ης και των μέτρω ν λ ι

κών. σ υνεργαζόμενη σταθερά και
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ου σ ια σ τικά με τις άλλες δ ιω κ τι

βάση τα εθ ν ικ ά δ εδ ο μ ένα , σ υ μ 

λουμε να βρισκόμαστε σε διαρκή

κές αρχές σε εσωτερικό, ευρωπα

βάλλοντας ο υ σ ια σ τικά στην ε υ 

εγρήγορσ η κ α ι να σ υ μ μ ε τέ χ ο υ 

ϊκ ό και ευρύτερο διεθνές επίπεδο.

ρ ύτερη ευ ρ ω π α ϊκ ή προσπάθεια

με ενεργά και συντονισμένα στην

Για το σκοπό αυτό, η Ε λληνική

για την απ οτελεσ μ ατικότερ η κ α 

κο ιν ή προσπάθεια, π ρ ο κειμ ένου

Α σ τυνο μ ία ε ξ ε λ ίσ σ ε ι αδιάκοπ α,

ταπ ολέμηση της σύγχρονης κ ο ι

να χτυπ ηθεί καίρια η αλυσίδα δ ι

αναπτύσσει κα ι προσαρμόζει τον

ν ω νική ς μ άσ τιγας τω ν ν α ρ κ ω τι

α κ ίν η σ η ς τω ν να ρ κω τικώ ν. Π α

επ ιχ ειρ η σ ια κ ό σχεδίασ μά κα ι τη

κώ ν κ α ι στην π ληρέστερη προ

ράλληλα. η ημέρα αυτή απ οτελεί

δράση της. αξιοποιώντας κατάλλη

στασία του κ ο ινω νικο ύ συνόλου.

«φόρο τιμής» για όλους και ιδίω ς

λα το έμψυχο δυναμικό και τα υλι-

Οι μέχρ ι σήμερα σ ημ α ντικές επ ι

το υ ς ν έο υ ς ανθρώπους, σε όλο

κοτεχνικά μέσα, που της έχ ει δια

τυ χ ίε ς της Ε λλη νικής Α σ τυ ν ο μ ί

τον κόσμο, οι οποίοι, στερούμενοι

θέσ ει η Πολιτεία.

ας που έχο υ ν σ η μ ειω θ εί, έχουν

της ανάλογης προσοχής κ α τέπ ε

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συ

α ν α δ ε ίξ ε ι κ α ι εν ισ χ ύ σ ει το ρόλο

σαν στη λαίλαπα των ναρκωτικών.

ντονισ μένης δραστηριότητας, που

κ α ι το έργο της, τόσο σε ε θ ν ι

Στοχεύοντας σε ακόμη καλύτερα

αναπτύσσει η Ελληνική Αστυνομία,

κό όσο κα ι σε δ ιε θ ν έ ς επίπεδο,

απ οτελέσματα, η σ ημ ερ ινή μέρα

εκπ όνησ ε κα ι ε φ α ρ μ ό ζε ι Ε ιδικό

γεγονός το οποίο δεν πρέπει να

σ ημ α τοδοτεί κ α ι την ανασύνταξη
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την περίοδο 2014-2016. το οποίο
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των προσπαθειών μας για την κα 

π ερ ιλα μ β ά νει τους σ τρατηγικούς

κοποίηση των προσπαθειών μας.

ταπολέμηση των ναρκωτικών, μέσα

στόχους και τις βασικές προτεραι

Η Παγκόσμια Η μέρ α κα τά των

από την κο ινή κ α ι απ οφασιστική

ότητες, που έχουν τεθ εί στο επίπε

Ν α ρ κω τικώ ν α π ο τελ εί «ισχυρή

συμβολή όλων μας. Το οφ είλο υμ ε

δο της Ευρω παϊκής Σ τρατηγικής

υπενθύμισα» για όλους, δ ιω κ τι

στα παιδιά μας και στο μέλλον της

για τα ναρκω τικό (2013-2020). με

κές αρχές κ α ι πολίτες, ότι ο φ ε ί

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

Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων
της Ελληνικής Αστυνομίας

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

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

μερική ή ολική, πτώση της όρασης η οποία δεν βελτιώνεται
με γυαλιά και μπορεί να φθάσει μέχρι και την τύφλωση. Πα
ρά τις συνεχιζόμενες έρευνες η αιτιολογία του παραμένει ου
σιαστικά άγνωστη. Θεωρείται γενικά κληρονομική ασθένεια
και ενοχοποιούνται για την εμφάνισή της
πολλοί παράγοντες και κυρίως ανωμαλίες
της δομής ή του μεταβολισμού των διαφό
ρων τμημάτων του κερατοειδούς. Παλαιότερα εθεωρείτο σπάνια πάθηση ίσως γιατί
δεν υπήρχαν τα διαγνωστικά μέσα για να
ανιχνευθεί σε αρχικό στάδιο. Σήμερα γνω
ρίζουμε ότι δεν είναι τόσο σπάνια. Στην Ελ
λάδα έχουμε περισσότερα από 20.000 άτομα
(περίπου 1 ανά 2.000 κατοίκους) με κερατόκωνο. Εμφανίζεται συνήθως στην εφηβεία
όπου και εξελίσσεται σχετικά γρήγορα, στη
συνέχεια επιβραδύνεται ο ρυθμός εξέλιξης
και σταματά περίπου στα 35 χρόνια ζωής. Η
φυσική εξέταση δεν δίνει πάντοτε στοιχεία
για μια σίγουρη διάγνωση. Ωστόσο η κερα
τομέτρηση μπορεί να δώσει αλλοιωμένες πα
ραμέτρους. Ο ασθενής παρουσιάζει έναν ανώμαλο εξελικτικό
αστιγματισμό που δεν είχε πριν. Σε πιο προχωρημένα στάδια
η διάγνωση είναι πιο εύκολη διότι ο κερατοειδής εμφανίζει
την γνωστή κωνική μορφή καθώς και λέπτυνση και θόλωση
της κεντρικής περιοχής του. Η εξέταση όμως που μας δίνει
σίγουρη διάγνωση είναι η “τοπογραφία κερατοειδούς”, με
την οποία λαμβάνουμε μια δισδιάστατη έγχρωμη απεικόνηση του κερατοειδούς ικανή να διαγνώσει ακόμα και τις υποκλινικές μορφές του, δηλ. εκείνες που δεν έχουν εμφανίσει
συμπτώματα. Είναι πεποίθηση σήμερα πως η μέθοδος της
ριβοφλαβίνης μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά ή και να
σταματήσει την εξέλιξη του κερατόκωνου, γλυτώνοντας τον
ασθενή από μια πιθανή μεταμόσχευση κερατοειδούς.
Η μέθοδος αυτή διαρκώς εξελίσσεται και ονομάζεται C3-R
(Corneal Collagen Crosslinking with Riboflavin). Μέσω ερ
γαστηριακών και κλινικών ελέγχων, έχει αποδειχθεί ότι
ενδυναμώνει την εσωτερική δομή του κερατοειδούς σταθε
ροποιώντας την όλη αρχιτεκτονική του και συγκεκριμένα
ισχυροποιώντας τους δεσμούς μεταξύ των ινών του κολλα
γόνου του κερατοειδούς, οι οποίες είναι ένα από τα βασικά
συστατικά της διατήρησης της δομής του.
Η θεραπεία C3-R μπορεί να γίνει στο ιατρείο και διαρκεί
περίπου 60 λεπτά. Κατά τη διάρκειά της, ενσταλάσσονται
σταγόνες μίγματος ριβοφλαβίνης (Βιταμίνη Β2) οι οποίες
μεχέπειτα ενεργοποιούνται με χρήση υπεριώδους (UV) ακτι
νοβολίας.
Ο καταρράκτης είναι μια θόλωση του φυσικού φακού εντός
του οφθαλμού σας. Ο φακός αυτός, που βρίσκεται πίσω από την
ίριδα λειτουργεί ακριβώς όπως ο φακός μιας κάμερας, εστιά
ζοντας τις φωτεινές εικόνες στον αμφιβληστροειδή, ο οποίος
στέλνει τις εικόνες στον εγκέφαλο σας. Ο ανθρώπινος φακός,
αποτελούμενος κυρίως από πρωτεΐνη και νερό, μπορεί να πα
ρουσιάσει θόλωση, σε τέτοιο βαθμό που να μην επιτρέπει το
φως και τις εικόνες να φθάσουν στον αμφιβληστροειδή. Η
οφθαλμική βλάβη, ορισμένες παθήσεις ή ακόμα κάποια φάρμα
κα μπορούν να προκαλέσουν τη θόλωση. Αλλά, σε περισσότερο
από το 90% των περιπτώσεων, η θόλωση προκαλείται από τη
διαδικασία γήρανσης. Ο καταρράκτης δεν είναι μια εναπόθεση

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

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

Γιώργος Χρονόπουλος
Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Επιστημονικός Διευθυντής Eye Day Clinic
(w w w .e y e c lin ic .c o m .g r
w w w .e y e d a y c lin ic .g r ) - Τηλ.: 2103614700
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στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά από τη
Θεατρική Ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας
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πικό, πολιτικοί υπάλληλοι και πολ

λη Αστυνομία, από αυτή που συνή

Πρόκειται για μια θεατρική κω

λοί ιδιώτες.

θως οι ρόλοι μας καλούν καθημερι

μωδία στην οποία τρεις σερβιτόροι -

Με το πέρας της παράστασης

νά..........»

Λίγα λόγια για ίο έργο:

φίλοι, ο Ηλίας, ο θωμάς και ο Βαγ

στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ο

Στη συνέχεια, αποδόθηκαν ανα

γέλης αποφασίζουν να κλέψουν τον

Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομί

μνηστικές πλακέτες από το Γενικό

κυρ' Λάμπρο, αφεντικό του Βαγγέλη,

ας στο χαιρετισμό του, μεταξύ άλ

Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημή-

ιδιοκτήτη καφενείου, ενεχυροδανει-

λων, τόνισε: «...... είμαι ιδιαίτερα συ-

τρη Αναγνωστάκη και από τον Αρχη

στή και κλεπταποδόχο. Τη διάρρηξη

γκινημένος. που βρίσκομαι στο χώ

γό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι

αναλαμβάνει να διαπράξει ο θωμάς

ρο του Δημοτικού Θεάτρου του Π ει

στράτηγο Κωνσταντίνο Τσουβάλα.

με τη βοήθεια του Ηλία, ο οποίος επι

ραιά. Ένα κόσμημα του πολιτισμού,
που σε λίγες μέρες περίπου κλείνει

φορτίζεται με το ρόλο του «τσιλιαδό
Λίγα λόγια για τη θεατρική ομάδα:

ρου». μεταμφιεσμένος σε αστυνομι

132 χρόνια από το χρόνο της θεμε-

Η θεατρική ομάδα της Ελληνικής

κό. Ωστόσο, λόγω μιας κλοπής σε δι

λίωσής του .......... Είμαι ευγνώμων

Αστυνομίας συγκροτήθηκε το 1999

πλανό σπίτι, για την οποία κατηγορεί-

τόσο στο Δήμο Πειραιά για την πα

και παρουσιάζει κάθε χρόνο θεατρι

ται μία υπηρέτρια, ο Ηλίας καλείται

ραχώρηση του χώρου, όσο και στη

κές παραστάοεις. Απ οτελείται από

να επέμβει και χωρίς να το καταλά

Μητρόπολη Πειραιά, που μας στήρι

αστυνομικούς και πολιτικούς υπαλ

βει αναλαμβάνει αστυνομικά καθήκο

ξε από την πρώτη στιγμή. Μας δώ

λήλους του Σώματος και σκοπός της

ντα... Η κωμωδία είναι έργο του Αλέ-

σατε τη δυνατότητα να αποδείξουμε

είνα ι η δραστηριοποίηση του προ

κου Σακελλαρίου, ενώ τη σκηνοθεσία

ότι η Ελληνική Αστυνομία είναι κο

σωπικού στον πολιτιστικό τομέα και

επιμελείται ο Γιάννης Κατράνης.

ντά στην κοινωνία, υπηρετεί τον πο

η προσέγγιση του ευρύτερου κοινω 

λίτη μ ε σεβασμό και αξιοπρέπεια...

νικού συνόλου και ιδιαίτερα των ε υ 

Η παράσταση ανέβηκε και στο

.... Θέλω να εκφράσω. επίσης, τις ευ 

αίσθητων κοινω νικώ ν ομάδων, μ έ

Δ ημοτικό θέατρο Νέου Ηρακλείου

χαριστίες στο σκηνοθέτη, στους συ

σα από το χώρο της τέχνης και του

(18.06.2016), όπου επίσης πραγμα

ντελεστές της παράστασης....... Επι

πολιτισμού. Η θεατρική ομάδα από

τοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία,

τρέψτε μου να πω μ ε πολύ σεβασμό

το 2011 έχ ει δώσει παραστάσεις σε

αφού και ε κ ε ί κέρδισε ευμενή σχό

ότι είναι αξιόλογοι άνθρωποι, έχουν

Δήμους και σωφρονιστικά καταστή

λια όσων την παρακολούθησαν. ■
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I ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
_____________ΣΕ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ_____________
ΚΟΙΝΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α. ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
καν δικογραφίες σε βάρος (55) ατό

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την 10

συμμετείχαν αρχές από οχτώ (0Θ) συ

Ιουλίου 2016, διεθνούς κλίμακας κοι

νολικά χώρες και συγκεκριμένα του

μων, εκ των οποίων (44) συνελήφθη-

νή αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο

Βιετνάμ, της Ελλάδας, της Κίνας (των

σαν στα όρια του αυτοφώρου. Μετα

της διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Πρω

ειδικώ ν διοικητικώ ν της περιφερει

ξύ άλλων κατασχέθηκε το χρηματικό

ταθλήματος ποδοσφαίρου στη Γαλλία,

ών Χονγκ Κονγκ και Μακάο), της Μα

ποσό των 42.463 Ευρώ, δύο (02) Ι.Χ.Ε.

για την καταπολέμηση του παρανόμου

λαισίας, της Ταϊλανδής, της Σιγκαπού

αυτοκίνητα, τριάντα επτά (37) ηλεκτρο

στοιχηματισμού και τυχερών παιγνί-

ρης, της Ιταλίας και της Ολλανδίας, η

νικοί υπολογιστές και δέκα (10) παι-

ων, στην οποία συμμετείχαν και Υπη

οποία και παρείχε υποστηρικτικό ρό

ρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, από

λο στις έρευνες των λοιπών χωρών. Σε

γνιομηχανές τύπου «VLT». Σημειώνε
ται ότι στο πλαίσιο των συντονισμένων

όλη την επικράτεια. Η συντονισμένη

εθνικό επίπεδο, η αστυνομική επιχεί

επιχειρησιακών δράσεων "SOGA VI" &

αστυνομική επιχείρηση με την κω-

ρηση υλοποιήθηκε υπό την εποπτεία

“ACES" που πραγματοποιήθηκαν υπό

δική ονομασία "SOGARIV” διήρκησε

της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας

τον συντονισμό της INTERPOL. συνε-

ένα μήνα (10/06-10/07) και πραγμα

του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνο

λήφθησαν συνολικά 4.100 άτομα και

τοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της

μίας, στο πλαίσιο της οποίας καταγρά-

κατασχέθηκαν 13,6 εκατομμύρια δολ-

INTERPOL. Για τις ανάγκες της επιχεί

φηκαν συνολικά (10) υποθέσεις εξιχνί-

λάρια Αμερικής, ενώ σχετικό Δελτίο

ρησης λειτούργησε συντονιστικό κέ

ασης παρανόμων τυχερών παιγνίων

Τύπου έχει αναρτηθεί και στην επίση

ντρο στην έδρα της INTERPOL, ενώ

και στοιχηματισμού, ενώ σχηματίστη

μη ιστοσελίδα της INTERPOL.

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε διεθνούς

κά εισιτήρια των τριών συλληφθέντων

«Ιωάννης Δασκαλογιάννης» στα Χα

κλίμακας κοινή αστυνομική επιχείρη

είχαν εκδοθεί με χρήση πιστωτικών

νιά, «Ν. Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο,

ση, στο πλαίσιο της παγκόσμιας δρά
σης για την αντιμετώπιση των απατών,

καρτών, με υποκλαπέντα στοιχεία και
εν άγνοια των νόμιμων δικαιούχων. Για

«Ιωάννης Καποδίστριας» στην Κέρκυ
ρα, «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπου-

μέσω διαδικτύου, στον τομέα των αε
ρομεταφορών . στην οποία συμμετεί

τον ίδιο λόγο σχηματίστηκε και δικο
γραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος

λος» στη Καλαμάτα. «Διαγόρας» στη

χαν Υπηρεσίες και εμπειρογνώμονες

ενός ακόμη αλλοδαπού ατόμου.

της Ελληνικής Αστυνομίας. Η συντονι
σμένη αστυνομική επιχείρηση, στην

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της επι
χείρησης εξιχνιάστηκε υπόθεση που

Σαντορίνης και Μυκόνου.
Σημειώνεται ότι η παραπάνω παγκό

Ρόδο και των Κρατικών Αερολιμένων

σμια δράση εντάχθηκε και στο πλαί

οποία συμμετείχαν αστυνομικές Αρ

αφορούσε δράση αλλοδαπού, ο οποί

σιο στήριξης της Europol για την

χές από (43) χώρες, υλοποιήθηκε με

ος κάνοντας χρήση κλεμμένων στοι

ασφαλή διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού

πρωτοβουλία της Europol, το διήμε
ρο 15-16 Ιουνίου 2016, ενώ για τη δι

χείων πιστωτικών καρτών ηροέβαινε στην έκδοση αεροπορικών εισιτη

Πρωταθλήματος «UEFA 2016»
Π ερ ισ σ ότερ ες π λη ρ οφ ο ρ ίες για
την επιχείρηση «CICONIA ALBA»,

οργάνωση της σε παγκόσμιο επίπεδο
συστάθηκαν (5) συντονιστικά κέντρα.
Οι συλλήψεις, στο πλαίσιο της επιχεί
ρησης ανέρχονται συνολικά σε εκα
τόν σαράντα (140) άτομα, από τα οποία
τρία (3) άτομα - αλλοδαποί συνελή-

ρίων, με σκοπό την παράνομη διακί
νηση επιβατών μεταξύ χωρών Ευρώ
πης και Αφρικής. Για την υπόθεση αυ
τή σχηματίστηκε δικογραφία η οποία
θα υποβληθεί αρμοδίως.

φθησαν στη χώρα μας και συγκεκρι

Σε εθνικό επίπεδο η δράση πραγμα
τοποιήθηκε υπό τον συντονισμό και

μένα στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

εποπτεία της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλε

«Ελευθέριος Βενιζέλος» και στους

κτρονικού Εγκλήματος, σε συνεργασία

Κρατικούς Αερολιμένες Ηρακλείου
«Ν. Καζαντζάκης» και Ρόδου «Διαγό
ρας». Όπως πρόεκυψε, τα αεροπορι

με τις αστυνομικές Αρχές από τους αε
ρολιμένες «Ελ. Βενιζέλος» στην Αθή
να. «Μακεδονία » στη Θεσσαλονίκη,
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έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
EUROPOL:
► Περισσότερα από 140 άτομα εντο
πίστηκαν στο πλαίσιο παγκόσμιας
δράσης για την αντιμετώπιση των
απατών στον τομέα των αερομετα
φορών
► Διεθνής επιχείρηση με την κωδική
ονομασία «CICONIA ALBA» ξεκίνη
σε με στόχο την πάταξη του οργα
νωμένου εγκλήματος. ■

cfr

by J.T.

Real Insurance Brokers
I. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΕΣΙΤΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

12/C

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΠΥΡΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΣΚΑΦΟΥΣ

lc/m2

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ
ΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

45c

52c

έχουμε τη λύση για κάθε σας ανάγκη

ασφάλιση

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ
ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ.
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΩΝ ΕΛ.ΑΣ.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΟΛΙΚΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Αττική
1-50 από 49,00
51-125
» 65,50
126-250
» 73,00
251-500
» 94,50
501ανω » 109,00
Κ α λ ύ ψ εις

ατχό 40,00
» 55,00
» 62,00
» 88,00
91,00

από 39,00
» 53,00
» 60,00
» 84,00
» 89,00

Αστική ευθύνη, Φροντίδα / Ρυμούλκηση συνεπεία
ατυχήματος

1-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-20
Κ α λ ύ ψ εις

210 92 33650

από 68,00
» 74,50
»> 87,00
» 94,00
» 100,00
» 117,50

Περιφέρεια Υπόλ. Ελλάδα
ΒΜ = 03
από 62,00 από 66,24
» 66,00
»> 68,22
» 75,50
.» 80,49
»> 78,50
» 81,71
» 85,00
» 91,41
Γ » 86,00
» 99,20

Αστική ευθύνη, Φροντίδα / Ρυμούλκηση συνεπεία
ατυχήματος, Κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα
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I ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
►Της Ανθ/μου Αικατερίνης Κίκη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
από το Γενικό Αστυνομικό Αιευθυντή Θεσσαλονίκης

Υ π οσ τρά τηγο Μ π α ν το υ β ά κ η Ν ικ ό λ α ο
Ν ικό λα ο ς Μπαν το υ β ά κ η ς κ α 

κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, επηρεάζουν όμως ανάλογα και το

τά γ ε τα ι από τη
Σ η τεία Λ α σ ιθ ίο υ της

Ο

δείκτη της εγκληματικότητας. Έτσι η Θεσσαλονίκη από πλευράς
αστυνομικού ενδιαφέροντος παρουσιάζει προβλήματα ανάλογα
με εκείνα των μεγάλων αστικών κέντρων. Για εμάς, η ασφάλεια

Κρήτης, γεννή θ η κε το
1962. Κατατάχθηκε στην
Αστυνομία το 1981. Υπη
ρέτησε στην Κρήτη, στο

των πολιτών δεν αποτελεί απλά το ζητούμενο, αλλά την προ
ϋπόθεση για την ομαλή πολιτική, οικονομική, κοινωνική και
πολιτιστική ζωή του τόπου. Με αίσθημα ευθύνης και εγρήγορ
σης απέναντι στα προβλήματα που προκύπτουν από την εξέλιξη

Α.Τ. Νεαπόλεως και τον
Α ερ ο λιμ ένα Η ρ α κ λ ε ί

της εγκληματικότητας, εφαρμόζουμε ένα σύστημα αυξημένης
αστυνομικής επιτήρησης, έτσι ώστε να μην υπάρχει σήμερα
περιοχή, να μην υπάρχει χώρος, χωρίς την καθημερινή, συνεχή

ου. Α π ο φ ο ίτη σ ε από
τη Σχολή Αξιω ματικώ ν
Ε λληνικής Αστυνομίας
το 1989. Υπηρέτησε στο
Α.Τ. Ευζώνων, από το 1989 έως το 1994, στο Α.Τ.. Τ.Τ. &
Τ.Α. Γιαννιτσών από το 1994 έως 2009 και στο Α.Τ. &
Τ.Α. Έδεσσας από το 2009 έως 2010. Δ ιετέλεσ ε Δ ιευ θ υ 
ντής στην Αστυνομική Υποδιεύθυνση Γιαννιτσών κατά
τα έτη 2010-2011. Από 08/03/2011 διετέλεσ ε Αστυνομι
κός Διευθυντής Κιλκίς, μέχρι και την 29/07/2012 οπότε
και μετατέθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας,
αναλαμβάνοντας ομοίω ς καθήκοντα Δ ιευθυντή αυτής.
Την 04/03/2015 προήχθη στο βαθμό του Υποστρατήγου,
διατελώντας αρχικό Γενικός Π εριφερειακός Αστυνομικός
Διεύθυντής Κεντρικής Μ ακεδονίας και εν συνεχεία, από
την 19-02-2016, ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Αστυνομι
κού Διευθυντή Θεσσαλονίκης, θέση που διατηρεί μέχρι
και σήμερα. Είναι παντρεμένος, η σύζυγός του είναι δη
μόσιος υπάλληλος με καταγωγή από τη Γουμένισσα και
έχ ει δύο τέκνα. Είναι πτυχιούχος της Ν ομικής Σχολής
του Δ ημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, γνώστης σε
άριστο επίπεδο Η/Υ και Αγγλικής γλώσσας.
Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που καλείται να
αντιμετωπίσει η αστυνομία της Θεσσαλονίκης και πώς αυτά
μπορούν να επιληφθούν; Η Θεσσαλονίκη ανάλογα και με το
πληθυσμό της πιστεύετε ότι είναι μία «ήσυχη» και ασφαλή
πόλη;
Η ΓΑ.Δ. Θεσσαλονίκης αστυνομεύει μία ευαίσθητη και νευ
ραλγική περιοχή δεδομένου ότι η αρμοδιότητα της δεν περιο
ρίζεται μόνο στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά εκτείνεται σε
ολόκληρο το Νομό. Η ποικιλόμορφη κοινωνική διαστρωμάτωση
της πόλης, ο μεγάλος αριθμός των διακινουμένων μέσω αυ
τής και η αυξημένη τουριστική της κίνηση, της δίνουν μεν ένα
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και πυκνή επιτήρηση. Και αυτό το βιώνει καθημερινά ο πολί
της, αλλά το αποδεικνύουν και οι στατιστικές. Προτεραιότητα
στα σχέδια και στις τακτικές της Αστυνομίας της Θεσσαλονίκης
αποτελεί η αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων, όπως
η καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκωτικών, η αύξηση της
οδικής ασφάλειας, η αντιμετώπιση - διαχείριση του προβλήμα
τος της παράνομης μετανάστευσης, η προστασία των ανηλίκων,
η πάταξη της μικρομεσαίας εγκληματικότητας και του διασυνο
ριακού - οργανωμένου εγκλήματος. Η συνεχής παρουσία έν
στολων Αστυνομικών στους δρόμους, έχει συμβάλει αποφασι
στικά στην παγίωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και
στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ Αστυνομίας και
κοινωνίας. Αυτή η προσπάθεια, που καταβάλλουμε όλοι μαζί,
με υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμό, απέδωσε και
αποδίδει συγκεκριμένα απτό αποτελέσματα, που ενισχύουν την
εμπιστοσύνη των πολιτών στην Αστυνομία.
Εν όψει καλοκαιρινής περιόδου, ποιες ειδικότερες επιχειρη
σιακές δράσεις αναπτύσονται τόσο για την αποφυγή τροχαίων
ατυχημάτων, όσο και λοιπών παραβατικών συμπεριφορών;
Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου, η ΓΑ.Δ. Θεσσαλονίκης
έχει αναγάγει την οδική ασφάλεια σε πρωτεύοντα στόχο, με
σκοπό την ελαχιστοποίηση των οδικών τροχαίων ατυχημάτων
και την απρόσκοπτη και ασφαλή διακίνηση τόσο των μονίμων
κατοίκων, όσο και των ημεδαπών και αλλοδαπών τουριστών.

«Για εμάς, η ασφάλεια των πολιτών
δεν αποτελεί απλά το ζητούμενο, αλλά
την προϋπόθεση για την ομαλή πολιτική,
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή
του τόπου»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ |

Παρέχουμε ποιοτικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες τροχαίας, με
πνεύμα αλληλεγγύης και ανθρωπισμού στους παθόντες τρο
χαίων ατυχημάτων, παρέχοντας συμβουλές και συνδρομή στις
ανάγκες που κάθε φορά προκύπτουν (επικοινωνία, ιατρική φρο
ντίδα, μεταφορά, εξεύρεση καταλύματος κ,λπ.). Για την επίτευξη
του επιδιωκόμενου αποτελέσματος υπάρχει διαρκής και ουσι
αστική αστυνόμευση σε χώρους που παρουσιάζουν ιδιαίτερο
τουριστικό ενδιαφέρον και σε χώρους που παρατηρείται μαζική
μετακίνηση πολιτών για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Διενεργούνται συστηματικοί έλεγχοι σε τουριστικά λεωφορεία, ενώ
δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη βεβαίωση παραβάσεων σχετικά
με την οδήγηση οχημάτων από άτομα νεαρής ηλικία, χωρίς την
απαραίτητη άδεια, οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα, καθώς και
οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών ή τοξικών

«Με αίσθημα ευθύνης και εγρήγορσης
απέναντι στα προβλήματα που προκύπτουν
από την εξέλιξη της εγκληματικότητας,
εφαρμόζουμε ένα σύστημα αυξημένης
αστυνομικής επιτήρησης, έτσι ώστε να μην
υπάρχει σήμερα περιοχή, να μην υπάρχει
χώρος, χωρίς την καθημερινή, συνεχή και
πυκνή επιτήρηση»
από προσωπικό λοιπών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομί
ας, με την έντονη παρουσία του. να συμβάλει αποφασιστικά
στην εξασφάλιση
τω ν α π α ιτο υ μ ένω ν σ υ ν θ η κ ώ ν

ουσιών, κυρίως τις μεταμεσο
νύκτιες ώρες. Τέλος, το Τμή
μα Τροχαίας Αυτοκινητοδρό
μων προβαίνει στην ανάπτυξη
ειδικού σχεδίου δράσης για
την τρέχουσα θερινή περίοδο,
λαμβάνοντας ενδεδειγμένα
μέτρα τροχαίας στην περιοχή
ευθύνης του.

τάξης, ασφάλειας
και κυκλοφορίας
των εκατοντάδων
: D ^ ·,.

χιλιάδω ν επ ισ κε
πτών της Έκθεσης,
τόσο στο χώρο της
Δ.Ε.Θ.. όσο και
στην εγγύς και ευ 
ρύτερη περιοχή.

Όπως είναι γνωστό, το Σε
πτέμβριο θα φιλοξενηθεί η
81 η Διεθνής Έκθεση Θεσ
σαλονίκης, ένας θεσμός
που αποτελεί διαχρονικό
σύμβολο και σημείο ανα
φοράς. όχι μόνο για τη
Θεσσαλονίκη, αλλά και για
ολόκληρη τη χώρα. Πλήθος εγχώριων και ξένων εταιρειών
θα συμμετέχουν στην έκθεση, σε μια εποχή, όπου οι επεν
δύσεις και η ανάπτυξη αποτελούν πρωταρχικό στόχο για τη

Ποια είναι η επι
κρατούσ α
κα
τάσταση στους
χώρους προσω
ρινής κράτησης
παράνομων μεταναστών; Παρατηρούνται προβλήματα στη
διαβίωση των μεταναστών; Το αστυνομικό προσωπικό που
διατίθεται, επαρκεί;

χώρα μας. Ποια είναι η προετοιμασία της Γενικής Αστυνομι
κής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, ώστε τόσο οι εκθέτες, όσο
και οι επισκέπτες να βιώσουν ένα ασφαλές περιβάλλον, που
είναι απαραίτητο για την προσέλκυση επενδύσεων;
Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί μέρος της ζωντα
νής παράδοσης της Θεσσαλονίκης, ένας θεσμός άρρηκτα συνδεδεμένος με την κοινωνία και την ιστορία της πόλης, καθιστώ
ντας την σημαντικό κέντρο διεθνούς εμπορικού ενδιαφέροντος.
Λόγω της άφιξης μεγάλου αριθμού επισήμων προσώπων και
επισκεπτών, ελλήνων και ξένων, οι υποχρεώσεις της ΓΑ.Δ.Θ.
είναι ιδιαίτερα αυξημένες, γεγονός που προκαλεί όξυνση
των ήδη υπαρχόντων προβλημάτων αστυνομικής φύσεως. Η
ΓΑ.Δ.Θ. υπηρέτησε και υπηρετεί το θεσμό της Έκθεσης, γιατί
πιστεύει στην αδιαμφισβήτητη προσφορά της στην εθνική μας
οικονομία και στην προβολή της Χώρας μας σε διεθνές επίπεδο.
Ενόψειτης διοργάνωσης της 81ης Δ.Ε.Θ.. η Υπηρεσία μας έχει
ξεκινήσει ήδη το σχεδίασμά, βάσει προηγούμενων εμπειριών,
αλλά και των μέχρι στιγμής δεδομένων, προκειμένου το σύνολο
του διατιθέμενου προσωπικού της ΓΑ.Δ.Θ., ενισχυόμενο και

Το προσφυγικό ζήτημα αναδεικνύεται σε μείζον θέμα
όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη.
Η Ελληνική Αστυνομία καλείται να γίνει ο θεματοφύλακας των
ευρωπαϊκών αξιών και να διαχειριστεί προβλήματα που απορ
ρέουν από το μεταναστευτικό ζήτημα. Η ΓΑ.Δ. Θεσσαλονίκης,
ανταποκρίνεται στην αποστολή της, συνδράμοντας σε μέγιστο
βαθμό στη διατήρηση των συνθηκών κοινωνικής συνοχής, ομαλότητας. ηρεμίας, ως εγγυητής της νομιμότητας και του σεβα
σμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των προσφυγικών ροών
στην περιοχή της. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν έντεκα
(11) δομές ανοιχτής φιλοξενίας προσφύγων - μεταναστών, όπου
φιλοξενούνται περίπου 10.000 άτομα. Οι δομές έχουν κατα
σκευαστεί με τη συνεργασία των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας
και Μεταναστευτικής Πολιτικής, ενώ η Ελληνική Αστυνομία
έχει αναλάβει την ευθύνη φρούρησής τους, προς πρόληψη
και αποτροπή οιασδήποτε έκνομης ενέργειας και εξασφάλιση
κλίματος ασφάλειας στους φιλοξενούμενους αλλοδαπούς.
Σε κάθε δομή φιλοξενίας υπάρχει ένας επικεφαλής Α ξι
ωματικός, ο οποίος προΐσταται των αστυνομικών δυνάμεων
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που διατίθενται για τη φύλαξη της. την τήρηση της τάξης και
την αντιμετώπιση κάθε θέματος αρμοδιότητας της Ελληνικής
Αστυνομίας. Η Υπηρεσία μας βρίσκεται σε συνεχή επικοινω
νία με τους ορισθέντες υπευθύνους του Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Άμυνας, συνεργάζεται με τους αρμόδιους υπαλλή
λους του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και των Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων και παγιώνει στη συνείδηση της
κοινωνίας την εικόνα της. όχι ως μηχανισμού καταστολής, αλλά
ως Οργανισμού παραγωγής κοινωνικού έργου.

τών και υπάρχει κάποια υπόθεση που έχ ει μείνει χαραγμένη
στο μυαλό σας;
Όπως θα γνωρίζετε καίτοι κατάγομαι από την Κρήτη το
μεγαλύτερο μέρος της υπηρεσιακής μου διαδρομής το έχω
«διανύσει» σε διάφορες Υπηρεσίες των Αστυνομικών Διευθύν
σεων Πέλλας, Κιλκίς και Ημαθίας, στις δύο μάλιστα εξ αυτών
(Κιλκίς και Ημαθία) ως Διευθυντής. Οι περιοχές αυτές δεδομέ
νης της θέσης τους ως παραμεθόριες, παρουσιάζουν αρκετές
ιδιαιτερότητες από αστυνομικής πλευράς, με πιο σημαντικές
αυτές της παράνομης εισόδου - εξόδου αλλοδαπών από τη
Ήσασταν επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων που πραγ
Χώρα, της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, της λαθρεμπορίας,
ματοποίησαν την εκκένωση του άτυπου καταυλισμού στην
της παράνομης διακίνησης μεταναστών κ.λπ. περιπτώσεις που
Ειδομένη. Πόση δύσκολη ήταν αυτή η επιχείρηση;
απασχολούσαν καθημερινά τις αρμόδιες Υπηρεσίες μας και
Η επιτυχής έκβαση μιας αστυνομικής επιχείρησης βασί
αντιμετωπίζονταν με ιδιαίτερη επιτυχία.
ζεται πρωτίστως στη σωστή προετοιμασία και τον ορθολογικό
Σίγουρα, πάμπολλες είναι οι υποθέσεις που έχω χειριστεί
σχεδίασμά των μέτρων, ούτως ώστε η εφαρμογή τους στο πε
στην 35χρονη πορεία μου στην Ελληνική Αστυνομία, όμως θα
δίο επιχειρήσεων να είναι η καλύτερη δυνατή, έχοντας πάντα
έλεγα ότι η πιο χαρακτηριστική είναι μια από τις πιο πρόσφα
υπόψη ότι καμία κατάσταση δεν είναι απολύτως προβλέψιμη.
τες, αυτή που προαναφέραμε. δηλαδή η εκκένωση του άτυπου
Η περίπτωση της εκκένωσης του άτυπου καταυλισμού στην
καταυλισμού στην Ειδομένη Κιλκίς. Μια ιδιαίτερα δύσκολη από
Ειδομένη δεν παρέκλινε από αυτό τον κανόνα. Καίτοι τα χρο
κάθε πλευρά επιχείρηση, η επιχειρησιακή ευθύνη της οποίας
νικά περιθώρια ήταν στενά, ο βαθμός δυσκολίας περιορίστηκε
μου ανατέθηκε από τον κ. Αρχηγό του Σώματος, γεγονός που
στο ελάχιστο, χάρη στη σωστή προετοιμασία, οργάνωση και
από μόνο του αποτελεί ιδιαίτερη τιμή.
συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων αστυνομικών δυνάμεων,
Η αγωνία όλων μας ήταν μεγάλη, αφού η παραμικρή παρέκ
οι οποίες στο πεδίο επιχειρήσεων επέδειξαν επαγγελματισμό,
κλιση από το σχεδίασμά και οποιοδήποτε «ατόπημα» θα ήταν
επιδεικνύοντας παράλληλα και τον ανθρωπιστικό τους χαρα
δυνατό να προκαλέσουν αντιδράσεις με απρόβλεπτες συνέ
κτήρα. σεβόμενοι πρωτίστως
πειες, δεδομένου ότι ο όγκος
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
των αλλοδαπών που είχαν
«μία σύγχρονη δημοκρατική και επαγ
συγκεντρωθεί στην περιοχή
γελματική Αστυνομία. προϋποθέτει τη
Σε τι επίπεδο βρίσκεται η
ήταν ιδιαίτερα μεγάλος, όντες
συνεργασία σας με τους το στενή της σχέση με τις τοπικές κοινωνίες,
οι περισσότεροι ιδιαίτερα κα
πικούς φορείς της πόλης;
ταπονημένοι ψυχολογικά και
με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών»
Με το όραμα μιας νέας, σύγ
σωματικά, λόγω της μακρό
χρονης παρουσίας τους στο
χρονης και αποτελεσματικής
Αστυνομίας, η ΓΑ.Δ.0. επιδεικνύει έναν εξωστρεφή προσανατο
σημείο και της κατάστασης που είχε διαμορφωθεί.
Παράλληλα, η παρουσία πλήθους αλληλέγγυων αποτελούσε
λισμό. ανοιχτό στην κοινωνία. Καθορίζοντας ένα ολοκληρωμένο
μοντέλο αστυνομικής δράσης, το οποίο επικεντρώνεται στην
έναν ακόμη ανασταλτικό παράγοντα, αφού εκτιμάτο βάσιμα ότι
θα αντιτίθονταν σε οποιουδήποτε είδους «κατασταλτική» ενέρ
τοπική κοινωνία, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και επιδιώκει συ
νεργασίες. Άλλωστε μία σύγχρονη, δημοκρατική και επαγγελ
γεια εκ μέρους της Ελληνικής Αστυνομίας. Η ομαλή έκβαση
της όλης επιχείρησης, χωρίς σημειωτέον να συμβεί το παραμι
ματική Αστυνομία, προϋποθέτει τη στενή της σχέση με τις τοπι
κές κοινωνίες, με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών. Υπάρχει
κρό έκτροπο, είχε ιδιαίτερο αντίκτυπο τόσο στο εσωτερικό της
Χώρας, όσο και διεθνώς, συμβάλλοντας κατά γενική ομολογία
λοιπόν αδήριτη ανάγκη για κοινή συμπόρευση! Η Υπηρεσία μας
στην εξύψωση του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και στη
συνεργάζεται καθημερινά, αρμονικά, μέσα σε κλίμα αμοιβαίου
σεβασμού, εμπιστοσύνης και διακριτότητας των ρόλων, με τους
δημιουργία ιδιαίτερα ευμενών σχολίων.
συναρμόδιους τοπικούς Φορείς. Διευρύνει τη συνεργασία της
«Με την ευκαιρία της παρούσας συνέντευξης, θα ήθελα για
με τους θρησκευτικούς άρχοντες, την Περιφέρεια, τους Δήμους,
ακόμα μια φορά να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες και
τις Δικαστικές - Εισαγγελικές αρχές, το Προξενικό και το Πρυτανικό Σώμα, τα Επιμελητήρια, αλλά και με κοινωνικούς φορείς,
την προσωπική μου εκτίμηση στο σύνολο των Αστυνομικών
που συμμετείχαν στην εν λόγω επιχείρηση, οι οποίοι, επέόπως στην περίπτωση του Χαμόγελου του Παιδιού, που αφορά
δειξαν υψηλό αίσθημα ευθύνης, μεθοδικότητα, σύνεση, ψυ
τα παιδιά, τα οποία είναι θύματα παραμέλησης, κακοποίησης,
χραιμία και αποφασιστικότητα, στοιχεία απολύτως αναγκαία
εγκατάλειψης ή εκτίθενται σε ενδοοικογενειακή βία.
για να φέρουμε σε πέρας μια τόσο σύνθετη, «ευαίσθητη» και
δύσκολη επιχείρηση, με διεθνή και ανθρωπιστική διάσταση,
Με τις προηγούμενες ιδιότητες σας, έχετε υπηρετήσει ως
χωρίς τα οποία δεν θα υπήρχε αυτό το αίσιο αποτέλεσμα»
Διευθυντής στο σύνολο σχεδόν των Αστυνομικών Υπηρεσιών
της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Ποιες είναι οι
Σας ευχαριστώ. ■
ιδιαιτερότητες από αστυνομικής άποψης των περιοχών αυ

,
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ J
► Του Ανθ/μου

Αντώνιου Τζιβανόπουλου

χώρα μας έχ ει ένα πλούσιο ιστορικό βομβιστικών

τεχνουργών. Από τη 12/10/2015 η Υπηρεσία λειτο υ ρ γ εί

επιθέσεων, που προέρχεται τόσο από την εγχώρια

τρομοκρατία, όσο και από το οργανωμένο έγκλημα.

επ ιχειρ η σ ια κ ά σε επίπεδο Υπ οδιεύθυνσης (Υπηρεσία
Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και Συνοδών

Κατά καιρούς τα μέσα μαζικής ενημέρω σης μεταδίδουν

Σκύλων), με έδρα στις εγκαταστάσεις του πρώην Ολυμπια

κάποια είδηση, που αφορά είτε την έκρηξη κάποιου αυτο

κού σκοπευτηρίου στο Μαρκόηουλο.

σχέδιου μηχανισμού ή την εξουδετέρωσή του. Οι συνέπειες
είναι, σχεδόν πάντα, απώλειες ανθρώπινων ζωών, πρόκληση

Η Υπηρεσία διαρθρώνεται σε α) Γραφείο Διοικητικής
Υποστήριξης, αρμόδιο για τη διοικητική μέριμνα, β) Τμήμα

υλικών ζημιών, καθώς και δημιουργία κλίματος ανασφάλει

Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, με αποστολή

ας στην κοινωνία.

τον εντοπισμό, επισήμανση, περισυλλογή, εξουδετέρω σή

Η

Η Ελληνική Αστυνομία, επιφορτισμένη με την εσω τερι

και καταστροφή εκρηκτικώ ν μηχανισμών και αυτοσχέδιων

κή ασφάλεια της χώρας μας, κλήθηκε να αντιμετωπίσει το

βομβών, που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΕΛ.ΑΣ. και γ)

θέμα. Συστήθηκε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών

Τμήμα Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων, με αποστολή τη δ ι

Μηχανισμών, αρχικά βάσει του Προεδρικού Διατάγματος

άθεση συνοδών - χειριστών αστυνομικών σκύλων όλων των

357/86 και εν συνεχεία της Υπουργικής Από

κατηγοριών, για συνδρομή στο έργο αρμοδίων

φασης 7016/Α/12. Η Υπηρεσία ξεκίνησε την

Υπηρεσιών σχετικά με την ανίχνευση εκ ρ η 

λειτουργία της το 1986, με μόλις οχτώ άτομα

κτικώ ν υλών και ναρκω τικώ ν ουσιών, την

προσωπικό, τα οποία εκπαιδεύτηκαν από

ανεύρεση προσώπων και πραγμάτων και τη

άνδρες του Μ ηχανικού του Β ρετανικού

διενέργεια αστυνομικών περιπολιών.

Στρατού, στην αρχή στη Μαλακάσα για το

Οι Αυτοσχέδιοι Εκρηκτικοί Μηχανισμοί

βασικό στάδιο της εκπαίδευσης, και στη συ

(Α.Ε.Μ.) είνα ι διαδεδομένοι, διότι υπάρχει

νέχεια μετεκπαιδεύτηκαν στην Αγγλία. Εκεί
έλαβαν και την ειδικότητα του πυροτεχνουργού.
Αργά και σταθερά, πραγματοποιώντας συνεχείς
εκπαιδεύσεις στην έδρα του και φέρνοντας στις τά
ξεις του συνεχώς νέα στελέχη, το Τ.Ε.Ε.Μ. της Δ/νσης
Ασφάλειας Αττικής επανδρώθηκε και επεκτάθηκε σε όλη

μεγάλη ευκολία στην εύρεση πρώτων υλών
για την κατασκευή τους, καθώς και στο μικρό
κόστος κατασκευής. Αρχικά, η κατασκευή ενός
εκρηκτικού μηχανισμού απαιτούσε πρόσβαση σε
στρατιωτικό υλικό και απαιτούνταν ε ξειδ ικ ευ μ έν ες
γνώσεις από τον επίδοξο βομβιστή. Μόνο στρατιωτικοί,

την επικράτεια. Με τον τρόπο αυτό σταδιακά αποδεσμεύτηκε

χημικοί ή επαγγελματίες του κατασκευαστικού τομέα είχαν

ο στρατός ξηράς από τα καθήκοντα επισήμανσης, περισυλ

τέτοιες γνώσεις, γεγονός που μπορούσε να οδηγήσει στον

λογής και καταστροφής των εκρηκτικώ ν μηχανισμών και

εντοπισμό τους. Όμως, τα τελευταία χρόνια οι βομβιστές

των αυτοσχέδιω ν βομβών. Τα καθήκοντα περιήλθαν στη

βρήκαν πλήθος υλικών, που τους χρειάζονται και είναι ε ύ 

δικαιοδοσία της Ελληνικής Αστυνομίας.

κολο να βρεθούν στο εμπόριο για τον καθένα. «Έχουμε να

Η ομάδα αστυνομικών σκύλων ιδρύεται βάσει του Π.Δ.
500/1989 με αποστολή τη συνδρομή στο έργο των πυρο

κάνουμε πλέον μ ε αυτοσχέδια εκρηκτικά, όπου κάποιος
πηγαίνοντας στο φαρμακείο της γειτονιάς του. μπορεί να
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προμηθευτεί κάποια συνηθισμένα υλικά, όπως οξυζενέ και
ασετόν. που μαζί με κάποιες άλλες απλές ουσίες φτιάχνουν
έναν εκρηκτικό μηχανισμό. Έτσι, ο δράστης δε χρειάζεται να
ρισκάρει να κλέφει ή να αγοράσει εξεζητημένα υλικά, που
μπορεί να οδηγήσουν στον εντοπισμό του», επισημαίνει ο
Διευθυντής της Υπηρεσίας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μ η
χανισμών και Συνοδών Σκύλων, Α /Δ ’ Αθανάσιος Βλαχάκης.
ένας εκ των δύο εναπομεινάντω ν από την αρχική μαγιά
πυροτεχνουργών, που στελέχωσαν το 1986 την Υπηρεσία,
Με την εξάπλωση του διαδικτύου, δόθηκε η δυνατότητα σε
όποιον ενδιαφερόταν, απόκτησης πληροφοριών και τεχνο
γνωσίας για την κατασκευή ενός εκρηκτικού μηχανισμού.
Από ε κ ε ί και πέρα «είναι θέμα πόσο αποφασισμένος είναι

κάποιος να υλοποιήσει την ιδέα κατασκευής ενός τέτοιου
μηχανισμού, και πόσο είναι διατεθειμένος να ρισκάρει και
να πειραματιστεί, καθώς ναι μεν κυκλοφορούν έτοιμες συ
νταγές κατασκευής μιας βόμβας, αλλά χρειάζεται πειραμα
τισμός και δοκιμές, έτσι ώστε να εντρυφήσει στη φιλοσοφία
του εκρηκτικού μηχανισμού και τον τρόπο λειτουργίας του.
και να μη θέσει τον εαυτό του σε κίνδυνο» μας λ έ ε ι χαρα

ενδιαφέρον για το αντικείμενο της δουλειάς και λιγότερο
τα οικονομικά ή άλλα κίνητρα. Η ειδικότητα του πυροτε
χνουργού απαιτεί τόση αφοσίωση από το προσωπικό, που
ένας υποψήφιος καταλαβαίνει από μόνος του κατά τη δ ι
άρκεια της εκπαίδευσης αν κάνει για τη δουλειά και αξίζει
να συνεχίσει την εκπαίδευσή του ή να παραιτηθεί. Κανένα
υλικό κίνητρο δεν αρκεί από μόνο του, για να τον κρατήσει

κτηριστικά ο Τμηματάρχης του Τμήματος Εξουδετέρωσης

στην Υπηρεσία. «0 πυροτεχνουργός είναι ένας άνθρωπος

Εκρηκτικών Μηχανισμών. Α /Υ ' Γεώργιος Αντωνόπουλος.

γός. εκτός των τυπικών, όπως το να είναι

που δεν του αρέσει η ρουτίνα. Είναι ένας άνθρωπος που ζει
μια απρόβλεπτη καθημερινότητα. Αν
δεν του αρέσει η δουλειά θα βρεθεί
σύντομα εκτός της Υπηρεσίας από

οξυδερκής, συνεργάσιμος και δεκτικός

μόνος του» υπερθεματίζει ο Δ ιευ θ υ 

στην απόκτηση νέων γνώσεων, είναι και

ντής της Υπηρεσίας.

Τα προσόντα, που πρέπει να διαθέτει
ένας εξουδετερω τής - πυροτεχνουρ

Η βασική εκπαίδευση που περνάει

ψυχοδιανοητικά. Πρέπει να είνα ι μια

ο πυροτεχνουργός, αλλά και η εκπ αί

συγκροτημένη προσωπικότητα με αυτο

δευση σε καθημερινή βάση, καθώς

πειθαρχία. Η ειδικότητά του είναι ιδιαιτέ
ρως απαιτητική σε επίπεδο ψυχολογικό,

και η εμπειρία που αποκτάται με την

νοητικό και σωματικό και ως εκ τούτου

πάροδο του χρόνου, και τα περιστατικά
που αντιμετωπίζει, δίνουν τα εφόδια,

δεν είναι ο καθένας κατάλληλος, για να

ώστε να «χτίσει» ο πυροτεχνουργός

φ έρ ει σε πέρας την αποστολή για την

την ψυχολογία που χρειάζεται, για να

οποία προορίζεται. Για το λόγο αυτό, η

ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της δου

ένταξη στην Υπηρεσία είναι εθελοντική.

λειάς. Όταν θα κλη θεί να επ ιληφ θεί

Μέσα από τη διαδικασία της εκπαίδευσης,
γίνεται αντιληπτό αν κάποιος υποψήφιος
μπορεί να ανταπ εξέλθει στην πίεση και
τις απαιτήσεις της δουλειάς και αν μπορεί
να συνεργαστεί αρμονικά με τα υπόλοιπα

Διευθυντής Υπηρεσίας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών
Μηχανισμών και Συνοδών Σκύλων,
Α/Δ’ Αθανάσιος Βλαχάκης

στην επιλογή του πυροτεχνουργού. «Είμαστεμια Υπηρεσία
της Αστυνομίας, που δεν είμαστε απρόσωπη. Είναι η φύση
της δουλειάς, που δημιουργεί ένα δέσιμο οικογενειακό,
ανάμεσα στους συναδέλφους. Είναι μαζί πολλές ώρες της
ημέρας και εκτίθενται στον κίνδυνο από κοινού και ως εκ
τούτου απαιτείται μεγάλος βαθμός συνεργασίας ανάμεσά
τους» τονίζει ο Υποδιευθυντής.

και των γνώσεών του. την απειλή που
έ χ ε ι να αντιμετωπίσει, προετοιμάζο
ντας ψυχολογικά τον εαυτό του. Η ροή

μέλη της ομάδας. Ως εκ τούτου, η προσω
πικότητά του και ο χαρακτήρας του παίζουν σημαντικό ρόλο

ενός περιστατικού, αρχίζει να επ εξερ
γάζεται μέσα του, βάσει της εμπειρίας

των πληροφοριών, που διαβιβάζεται από το Κέντρο της Ά μ ε
σης Δράσης, ή από συναδέλφους, που έχουν προστρέξει
στο συμβάν, και από άλλες πηγές, είναι καθοριστική στην
προσαρμογή της τακτικής που θα ακολουθήσει, έτσι ώστε
να είναι έτοιμος τη στιγμή που θα βρεθεί αντιμέτωπος με
τον κίνδυνο.
Το βασικό συνεργείο πυροτεχνουργών αποτελείται από
δύο άτομα. Εξαρτάται πάντα από τη φύση και την έκταση του

Το κίνητρο, που ω θεί έναν αστυνομικό να γίνει πυρο

συμβάντος και το βαθμό επικινδυνότητας. αν θα κληθούν να

τεχνουργός. είναι πρωτίστως το μεράκι και το προσωπικό

συνδράμουν την ομάδα περισσότερα μέλη της Υπηρεσίας με
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τα ανάλογα τεχνικά μέσα.

Από την εκ τίμ η σ η των

Επειδή καλούνται να αντι

{ ζ 'Ο τ α ν προσεγγίζεις μια βόμβα, νιώθεις

μετωπίσουν έναν αυτοσχέ

φόβο. Πρέπει να είσαι ήρεμος και να κάνεις

διο μηχανισμό, πρέπει και
αυτοί να έχουν την ικανό

κινήσεις με ακρίβεια χιλιοστού

»

πυροτεχνουργών σχετικά με
την επικινδυνότητα της κατά
στασης θα κρ ιθ εί αν θα απο
σταλεί ο ανιχνευτής σκύλος,

τητα του αυτοσχεδιασμού

για να ερ ευ νή σ ει τον προ

και της προσαρμογής της

βληματικό χώρο. Συνήθως σε

τακτικής, ανάλογα με την απειλή, που έχουν μπροστά τους.

χαμηλής επικινδυνότητας περιπτώσεις χρησιμοποιούνται οι

Βρίσκονται στην αντίπερα όχθη από το βομβιστή, και πρέπει

σκύλοι ανίχνευσης εκρηκτικών. Αν από την πληροφόρηση,

να λειτουργήσουν αντίστροφα, αποδομώντας το έργο του

που έχ ει συλλεχθεί, κρ ιθ εί ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα

κατασκευαστή της βόμβας.

ύπαρξης εκρηκτικού μηχανισμού, τότε προτιμάται να σταλεί

Συνήθως, πριν φτάσει στο σημείο του συμβάντος το συ

το ειδικό ρομπότ ή σε περίπτωση δυσκολίας πρόσβασης να

νεργείο των πυροτεχνουργών, έχουν προηγηθεί αστυνομικοί

προσεγγίσει ο ίδιος ο πυροτεχνουργός. 0 σκύλος λειτουργεί

άλλων Υπηρεσιών. Είναι σημαντικό για τη σωστή αντιμετώ

βοηθητικά για τον πυροτεχνουργό. Επιλέγεται μόνο εφόσον

πιση του συμβάντος, οι αστυνομικοί που θα φτάσουν πρώτοι

οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Αλλωστε είναι ένας ζωντανός

στο περιστατικό, να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερες

οργανισμός και υπόκειται από τη φύση του σε ορισμένους

πληροφορίες σχετικά με τη φερόμενη απειλή, ώστε να μετα

περιορισμούς. Δ ουλεύει σ υγκεκριμένες ώρες και επηρεά

δώσουν τπν κατάλληλη πληροφόρηση στους πυροτεχνουρ

ζεται από τις κλιματολογικές συνθήκες.

γούς. Ανάλογα με τις πληροφορίες που θα συλλέξουν, ίσως
πρέπει να προχωρήσουν σε εκκένωση του χώρου από πολί
τες και να τους οδηγήσουν σε ασφαλές σημείο, προχωρώντας
ταυτόχρονα σε δημιουργία ζώνης ασφαλείας γύρω από το
προβληματικό σημείο και αποκλείοντας την πρόσβαση σε
αυτό. «Υπάρχει ένας χρυσός κανόνας ασφαλείας που λέει

Πέραν του αστυνομικού σκύλου, ο πυροτεχνουργός
έχει στη διάθεσή του μια σειρά από εργαλεία, όπως φορη
τά ακτινογραφικά. το τηλεχειριζόμενο οχηματίδιο (ρομπότ),
το οποίο φ έρ ει το διασπαστήρα. που θα εξουδετερώ σει τον
εκρηκτικό μηχανισμό, διασπαστικά μέσα, τυποποιημένα και
αυτοσχέδια, συλλογή από ειδικά σχοινιά, γάντζους, τροχα

ότι, όταν βλέπεις τη βόμβα, σε βλέπει και αυτή. Καλύτερα
να πάρει κάποιος κάλυψη πίσω από μία γωνία, παρά να
βρίσκεται σε μια απόσταση που να λογίζεται ασφαλής, αλλά

να μεταφ ερθεί ένα ύποπτο αντικείμενο χωρίς να έρ θ ει ο

να είναι σε ευθεία γραμμή από τη βόμβα και να τη βλέπει»

πυροτεχνουργός σε επαφή με αυτό, καθώς και την αντι-

αναφέρει χαρακτηριστικά ο Υποδιευθυντής. Τα θραύσματα

βομβική στολή.

και το ωστικό κύμα από την έκρηξη μπορούν να προκαλέ-

λίες, άγκιστρα και αρπάγες, που θα χρησιμοποιηθούν για

Μετά από την επιτυχή έκβαση μιας αποστολής, ο πυροτε

σουν θανάσιμα τραύματα στον ανθρώπινο οργανισμό και γι'

χνουργός κατακλύζεται από ένα κύμα συναισθημάτων. Όλο

αυτό το λόγο, η σωστή κάλυψη από το επικίνδυνο σημείο

το άγχος και η ένταση, που βιώνει κατά τη διαδικασία της

είναι σημαντικότερη από την απόσταση, που θα τηρήσουμε

εξουδετέρω σης της απειλής, βρίσκουν δρόμο εκτόνωσης

από αυτό Από τη σωστή δουλειά των πρώτων ανταποκριτών
αστυνομικών στο σημείο εξαρτάται η απρόσκοπτη δουλειά
των πυροτεχνουργών και η γρήγορη και αποτελεσματική

μέσα από ένα συναίσθημα ανακούφισης, αλλά και βαθειάς

αντιμετώπιση του περιστατικού Για το λόγο αυτό, διοργανώνονται σχετικά σεμινάρια με Υπηρεσίες, όπως η Άμεση
Δράση, προκειμένου να γίνει ενημέρωση για τις ενέργειες,
που οφ είλει να κάνει ένας αστυνομικός, όταν φτάσει πρώτος
σε ένα συμβάν απειλής βομβιστικής ενέργειας.

ικανοποίησης και χαράς. Οι κόποι της διαρκούς εκπ αίδευ
σης απέδωσαν καρπούς και ήρθε σε πέρας μια δύσκολη
αποστολή, αποτρέποντας την απώλεια ανθρώπινων ζωών
και την καταστροφή υλικοτεχνικώ ν υποδομών. Μέσα από τις
επιτυχές αποστολές προβάλλεται η Υπηρεσία και το μεγάλο
έργο, που επ ιτελεί στην κοινωνία.
Όταν οι πυροτεχνουργοί δεν είναι απασχολημένοι με κά
ποιο περιστατικό, συνεχίζουν να εκπαιδεύονται στο αντικεί
μενό τους. Σε αυτό περιλαμβάνεται συζήτηση και ανάλυση
περιστατικών, που απασχόλησαν την υπηρεσία, στο εσωτερι
κό και στο εξωτερικό. Ανταλλάσουν ιδέες για τρόπους εξο υ 
δετέρωσης και για μέσα, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη
δουλειά τους. Η υπηρεσία δε μένει στατική, αλλά συνεχώς
ερευνά τρόπους, που προάγουν το έργο της. Φ ροντίζει να
συμμετέχει σε διεθνή συνέδρια, για να ενημερώ νεται από
συναδέλφους του εξω τερικού για τις εξε λ ίξ εις στον τομέα
τους. Η ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων είναι σημαντική για
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κουοι. ευκίνητοι, μεγαλόσωμοι, με ανεπτυγμένη αίσθηση
όσφρησης κ.λπ. Οι ράτσες των σκύλων, που έχ ει επ ιλέξει η
Υπηρεσία, είναι σκυλιά που εκπαιδεύονται εύκολα και είναι
κοινωνικά. Οι Γερμανικοί π οιμενικοί και τα Μαλινουά προ
τιμιόνται για περιπολία, καθώς διακρίνονται για την ενέργεια
και την αντοχή τους, ενώ τα Λαμπραντόρ, λόγω του ήπιου,
χαμηλών τόνων χαρακτήρα τους, προτιμιόνται για ανίχνευση
εκρηκτικώ ν και ναρκωτικών.

«Το αποτέλεσμα, που θα βγάλει ένας αστυνομικός
σκύλος, βασίζεται στην ουσία πάνω στο παιχνίδι ή
στην τροφή, ανάλογα ποιο εκπ αιδευτικό σύστημα έχει
ακολουθηθεί. Αυτό σημαίνει πως. ό.τι κάνει ο σκύλος για
την Υπηρεσία το κάνει για το παιχνίδι του ή την τροφή του.
αλλά και για να ευχαριστήσει το συνοδό του» μας εξη γ εί ο
Αστυνόμος Α ' Σαρλάμης Παναγιώτης. Τμηματάρχης του
Τμήματος Συνοδών Σκύλων.
Κάθε αστυνομικός σκύλος έ χ ε ι το συνοδό - χειριστή
του. ο οποίος είναι ένας αστυνομικός με ειδική εκπ αίδευ
ση. Σήμερα στην ΕΛ.ΑΣ. υπηρετούν περί τους 210 συνοδούς
- χειριστές αστυνομικών σκύλων, εκ των οποίων οι 66 υπη
ρετούν στην Αθήνα και οι 26 στη Θεσσαλονίκη. Η βασική
εκπαίδευση των συνοδών χειριστών δια ρκεί από ένα μέχρι
τρ εις μήνες. Μετά την εκπαίδευσή τους θα παραμείνουν
υποχρεωτικά με το σκύλο τους για τα επόμενα οκτώ χρόνια,
την αντιμετώπιση τόσο των απειλών στο εσω τερικό όσο
και την περιφρούρηση της χώρας από πιθανές εξω τερικές
απειλές μέσα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της
διεθνούς τρομοκρατίας.
Το Τμήμα Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων δημιουργήθηκε ταυτόχρονα με την ίδρυση της Υ.Ε.Ε.Μ.Σ.Α.Σ, καθώς
τα προηγούμενα χρόνια ήταν διασκορπισμένο στις έδρες
διαφόρων Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.. ανάλογα με το αντικείμενο
στο οποίο ήταν ειδικευμένο ς ο αστυνομικός σκύλος. Με το
Π.Δ. 178/2014 όλοι οι αστυνομικοί σκύλοι μπήκαν κάτω από
μία κοινή ομπρέλα, λύνοντας εν μέρει. χρόνια γραφειοκρα
τικά προβλήματα. Το 90% της δραστηριότητας του Τμήματος
είναι η εκπαίδευση των αστυνομικών σκύλων και των συ
νοδών τους, που θα διατεθούν σε αστυνομικές υπηρεσίες
σε όλη την επικράτεια της χώρας. Το Τμήμα αριθμεί σήμερα
183 σκύλους εν ενεργεία και 27 προς εκπαίδευση, με ράτσες
όπως Γερμανικοί Π οιμενικοί. Λαμπραντόρ και Μαλινουά
(Βελγικοί Ποιμενικοί). Η προμήθειά τους γίνεται κατά βάση
από δωρεές ιδιωτών, αλλά και συναδέλφων και η ηλικία που
προτιμόται είναι αυτή του ενός έτους, όταν ο σκύλος είναι
έτοιμος να περάσει την εκπαίδευση της βασικής υπακοής.
πάνω στην οποία θα χτιστεί η περαιτέρω εκπαίδευσή του.
Τα κριτήρια επιλογής τους έχουν να κάνουν με τα χα
ρακτηριστικά. τις δυνατότητες και τις ικανότητες του κάθε
σκύλου ξεχωριστά. Πρέπει να είνα ι σκύλοι πιστοί, υπά
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

καθώς ο σκύλος ακολουθεί ίο συνοδό του σε οποιαδήποτε
μετακίνησή του. ακόμα και στην άδειά του. «Η σχέση μεταξύ
συνοδού και αστυνομικού σκύλου είνα ι αυτή μ ετα ξύ
γονιού και παιδιού 0 σκύλος είναι ένα κανονικό μέλος της

οικογένειας του συνοδού μ ε ό.τι συνεπάγεται αυτό όπως, η
διατροφή του. οι ιατρικές εξετάσεις του. τα παιχνίδια του. η
βόλτα του. Ό.τι θα έκανε ένας συνοδός για το παιδί του. το
κάνει και για το σκύλο του. καμιά φορά και περισσότερα.
Και αυτό γιατί από τη δουλειά, που θα βγάλει ένας σκύλος
ανίχνευσης εκρηκτικώ ν για παράδειγμα, εξαρτάται η ίδια
η ζωή του αστυνομικού συνοδού Αυτή η «οικογενειακή»

σχέση που αναπτύσσει ο αστυνομικός με το σκύλο του. έχει
σαν παραγωγό το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα από τη
δουλειά του σκύλου» μας τονίζει ο Αστυνόμος Σαρλάμης.
Ένας σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικώ ν μηχανισμών έχει
τη δυνατότητα να ανιχνεύει το 95% των οσμών για τις οποίες
έχ ει εκπ αιδευτεί. Απόλυτη επιτυχία δεν είναι δυνατόν να

Η ενεργή υπηρεσία ενός σκύλου φτάνει τα οκτώ με εννέα

υπάρξει, καθώς είνα ι ένας ζωντανός οργανισμός, με ό,τι

χρόνια αν δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα υγείας. Όταν «συ-

περιορισμούς αυτό συνεπάγεται. Γι' αυτό σε ιδιαίτερα επικίν

νταξιοδοτείται» ο αστυνομικός σκύλος, παραχωρείται σε μια

δυνες καταστάσεις, η αξιολόγηση του κινδύνου γίνεται πάντα

φιλοζω ϊκή εταιρεία, αλλά ως επί το πλείστον καταλήγει και

από τον πυροτεχνουργό, ο οποίος και θα κρίνει αν ο σκύλος

πάλι στον αστυνομικό συνοδό του, στο «γονέα» του, ο οποίος

μπορεί να τον βοηθήσει στην κατάσταση, που αντιμετωπίζει.

και θα τον γηροκομήσει για το υπόλοιπο της ζωής του.

Αυτό ουδόλως μειώ νει την αξία του σκύλου. Στα πλαίσια της

Εν κατακλείδι. ο Διευθυντής της Υπηρεσίας κ. Αθα

Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε προσπάθεια και χρηματοδοτήθη

νάσιος Βλαχάκης μας αφηγήθηκε ένα περιστατικό από

καν σχετικές έρευνες για την ανάπτυξη και κατασκευή μη

τα εκατοντάδες που έχ ει βιώσει κατά τη διάρκεια της πο

χανήματος ανίχνευσης εκρηκτικών. Σε δοκιμές που έγιναν

λύχρονης καριέρας του ως πυροτεχνουργός και το οποίο

για την αξιολόγηση του μηχανήματος σε αντιδιαστολή με το

καταδεικνύει το απρόβλεπτο της καθημερινότητας ενός

σκύλο, τα αποτελέσματα ανέδειξαν νικητή και με διαφορά

στελέχους της Υπηρεσίας αυτής. «Ήταν ΙΑ Μαρτίου του

το σκύλο, οι οσφρητικές ικανότητες του οποίου παραμένουν

200Α. όταν για τη διεκπεραίωση μιας απλής προσωπικής

ασυναγώνιστες.

γραφειοκρατικής υπόθεσης, πήγα στην Υπηρεσία μου. που
ήταν κοντά στην οικία μου. Τότε εντελώς αναπάντεχα η
Υπηρεσία δέχεται τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στην
τράπεζα Citibank στο Ν. Ψυχικό. Μετά από διαβούλευση
μ ε το Δ ιοικητή της Υπηρεσίας, κρίνοντας ότι πρόκειται
για ένα σοβαρό περιστατικό και παρόλο που δεν ήμουν
σε Υπηρεσία εκείνη τη μέρα, πήγα στο σημείο με άλλους
συναδέλφους. Στη διαδρομή μ ε το υπηρεσιακό βαν και
καθώς κατευθυνόμασταν με ταχύτητα στον προορισμό μας.
κουνήθηκε το ειδικό ρομπότ που είχαμε φορτωμένο στο
αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σπάσει η κεραία του και να
βγει εκτός λειτουργίας. Αποφασίζω να πραγματοποιήσω
προσέγγιση και φορώντας την α ντιβ ομβική στολή,
στοχεύω το ύποπτο σακίδιο μ ε το διασπαστήρα. Όμως, ο
μηχανισμός δεν εξουδετερώθηκε πλήρως και χρειάστηκε να
προσεγγίσω και δεύτερη φορά. Αυτή τη φορά ο εκρηκτικός
μηχανισμός εξουδετερώθηκε και διαπιστώσαμε ότι έφερε
περί το ενάμιση κιλό εκρηκτικά. Μια υπόθεση ενός γνησίου
υπογραφής κατέληξε σε εξουδετέρωση ενός εκρηκτικού
μηχανισμού μιας τρομοκρατικής οργάνωσης. Στη ζωή ενός
πυροτεχνουργού δεν υπάρχει η έννοια ρουτίνα». ■
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j ΤΜΗΜΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
θεοφάνιας Γκόλια*

Τα όνειρα τω ν μικρώ ν παιδιών
ξαναζω ντανεύουν με τη βοήθεια τη ς ΕΛ.ΑΣ.
Η Υποδιεύθυνση Ανηλίκων Αττικής & το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων Βεσ/νίκης συμβουλεύουν...
το πρόγραμμα της α ντεγκλη ματικής π ολιτικής της

Σ

ΕΛ.ΑΣ. περιλαμβάνονται δράσεις για την προστασία

των ανηλίκων. Δράσεις, που εφαρμόζονται από τη
Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής με την Υποδιεύθυνση Ανη
λίκων. από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης με την
Υποδιεύθυνση Δίω ξης Εγκλημάτων κατά ζωής και ιδιοκτη
σίας και το Τμήμα Ανηλίκων, αλλά και από τις κατά τόπους
Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας των νομών, σε μερικές από τις
οποίες λειτουργούν γραφεία ανηλίκων, όπως Λάρισα. Πάτρα.
Ηράκλειο. Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Ανηλίκων
Αττικής. Αστυνομικός Υποδιευθυντής Μπουροδήμος Γεώργι
ος παρουσιάζει το
έργο της Υποδιεύ
θυνσης:

Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Ανηλίκων Απικής.
Αστυνομικός Υποδιευθυντής Μπουροδήμος Γεώργιος

«Είναι γεγονός
ότι στην περίπτω
ση του εγκλήμα
τος. ιδ ίω ς στις
περιπτώσεις που
εμπλέκονται ανή
λικοι. είναι καλύτερο το «προλαμβ ά ν ε / ν » παρά ΤΟ

«θεραπεύειν». Γ a
το λόγο αυτό, ένα σημαντικό μέρος της προσπάθειας αντιμε
τώπισης του εγκλήματος, από την πλευρά της επίσημης πο
λιτείας. με εμπλεκόμενα ανήλικα πρόσωπα, επικεντρώνεται
στη λήψη προληπτικών μέτρων, τα οποία συμπληρώνονται
από τα αντίστοιχα κατασταλτικά, όπου τα τελευταία κρίνονται
αναγκαία.
Γα να είναι αποτελεσματική η παρέμβαση της πολιτείας
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στο πεδίο του ελέγχου της παραβατικότητας και της θυματοποίησης των ανηλίκων, απαιτείται μια συνολική σφαιρι
κή προσέγγιση και συνεργασία όλων των φορέων τυπικού
και άτυπου κοινωνικού ελέγχου, σε δράσεις συντονισμέ
νες. καθώς και ένα θεσμικό πλαίσιο, που θα τυποποιεί και
θα ρυθμίζει τις δράσεις αυτές συνολικά. Έχει γίνει πλέον
αντιληπτό ότι η συμμετοχή των ανηλίκων στο έγκλημα με
οποιοδήποτε τρόπο (θύματα - θύτες), είναι αποτέλεσμα
των σύνθετων κοινωνικών προβλημάτων και των συνθη
κών διαβίωσης στη σύγχρονη κοινωνία. Πρόκειται για μια
προβληματική κατάσταση, η αντιμετώπιση της οποίας, δεν
μπορεί να περιορίζεται στη σφαίρα των δραστηριοτήτων του
επισήμου μόνο κοινωνικού ελέγχου του εγκλήματος (Αστυ
νομία - Δικαιοσύνη - Σωφρονιστικό Σύστημα), αλλά απαιτεί
πολυδιάστατη παρέμβαση, μ ε επέκταση των δράσεων στο
σύνολο των Φορέων, που ασχολούνται μ ε τους ανήλικους.
Η Αστυνομία, ως επίσημος φορέας κοινωνικού ελέγχου,
παρεμβαίνει στο πεδίο του ελέγχου της παραβατικότητας και
της θυματοποίησης των ανηλίκων μ ε συγκεκριμένες δρά
σεις. μ ε στόχο, κυρίως, την προστασία τους από τα ναρκω
τικά. το αλκοόλ και τον καπνό, την αποτροπή συμμετοχής
τους σε εγκληματικές ομάδες και την προστασία τους από
το ενδεχόμενο θυματοποίησής τους.
Η Υπηρεσία μας. σε κάθε υπόθεση ανηλίκου που χ ει
ρίζεται. έχει πάντα ως γνώμονα το συμφέρον του παιδιού,
σεβόμενη την προσωπικότητά του και την ιδιωτική του ζωή
Πέρα από το αμιγώς αστυνομικό αντικείμενο, επιτελεί ση
μαντικό κοινωνικό έργο, προσπαθώντας σε συνεργασία με
άλλους φορείς να βοηθήσει παιδιά σε κίνδυνο, παιδιά θύ
ματα κακοποίησης ή παραμέλησης, παιδιά με παραβατική
συμπεριφορά».

ΤΜΗΜΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ |

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αναζητήσεων της Δ ιεύθυνσ ης Ασφ άλειας Αττικής, με τη
Δ.Ε.Ε./Υ.Β.Β.Ε.Α./Τμήμα Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών, αλλά
και με τα περιφερειακά Τμήματα Ασφαλείας, όπου παρέχει
συνδρομή σε υποθέσεις εξαφανίσεω ν ανηλίκων. Κομβικής
σημασίας αποτελεί και η εποικοδομητική συνεργασία του
Τμήματος Εποπτείας με τις εισαγγελικές αρχές και τους συναρμόδιους φορείς (Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων, Νοσο
κομεία Παίδων Αθηνών. Ιατροδικαστική Υπηρεσία. Μ.Κ.Ο.).
Το πολύτιμο κοινω νικό έργο, που η ΕΛ.ΑΣ. επ ιτελεί.
και η προσφορά της στο συνάνθρωπο αποδεικνύονται και
μέσα από το βασικό ερώτημα « ποια αδικήματα εμπίπτουν

στη σφαίρα αρμοδιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Ανηλίκων».
η απάντηση δίνεται από την κα Πατρωνούδη, «Το Τμήμα

Σιο κέντρο ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Ανηλίκων. Αστυνομικός Υποδιευθυντής
Μπουροδήμος Γεώργιος, αριστερό η Α/Α Ποτρωνούδη Γεωργία και η Ψυχολόγος-Α/Β'
Κωστάκου Κων/να. δεξιό π Υ/Α' Μποβιάτοη Ελένη κοι η Υ/Α Μπαλωμένου Παναγιώτα

Αρχικά, η Υποδιεύθυνση Ανηλίκων Αττικής, στελεχωμένη
από Αστυνομικούς Γενικών Καθηκόντων και δύο (2) Α ξιω 
ματικούς Ειδικών καθηκόντων - Ψυχολόγους και έχοντας
εμπειρία στο χειρισμό μεγάλου αριθμού υποθέσεων, αλλά
και με τη συνεχή επιμόρφωση και μετεκπαίδευση του προ
σωπικού της σε θέματα ανηλίκων, προσφέρει κοινωνικό και
ανθρώπινο έργο. Έχοντας δύο τμήματα στην αρμοδιότητά
της. το Τμήμα Εποπτείας Ανηλίκων και το Τμήμα Ειδικής
Μ εταχείρισης Ανηλίκων δια δραμα τίζει πρωταγωνιστικό
ρόλο στα σημερινά κοινωνικά δεδομένα σχετικά με τη θυματοποίηση και την παραβατικότητα των ανηλίκων παιδιών.
Π ροϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Ανηλίκω ν ε ίν α ι ο
Αστυνομικός Υποδιευθυντής Μπουροδήμος Γεώργιος,
ενώ Τμηματάρχης του Τμήματος Εποπτείας Ανηλίκων ε ί
ναι η Α/Α’ Πατρωνούδη Γεωργία, με Αναπληρώτρια Τμηματάρχη την Υ/Α' Μπαλωμένου Παναγιώτα Αναπληρώτρια
Τμηματάρχη του Τμήματος Ειδικής Μεταχείρισης Ανηλίκων
είνα ι η Υ /Α Μποβιάτση Ελένη Βασική αρμοδιότητα της
Υποδιεύθυνσης είναι η προστασία της ανηλικότητας από
συμπεριφορές, που καθιστούν τον εμπλεκόμενο ανήλικο,
παραβάτη ή θύμα. Τα τμήματα διακρίνονται, ακριβώς, βάσει
αυτής της διάκρισης για την αντιμετώπιση του ανηλίκου ως
θύμα (Τμήμα Εποπτείας Ανηλίκων) ή ως παραβάτη (Τμήμα
Ειδικής Μεταχείρισης).
Τμήμα Εποπτείας Α νηλίκω ν
Η Α /Α Πατρωνούδη Γεωργία παρουσιάζοντας το Τμήμα
Εποπτείας Ανηλίκων, τονίζει ότι «επιλαμβάνεται υποθέσεις

που αφορούν αδικήματα στρεφόμενα, κυρίως, κατά της
γενετήσιας ελευθερίας των ανηλίκων και της οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής τους, ιδίως όπου απαι
τείται παρουσία παιδοφυχολόγου ή παιδοφυχιάτρου. όπως
αποπλάνηση, κατάχρηση σε ασέλγεια. Επίσης, χειρίζεται
υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, στις οποίες διαπιστώ
νεται συστηματική κακοποίηση (σωματική ή φυχολογική) ή
άλλη βαριάς μορφής κακοποίηση».
Η συλλογική δουλειά, που αποτελεί προϋπόθεση επ ι
τυχούς πορείας μιας ομάδας, χαρακτηρίζεται από τη συ
νεργασία του Τμήματος Εποπτείας Ανηλίκων με το Τμήμα

Εποπτείας Ανηλίκων χειρίζεται υποθέσεις, που αφορούν
σε αδικήματα του κεφαλαίου 19 ΠΚ (Εγκλήματα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκ μ ε
τάλλευσης της γενετήσιας ζωής), και σε ποσοστό περίπου
80% σε καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον ή στο ευρύτερο φιλικό
περιβάλλον της οικογένειας. Σε αυτές τις περιπτώσεις δρά
στες είναι συνήθως συγγενείς α' και β' βαθμού (πατριός ή
σύντροφος μητέρας, προπονητής αθλήματος κ.α.). Παράλ
ληλα. ασχολείται με υποθέσεις σχετικές μ ε αρπαγές ανηλί
κων. Στο σημείο αυτό, χρειάζεται να τονιστεί ότι οι αρπαγές,
σήμερα, αφορούν σε γονικές αρπαγές με παράλληλη παρα
βίαση δικαστικής εντολής για την επιμέλεια. Εάν η αρπαγή
συντελεστεί από τον πατέρα, τότε μιλάμε για γονική αρπαγή,
ενώ. εάν γίνει από τη μητέρα, για παραβίαση δικαστικής
απόφασης. Δε λείπουν, παρόλ' αυτά, και οι παράνομες υιο
θεσίες και αγοραπωλησίες βρεφών, καθώς και πράξεις, που
τελούνται μέσω ίντερνετ σε βάρος ανηλίκων από γνωστό ή
άγνωστο δράστη».
Εδώ α ξίζει να γίνει μνεία σε πρόσφατη περίπτωση, όταν
τον Ιούνιο του 2016 συνελήφθη 46χρονος υπήκοος Αλβα
νίας. ο οποίος το τελευταίο 9μηνο. κινούμενος, συνήθως,
μ ε ποδήλατο, προσέγγιζε ανήλικες μαθήτριες Γυμνασίου
(συνολικά 27). ηλικίας 13-15 ετών, τις πρωινές ιδίως ώρες,
κατά το χρόνο προσέλευσής τους στα εκπαιδευτήρια και
προφασιζόμενος ότι τύγχανε γνωστό πρόσωπο της οικογένειάς τους, που είχε βάφει κατά το παρελθόν το δωμάτιό
τους, ενεργούσε σε βάρος τους ασελγείς πράξεις.
Η εξέταση των ανηλίκων θυμάτων σεξουαλικής κακοποί
ησης γίνεται βάσει του άρθρου 226Ατου Κ.Π,Δ.Έ τσι. απα
ραίτητα η εξέταση γίνεται με το διορισμό πραγματογνώμονα
παιδοψυχολόγου ή παιδοφυχιάτρου και σε περίπτωση έλλει
ψής τους από το διορισμό ψυχιάτρου ή ψυχολόγου. Σημα
ντικό βήμα για την ομαλή έκβαση της εξέτασης αποτελεί η
σωστή προετοιμασία του ανηλίκου για την εξέταση και σε
χώρο ειδικά σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο για το σκο
πό αυτό. ενώ. παράλληλα, χρειάζεται η χρήση κατάλληλων
διαγνωστικών μεθόδων για την εξέταση της αντιληπτικής
ικανότητας και της ψυχικής κατάστασης του παιδιού. Μεταξύ
και των επομένων σταδίων, βασικός στόχος, υπερθεματί
ζει ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Μπουροδήμος είναι

«η συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών σε μία μόνο
κατάθεση, το οποίο και γίνεται στις περισσότερες περιπτώ
σεις. καθώς σε αντίθετη περίπτωση οι συμπληρωματικές
καταθέσεις μειώνουν την αξιοπιστία και τραυματίζουν ξανά
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τον ψυχισμό του ανηλίκου λόγω της
επανάκλησης των γεγονότων στη
μνήμη του».

παραβατών στους ε ιδ ικ ο ύ ς χώρους
κράτησης, που δ ια θέτει, καθώς και
για την κράτηση ανηλίκω ν διαφ υγόντων από ιδρύματα. Παρέχει, ακόμη,
προστασία και αρωγή στους ανή λι
κους για τον απολύτως αναγκαίο χρό
νο (προστατευτική φύλαξη ανηλίκων
σε κίνδυνο), αλλά και εκ τελ εί εισαγγ ε λ ικ ές παραγγελίες απομάκρυνσης
ανηλίκω ν από το ακατάλληλο ο ικ ο 
γενειακό περιβάλλον, ενώ. τέλος, δρα
συμβουλευτικά σε οικογένειες, που τα
ανήλικα τέκνα τους εμφανίζουν παραβατική συμπεριφορά, με τη συνδρομή

Η εξέτασ η του ανηλίκου δ ιε νεργείται από δύο (2) ανακριτικούς
υπαλλήλους, παρουσία του παιδοψυχολόγου. από τους οποίους ο
πιο έμπειρος ανακριτικός υπάλλη
λος διατυπώνει τις ερωτήσεις και ο
δεύτερος συντάσσει εγγράφως την
κατάθεση, ενώ ο παιδοψυχολόγος
« Γ ν ώ μ ο ν α ς κ ά θ ε ε ν έ ρ γ ε ια ς ε ίν α ι ιο σ υ μ φ έ ρ ο ν του
παρεμβαίνει σε περίπτωση που το
π α ιδ ιο ύ ...» , τ ο ν ίζ ε ι ο Υποδιευθυντής κ. Μπουροδήμος
παιδί δυσκολεύεται να μιλήσει για
τα υπό διερεύνηση γεγονότα, συ
παιδοψυχολόγου.
νήθως. όταν εξετάζονται παιδιά μικρότερης ηλικίας 6-10
Η παραβατικότητα των ανηλίκων έγκειτα ι σε αδικήματα
ετών. Η Α /Α κα Πατρωνούδη τονίζει ότι «η κατάθεση δε θα
σημαντικά
και χαρακτηριστικά, όπως οι μικροκλοπές (κ ι
πρέπει να διαρκεί περισσότερο από μία ώρα. εντούτοις στην
νητά.
χρήματα,
πορτοφόλια, ρούχα, μοτοποδήλατα, κ.λπ.).
πραγματικότητα αυτό είναι ανέφικτο και. συνήθως, ανάλο
οι
ληστείες
στο
δρόμο, συνήθως με απειλή βίας (συχνότε
γα μ ε την πολυπλοκότητα του διερευνώμενου αδικήματος
ρα
επιβολή
μεγαλύτερων
σε μικρότερους) ή και με χρήση
και το βαθμό συνεργασίας του ανηλίκου η όλη διαδικασία,
αντικειμένου,
η
χρήση
ναρκωτικών
ουσιών, οι επαιτείες
συμπεριλαμβανομένης και της προετοιμασίας διαρκεί 2 με
ανηλίκων και, τέλος, ο σχολικός εκφοβισμός (Bullying)
3 ώρες περίπου. Σε περίπτωση που το παιδί εμφανίσει ση
To Bullying αποτελεί μια επιθετική συμπεριφορά, σωματική
μάδια κόπωσης και ανησυχίας διακόπτεται η κατάθεση για
- λεκτική - ψυχολογική ή και κοινωνική, που εκδηλώ νεται
όσο χρειαστεί και γίνεται σχετική μνεία στην έκθεση». Η
σκόπιμα, απρόκλητα και επαναλαμβανόμενα στο σχολείο.
ηλικία εξέτασης δεν προβλέπεται από κάποια διάταξη, γι'
Αφορά πράξεις σωματικές, όπως χτυπήματα, σπρωξίματα,
αυτό λαμβάνεται υπόψη για την εξέταση το αναπτυξιακό
κλωτσιές, κ.λπ.. λεκτικές, όπως διάδοση φημών, καταστρο
επίπεδο του παιδιού Ο Υποδιευθυντής κ. Μπουροδήμος
φή αντικειμένων, και κοινω νικές, όπως απομόνωση από την
εμφαντικά τονίζει στο σημείο αυτό ότι «Γνώμονας κάθε
ομάδα. Η ΕΛ.ΑΣ. έρχεται να καλύψ ει και να προστατεύσει
ενέργειας είναι το συμφέρον του παιδιού...».
ένα κενό στο σχολικό εκφοβισμό, γ ι’ αυτό και πρόσφατα
Κατά τη διερεύνηση της σεξουαλικής κακοποίησης πα
δόθηκε εντολή από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. να οριστεί σε
ρουσιάζονται προβλήματα, που μπορεί να σχετίζονται με:
κάθε Τ.Α. ένας Αστυνομικός ως σύνδεσμος με τα σχολεία
- Τη φύση του αδικήματος
της κάθε περιοχής.
- Την ηλικία του παιδιού (σε μικρές η λικίες δεν μπορούν
Το Τμήμα Ειδικής Μ εταχείρισης Ανηλίκων προσδιορί
να δοθούν σαφείς πληροφορίες)
ζεται και από το σημαίνοντα όρο «Ειδική Μεταχείριση»
- Την καταγγελία των πράξεων μετά την πάροδο μεγάλου
δίνοντας μία εύστοχη συνοπτική περιγραφή του τμήματος
χρονικού διαστήματος από το συμβάν
και της προσφοράς του στα ανήλικα παιδιά λόγω της ιδιαί- Το αν ο δράστης, ο οποίος ελέγχει - επηρεάζει το θύμα,
είναι γνωστός (του οικείου και φιλικού περιβάλλοντος του
Σημαντικό φαινόμενο που
ανήλικου)
παρατηρείται ευρέως τελευ
- Το φόβο του παιδιού για τις συνέπειες της αποκάλυψης
ταία στους ανήλικους είναι οι
εξαφανίσεις αυτών, γι' αυτό
- Την επιφυλακτικότητα του παιδιού να μιλήσει σε άγνω
και η ΕΛ.ΑΣ. αναλαμβάνει
στους σε αυτό ανθρώπους
πρωτεύοντα ρόλο. Αρχικά, η
- Την ελλιπή ή ανύπαρκτη προετοιμασία του από τους
δήλωση
εξαφάνισης
ανηλίκου
καταχωρείται αμέσως και
γονείς του
πραγματοποιείται άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Ανα
- Την ενδεχόμενη ενοχή ή και συνυπευθυνότητα. που
ζητήσεων. προκειμένου να αξιολογηθεί εάν συντρέχουν
μπορεί να νιώ θει το παιδί για το συμβάν
οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του AMBER ALERT.
- Το νοητικό επίπεδο του παιδιού, όταν αυτό αγγίζει τα
To AMBER ALERT HELLAS είναι το Εθνικό Συντονιστικό
όρια του χαμηλού φυσιολογικού.
Πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των πο
λιτών σε περιστατικά εξαφάνισης/απαγωγής ανηλίκων,
το οποίο ενεργοποιείται από τον Οργανισμό «Το Χαμόγε
Τμήμα Ε ιδ ικ ή ς Μ ετα χ είρ ισ η ς
λο του Παιδιού» με την έγκριση της ΕΛ.ΑΣ. Οι προϋπο
Εκτός από τη θυματοποίηση των ανηλίκων το Τμήμα Ει
θέσεις. για να δοθεί έγκριση από την ΕΛ.ΑΣ.. για την
δικής Μ εταχείρισης έρχεται να παραστεί αρωγός στις περι
ενεργοποίηση του AMBER ALERT είναι:
πτώσεις των ανηλίκων - παραβατών, που απαιτούν συντονι
•
Πρώτες ώρες
σμένη δράση και παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή
•
Ηλικία (συνήθως κάτω των 12 ετών)
έχουν κοινω νικό αντίκτυπο. Επιπρόσθετα, το συγκεκριμένο
•
Να υπάρχει άμεσος κίνδυνος ζωής
Τμήμα παρέχει συνδρομή στις λοιπές αστυνομικές Υπη
•
Να μην έχει εξαφανιστεί ξανά στο παρελθόν
ρεσίες του Νομού Αττικής, κατά την έρευνα αξιόποινων
•
θύμα αρπαγής (αποδεδειγμένα)
•
Ενημέρωση Εισαγγελέα
πράξεων, στις οποίες εμπλέκονται ανήλικοι, ως παραβάτες,
αλλά και μεριμνά για την κράτηση των ανηλίκων ποινικών
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τερης ψυχοσύνθεσης και της υπό διαμόρφωση προσωπικό
τητάς τους. Οι ανήλικοι παραβάτες, γενικά, δε διαφέρουν ως
προς τις διαδικασίες αντιμετώπισής τους από εκείνες που
ισχύουν για τους ενήλικες δράστες αξιόποινων πράξεων.
Συγκεκριμένα, η Αστυνομία καλείται να λειτουργήσει κατά
τέτοιο τρόπο, ώστε ο ανήλικος να αισθανθεί αμέσως ασφά
λεια και προστασία.
Η Υ/Α' Μποβιάτση Ελένη μας διασαφηνίζει κάποια βα
σικά σημεία «ειδικής μεταχείρισης». «Αρχικά, «ειδική μ ε 

ταχείριση» σημαίνει ότι οι ανήλικοι παραβάτες κρατούνται
σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους κράτησης μέχρι και τη
μεταγωγή τους ενώπιον του Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης,
ενώ παράλληλα, οι ανήλικοι, κατά τη μεταγωγή τους δεν
ασφαλίζονται με χειροπέδες (εκτός αν κρίνονται εξαιρετικά
ύποπτοι για απόδραση). Μετάγονται με επιβατικό αυτοκί
νητο. το οποίο δε φέρει τα χρώματα και τα διακριτικά της
Αστυνομίας και συνοδεύονται από αστυνομικούς με πολιτική
περιβολή. Οι ανωτέρω ενέργειες έχουν ως σκοπό να παρου
σιάσουν στον ανήλικο παραβάτη ένα ανθρωπινότερο και πιο
οικείο πρόσωπο της εξουσίας, αποφεύγοντας το στιγματισμό και τη διαπόμπευσή του. ώστε μέσα από την κατάκτηση
της εμπιστοσύνης, να ωφεληθεί τόσο ο ίδιος ο παραβάτης,
προβληματιζόμενος ως προς το συμφέρον του. όσο και η
ίδια η κοινωνία».
ΤΜ ΗΜ Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α Ν ΗΛΙΚΩ Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

κέντρο η Τμηματάρχης του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων θεοοαλονίκης. Α/Β'
Κουσίδου Σοφία. Επάνω οπό αριστερά ο Αρχ/κος Περπέρης Απόστολος. Ανθ/μος
Σαββάκης Εμμανουήλ. Αρχ/κος Καροπητάς Δημοσθένης και Ανθ/μος Αλιμούδπ Αννα
[ το

Η Τμηματάρχης του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκω ν
Θεσσαλονίκης. Α/Β' Κουσίδου Σοφία παρουσιάζει το Τμήμα
γλαφυρά «Η υπηρεσία μας είναι το 5° Τμήμα της Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι.

(Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Ζωής και Ιδιοκτησίας)
της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης. Σε αντίθεση με
την Αθήνα λειτουργούμε σε επίπεδο Τμήματος και όχι Υπο
διεύθυνσης. Η Υπηρεσία στελεχώνεται από 17Αστυνομικούς
εκ των οποίων ο ένας είναι ψυχολόγος ειδικών καθηκόντων.
Μεγάλο τμήμα του προσωπικού της Υπηρεσίας μας είναι
κάτοχοι πτυχίων ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (νομική, ψυχολογία, οικονομικό κ.α). Η εδαφική
μας αρμοδιότητα καλύπτει την ευρύτερη περιοχή του νομού,
αν κριθεί. όμως, αναγκαίο, καλύπτουμε και τους λοιπούς
νομούς της Β. Ελλάδος. Η Υπηρεσία μας ασχολείται. κυρίως,
με εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλή

ματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, που
ηεριγράφονται στο 19° κεφάλαιο του Π.Κ.. όπου το θύμα ή
ο δράστης είναι ανήλικος. Είναι και η μοναδική περίπτωση,
που ασχολούμαστε με δράστη ανήλικο. Στις υπόλοιπες περι
πτώσεις με δράστη ανήλικο ασχολούνται τα τοπικά Τμήματα.
Επιπλέον, ασχολούμαστε και με τέτοιας φύσης αδικήματα,
που διαπράπονται μέσα στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων
(HOTSPOT)».
Το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης με συ
γκλονισ τικές υποθέσεις το τελευταίο διάστημα στο εν ερ 
γητικό του και μεγάλη εμπειρία κάνει μια παρουσίαση των
δυσκολιών, που πιθανόν θα αντιμετωπίσει ο Ανακριτικός
Υπάλληλος Αστυνομικός, όταν κληθεί να αντιμετωπίσει υπό
θεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου. Αρχικά, βασική
δυσκολία αποτελεί η σπάνια ύπαρξη εξω τερικώ ν κακώσεων,
ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί από τρίτα άτομα η σεξου
αλική κακοποίηση, γεγονός που καθιστά εφ ικτή τπν απο
κάλυψη της αλήθειας αποκλειστικά από το ανήλικο θύμα.
Γι' αυτό το λόγο, οι χειρισμοί των Ανακριτικώ ν Υπαλλήλων
πρέπει να είνα ι λεπτοί και επ ιδέξιοι. Επιπλέον, οι ανή λι
κοι, που φτάνουν στη διαδικασία της καταγγελίας νιώθουν
φόβο ότι κάτι κακό θα τους συμβεί, ενώ ενδεχομένως να
δέχονται απειλές από το δράστη και τις περισσότερες φορές
να αισθάνονται ντροπή. γΓαυτό το λόγο υπάρχει συχνά και
καθυστέρηση στην καταγγελία της κακοποιητικής συμπε
ριφοράς. Αυτό έχ ει ως αποτέλεσμα να χάνονται πολύτιμα
αποδεικτικά στοιχεία, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία
της ανάκλησης των γεγονότων από τπν πλευρά των ανηλίκων
ακόμη πιο δύσκολη.
Επτά βασικά σημεία, τα οποία ο Αστυνομικός ανακριτικός υπάλληλος χρειάζεται να έ χ ε ι πάντα υπόψη του. επι
σημαίνει χαρακτηριστικά και περιεκτικά η Α/Β' κα Κουσίδου
Σοφία:
«1. Οι Αστυνομικοί θα πρέπει να προσαρμόζουν τη δι
αδικασία κάθε φορά ανάλογα με το περιστατικό, που κα 
λούνται να αντιμετωπίσουν.
2. Σε γ εν ικ ές γραμμές, αρχικά, πρέπει να γ ίν ει μία
γνωριμία με το παιδί και να χτιστεί κλίμα εμπιστοσύνης
(καλλιεργώντας ζεστό και ασφαλές κλίμα, θίγονται ανώδυνα
θέματα χωρίς να έχουν σχέση με την κακοποίηση, όπως
για το σχολείο, τις εξω σχολικές του δραστηριότητες, τους
φίλους του κ.α.).
3. Μεγάλη σημασία έχ ει και ο χώρος που θα διεξαχθεί
η ανάκριση. Η όχληση από τρίτους κατά τη διάρκεια της
εξέτασης (π.χ. τηλέφωνα) θα πρέπει να αποφεύγεται με κάθε
τρόπο.
U. Ο χώρος θα πρέπει να προστατεύει την ιδιωτικότητα
του παιδιού, η κατάθεσή του δε θα πρέπει να γίνετα ι σε
κοινή θέα. γιατί έτσι δε θα νιώ σει ασφάλεια να αποκαλύψει
την κακοποίησή του.
5.
Υπάρχουν πολλές απόψεις και θεω ρίες σχετικά με το
φύλο του Αστυνομικού, που θα εξετάσ ει το ανήλικο θύμα.
Ωστόσο, η πράξη μάς. έχ ει δ είξει ότι πάντοτε δεν ισχύει κάτι
τέτοιο. Είναι φρόνιμο, αν διαπιστώσουμε ότι ο ανήλικος κατά
τη διάρκεια της εξέτασής του ενοχλείται από κάτι να τον
ρωτήσουμε τι είναι αυτό. Δεν ήταν λίγες οι φορές που τα
παιδιά ζήτησαν να αποχωρήσει κάποιος από την αίθουσα
της εξέτασης, π.χ. υπήρξε περιστατικό όπου δύο ανήλικα
αδέρφια είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από το σύ
ντροφο της μητέρας τους, παρουσία της ίδιας και για το λόγο
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τέτοιου περιστατικού είναι υποχρεωμένοι να το αναφέρουν. Η
πρόθεσή σας να προβείτε στην καταγγελία του περιστατικού
θα πρέπει να κοινοποιηθεί στο ανήλικο θύμα, ώστε να είναι
προετοιμασμένο και να μη σπάσει ο δεσμός εμπιστοσύνης
μεταξύ σας».

αυτό δεν ήθελαν να μιλήσουν για την κακοποίησή τους σε
γυναίκα Αστυνομικό. Φυσικά, σε κάθε περίπτωση γίνεται
σεβαστή η επιθυμία του παιδιού.
6. Στην πρώτη επαφή με το παιδί, ο Αστυνομικός θα
πρέπει να ενημερώνει για το όνομα και την ιδιότητά του.
να εξη γεί το λόγο, που βρίσκεται το παιδί στο γραφείο του
και να του εξηγήσει αναλυτικά την πορεία της διαδικασίας.
Για παράδειγμα «Γζια σ ο υ ........ το όνομά μου είναι ........ είμαι

Αστυνομικός και η δουλειά μου είναι να ακούω τα προβλή
ματα. που έχουν τα παιδιά».
7. Το παιδί θα πρέπει να ενημερω θεί και για τους κα
νόνες της διαδικασίας, όπως, για παράδειγμα, ότι δε λέμε
ψέματα, εάν δεν καταλαβαίνει κάτι, θα πρέπει να το πει και.
φυσικά, αν δεν ξέρ ει κάποια απάντηση θα πρέπει να λ έει δε
γνωρίζω και όχι να προσπαθεί να μαντέψει. Για παράδειγμα,
μπορούμε να πούμε «αν δεν γνωρίζεις κάποια απάντηση,

σε παρακαλώ μη μαντέφεις και να γνωρίζεις ότι δε θα σου
θυμώσω για κάτι, που θα μου πεις», «αν δεν καταλαβαίνεις
κάτι, μη διστάσεις να μου το πεις και εγώ θα προσπαθήσω
να το πω με άλλα λόγια».

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Αττικής με
πολυδιάστατο έργο για το ίδιο το ανήλικο παιδί συμμετέχει
σε δράσεις ενημέρωσης για θέματα ανηλίκων, καθώς πρό
σφατα σ υμμετείχε στην εκστρατεία «ένα στα πέντε» του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της παιδικής
σεξουαλικής κακοποίησης, λαμβάνοντας μέρος σε εκ δ η 
λώσεις ενημέρωσης, που πραγματοποιήθηκαν σε Δήμους
και Δημοτικά σχολείας της Αττικής. Επίσης, σ υμμετέχει σε
ενημερω τικές τηλεοπτικές εκπομπές παρέχοντας χρήσιμες
συμβουλές για την προφύλαξη και προστασία των παιδιών
από πράξεις ασέλγειας ή κακοποίησης. Εκπαιδεύει τα στε
λέχη της ΕΛ.ΑΣ. συνεχώς, δίνοντας δ ια λέξεις στις Σχολές
της Αστυνομικής Ακαδημίας. Ενώ, τέλος, οι Ψυχολόγοι της
Υποδιεύθυνσης συμμετέχουν και στην Καμηάνια της Έλενας
Ράπτη με το βίντεο «Το Μυστικό της Νίκης».
Το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης από τη
μεριά του συμμετέχει και το ίδιο στην καμπάνια «ένα στα
πέντε» του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στο ενεργητικό του
έχει ομιλίες σε σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα της πό
λης. Παράλληλα, συνεργάζεται με εκπροσώπους της Ύπατης
Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών σε θέματα κακοποίησης
ανηλίκω ν μέσα στα κέντρα φ ιλο ξενία ς μεταναστών, αλλά
και με το σύλλογο "φίλω ν-εθελοντώ ν Εταιρείας Προστασίας
Ανηλίκων". Σύμφωνα με την κα Κουσίδου θα ήταν πολύ εποι
κοδομητική η παρακολούθηση σεμιναρίων σε θέματα χ ειρ ι
σμού υποθέσεων, που αφορούν ανήλικους, συνεργαζόμενη
η ΕΛ.ΑΣ. με χώρες του εξω τερικού, στις οποίες έχουν κα
ταρτιστεί πρωτόκολλα χειρισμού υποθέσεων κακοποίησης
ανηλίκων, τα οποία απουσιάζουν από την Ελλάδα. Αξιόλογης
σημασίας θα μπορούσε να αποτελέσει η αποστολή Αστυνο
μικών σε χώρες, όπου λειτουργούν ολοκληρω μένες δομές
για κακοποιημένα παιδιά και συστήματα ειδικού τρόπου
εξέτασής τους. «Σπίτι του παιδιού».
Τέλος, η Α/Β' Κουσίδου Σοφία συμβουλεύει «Η αποτελεσματικότητα της ανάκρισης στη χώρα μας επαφίεται
στην επιμονή, υπομονή και επιδεξιότητα του εκάστοτε
Αστυνομικού». ■

Δε θα πρέπει να ξεχνάμε, οι ανήλικοι εξετάζονται χω
ρίς όρκο, απαγορεύονται οι παραπειστικές ερωτήσεις και
καταγράφεται αυτολεξεί π κατάθεσή τους»
Κάθε ανήλικο παιδί αποτελεί μέρος μιας οικογένειας και
για το λόγο αυτό οι ίδιοι οι γονείς χρειάζεται να στηρίξουν,
αρχικά, το παιδί τους και να το κατευθύνουν σωστά προετοιμάζοντάς το για την κατάθεση στην Αστυνομία. Σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει το παιδί να χάσει την εμπιστοσύνη
του απέναντι στο πρόσωπο, που επέλεξε να εμπιστευτεί το
πρόβλημά του. γιατί ίσως «κλειδώσει» και δε ξαναμιλήσει
για την κακοποίηση που δέχτηκε ποτέ.
Σε υπόθεση του Τμήματος Ανηλίκων Θεσσαλονίκης
πρόσφατα η παρατηρητικότητα της γιαγιάς και της μητέρας
οδήγησε στο να αντιληφθούν οι δύο γυναίκες ότι ο πατέρας
του παιδιού ηροέβαινε σε ασελγείς πράξεις κατά της ανηλί
κου άχρονης κόρης του. 0 πατέρας αποπλανούσε το παιδί,
παίζοντας μαζί του παιχνίδια, όπως «ο λύκος και το προβα
τάκι» ή παριστάνοντας ο ίδιος το «σκυλάκι» και ηροέβαινε
σε ασελγείς πράξεις κατά της Αχρονης κατ' εξακολούθηση.
Η ανήλικη εξετάστηκε παρουσία ψυχολόγου και με τη χρή
ση βοηθημάτων μη λεκτικού τύπου (λούτρινα παιχνίδια)
προσομοιάζοντας την ίδια με μικρόσωμο κουκλάκι και τον
πατέρα της με μεγαλόσωμο υπέδειξε τις ασελγείς πράξεις
στις οποίες ηροέβαινε ο πατέρας.
Εκτός από τους γονείς, η επόμενη βασική κοινωνική ομά
δα συμμετοχής του παιδιού αποτελεί και η εκπαιδευτική κο ι
νότητα. Η Α/Β' κα Κουσίδου σημειώνει «Στο σημείο αυτό θα
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ημαντικό τμήμα της Υποδιεύθυνσης Ανηλίκων
Αττικής αποτελούν και οι δύο Ψυχολόγοι Αξιω
ν
ματικοί Ειδικών Καθηκόντων ο Α/Α' - ΨυχολόΕ
γος Σταματογιάννης Νικόλαος-Ανάργυρος και
η Α /Β ’ - Ψυχολόγος Κωστάκου Κωνσταντίνα
0 ειδικά διαμορφω μένος χώρος, όπου τα παιδιά συναντούν
τους ψυχολόγους, και ίσως μετά από καιρό εμπιστεύονται
κά ποιον, είναι κατακλυσμένος από ζω γραφιές και χρώματα
που καθόλου δεν παραπέμπουν στις σκοτεινές και απόμα
κρες γωνιές χώρων απρόσιτων, οι οποίες γίνονται μάρτυρες
κακοποιημένων παιδικών ψυχών. Η Ελληνική Αστυνομία
κοντά στο παιδί προσπαθεί να βοηθήσει
και να ενισχύσ ει τις ψυχές των μικρών
παιδιών θυμάτων κακοποίησης και ασέλ
γειας. Η Α/Β' κα Κωστάκου Κων/να μέσα
από πληροφορίες, που παρέχει, διαφω I τίζε ι για ένα τόσο λεπτό ζήτημα τόσο τον
1ανακριτικό υπάλληλο όσο και το γονέα και
kS

S L S

o

τον απλό πολίτη·

Έργο του Ψ υχολόγου της Υπ οδιεύθυνσης Α νηλίκω ν
Αττικής
Κυρίαρχο αντικείμενο των ψυχολόγων της Υποδιεύθυν
σης Ανηλίκων, οι οποίοι καλύπτουμε όλη την Αττική, είναι
ότι διοριζόμαστε πραγματογνώμονες βάσει του άρθρου 226Α
του Κ.Π.Δ., που αφορά στην αξιολόγηση της αντιληπτικής
ικανότητας και της εν γ ένει ψυχικής κατάστασης, αλλά
και στην προετοιμασία της προανάκρισης ή της προκα
ταρκτικής εξέτασης Επομένως, όταν έχουμε οτιδήποτε έχει
να κάνει με σεξουαλική κακοποίηση, είτε είναι αποπλάνηση
είτε είναι βιασμός είτε αρπαγή ακούσια ή εκούσια, απαι
τείται νομικά η παρουσία ψυχολόγου για την προετοιμασία
ανηλίκου.
Ο ψυχολόγος είναι ο πρώτος άνθρωπος, που έρχεται
ουσιαστικά, σε επαφή με τα παιδιά αυτά Κάνει την προ
ετοιμασία, παίρνει τις πρωταρχικές πληροφορίες και αξιο
λογεί αν το νοητικό επίπεδο του παιδιού το βοηθά, για να
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προσδώσει πληροφορίες σαφ είς και λεπ τομερείς και αν.
επίσης, η ψυχική του κατάσταση τού διασφαλίζει ότι δε θα
μας καταρρεύσει μέσα στην κατάθεση, επαναβιώνοντας το
τραυματικό γεγονός, αλλά και αν έχουμε ένα παιδί το οποίο
έχει φαντασιωσικό υλικό πολύ έντονο μέσα από μια διαδι
κασία περισσότερο ψυχοπαθολογίας. Πολύ συχνά μπορεί να
χρειαστεί να επαναδιατυπώσουμε ερωτήσεις, με ένα τρόπο,
που θα αξιολογούμε εμ είς ότι δε θα είναι εξίσου τραυμα
τικός.
Σημαντικό, επίσης, είναι όχι χρειάζεται να γίνει διαχειρήσιμο και το κομμάτι της «πίεσης», που μπορεί να ασκη
θεί σε ένα παιδί το οποίο λ έει πράγματα ασαφή, ασύμβατα
και ασύνδετα, έτσι ώστε να μην τραυματιστεί ψυχικά. Έ χει
χρειαστεί να ενθαρρύνουμε ένα παιδί, το οποίο, αρχικά, έχει
αποφασίσει μόνο του να μιλήσει, και στη συνέχεια υφίσταται
τεράστια πίεση για αναίρεση της κατάθεσης από το ο ικο γε
νειακό περιβάλλον ή από το ευρύτερο οικογενειακό περι
βάλλον. Σε υπόθεση που μας απασχόλησε πρόσφατα ένα
κορίτσι κατηγόρησε τον πατέρα του μετά από 2 χρόνια, που
υπήρξε η αρχική παραβίαση, ενώ η μητέρα αρνήθηκε πλή
ρως ότι γνώ ριζε για την κακοποίηση. Αυτό είναι ενδεικτικό
παράδειγμα της «πίεσης», που υφίστανται τα παιδιά-θύματα
από το οικογενειακό περιβάλλον, ώστε να μην καταγγείλουν
άμεσα. Στην προκειμένη περίπτωση το παιδί ξεπέρασε την
πίεση και με τη βοήθεια φ ιλικού προσώπου προσήλθε, για
να καταγγείλει τον πατέρα του. Για τη διασφάλισή του το παι
δί παραδόθηκε πάλι σε οικογενειακό-συγγενικό περιβάλλον.
Η εξέτασ η για τον προανακριτικό υπάλληλο
Αρχικό, πριν ξεκινήσει η εξέταση πρέπει να δημιουργηθεί μία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του προανακριτικού υπαλλήλου και του παιδιού, δηλαδή να μιλήσουν όσο
είναι δυνατόν για ουδέτερα γεγονότα, να έχ ει κατά νου ο
αστυνομικός ότι εκείνη την ώρα προσπαθεί να πάρει πλη
ροφορίες μέσα από περιγραφή ουδέτερων γεγονότων για το
σχολείο, για τους φίλους του, πώς περνάει μέσα στην ο ικο 
γένεια ή οτιδήποτε άλλο. Οι ερωτήσεις πάντα είναι του τύπου
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«τι έγινε·.», «πού έγινε;», «ποιος το έκανε·.». Ένας βασικός
κανόνας είναι ότι δε ρωτάμε ποτέ ερωτήσεις, που αρχίζουν
με το «γιατί». Το «γιατί» είναι μια ερώτηση, η οποία κινητο
ποιεί ισχυρή ενοχή στο παιδί. Πολλές φορές και όταν ο θύτης-δράστης είναι οικείος του παιδιού και συνήθως υπάρχει
μακρόχρονη κακοποίηση, το «γιατί» είναι μια ερώτηση, που
υπονοεί «γιατίεσύ συνέναισες σε αυτό », «γιατίμέχρι σήμε

ρα δεν το είπες;» ή «γιατί άφησε αυτό να σου συμβαίνει;»,
«γιατί συμμάχησες με αυτόν τον άνθρωπο και επέτρεφες
να συμβεί:». Επιπρόσθετα, του εξη γεί για ποιο λόγο είναι
εδώ. τι πρόκειται να συμβεί, ακόμα και αν κρατάμε χαρτιά
ή αν γράφουμε σε ένα υπολογιστή ή εάν ηχογραφούμε ή
οτιδήποτε χρησιμοποιήσει κανείς, πρέπει να το συζητήσει
με το παιδί, «εγώ όσο θα μου μιλάς, θα κρατάω κάποιες

σημειώσεις, γιατί δε θέλω να σε διακόφω και γιατί είναι
σημαντικό για μένα να τα θυμάμαι». Για να θεμελιώ σουμε
μια σχέση εμπιστοσύνης, χρειάζεται να βάζουμε κάποιους
όρους, όπως «θέλουμε αυτά που θα συζητήσουμε να είναι

αλήθεια, όσο πιο σύντομα θα πούμε την αλήθεια τόσο πιο
σύντομα θα πας κι εσύ να ξεκουραστείς και να ξεχύσουμε
αυτά τα γεγονότα και τα συμβάντα. Όσα πιο πολλά μου πεις
για αυτό που συμβαίνει τόσο πιθανότερο είναι να μη χρεια
στεί να τα ξαναπείς».
Ψυχολογική Κακοποίηση
Η ψυχολογική κακοποίηση από τους γονείς είναι η
ισχυρότερου βαθμού κακοποίηση, καθώς προδίδονταιόλα
τα βασικά ιδανικά του και αποτελεί την πιο μακροχρόνια
κακοποίηση. Στο παράδειγμα παραπάνω, η μητέρα φαίνεται
ότι μέσα στα χρόνια συναινούσε με αυτό που συνέβαινε.
Όταν μεγάλωσε το παιδί και προσπάθησε να έρθει σε σχέση
με ένα αγόρι, αφενός δεν μπορούσε αφετέρου συνειδητο
ποίησε ότι δεν ήθελε να πηγαίνει ο μπαμπάς της τις νύχτες
εκεί. Τότε το παιδί κατάλαβε το κομμάτι της κακοποίησης.
Όσο μικρότερο είναι ένα παιδί τόσο δεν μπορεί να αντιληφ τεί τη βαρύτητα αυτών των πράξεων, απλά είναι κάτι που
το κάνει να δυσφορεί.
Παιδί θύμα και θύτης
Οι ψυχολόγοι διοριζόμαστε ως πραγματογνώμονες για
την προετοιμασία και την εξέταση των ανηλίκων θυμάτων
και όχι για τους ανήλικους παραβάτες. Πριν από ένα μήνα
είχαμε κληθεί σε περιπτώση που ένα αγόρι Α ετών γειτο-

νόπουλο με ένα άλλο αγόρι 8 ετών ήταν στο ίδιο σπίτι μαζί,
οι γονείς μέσα πίνανε καφέ και το μεγάλο αγόρι ενήργησε
ασελγείς πράξεις προς το μικρό. Εκεί δεν μιλάμε σε αυτές
τις η λικίες για παιδόφιλους Παιδόφιλος. θεω ρείται κάποιος
που είναι άνω των 16 ετών και έχει τουλάχιστον 6ετη από
κλιση από το θύμα του.
Περιβάλλον παιδιών
Ό λοι οι παιδόφιλοι είνα ι ανεξαρτήτου κο ινω νικοο ικο 
νομικού επιπέδου και ενδέχεται να είναι κυρίως εύρωστοι,
αφού για να προετοιμάσουν (groom ing) το παιδί τού δίνουν
δώρα, του παρέχουν φροντίδα κ.α. Παράλληλα, τα παιδιάθύματα είναι παιδιά από οικογένειες, που είτε υπάρχει
σε αυτή πλημμελής επίβλεψη από γονείς είτε υπάρχει

ένα χαμηλό αντιληπτικό επίπεδο, είτε η οικογένεια του
παιιού έχ ει οικονομικά προβλήματα Οπότε ο παιδόφιλος
με το groom ing (π.χ. 1 ευρώ. 1 αναψυκτικό. 1 γλυκό) και βρί
σκοντας νοητικό και οικονομικό κενό προχωρά σε ασελγείς
πράξεις. Παρόλ' αυτά, αυτό που ισχύει για όλα τα παιδιά είναι
το μεγάλο συναισθηματικό κενό με τους γονείς, που βρίσκει
ο παιδόφιλος και κατορθώνει να κερδίσ ει την εμπιστοσύ
νη του παιδιού. Γι' αυτό και στις καταθέσεις στην τελευταία
ερώτηση. «Θέλεις να τιμωρηθεί αυτός ο άνθρωπος », πάρα
πολλές φορές ακούμε «όχι». Και ακούμε με την έννοια «Δώ
στε του μια ευκαιρία. Είναι καλός άνθρωπος, έκανε λάθος.
Μου υποσχέθηκε ότι δεν θα το ξανακάνει». ■
0 κ. Σταματογιάννης παρουσιάζει κάποια
σημάδια, που θα πρέπει να υποψιάσουν
τους γονείς, προκειμένου να δώσουν
περισσότερη προσοχή στο παιδί τους
και να δουν τι συμβαίνει. Συμβουλεύει:
«Μην πανικοβάλλεστε, αλλά έχετε τα
μάτια και τα αυτιά σας ανοιχτά».
Ψυχολόγος-Α/Α'
Σταματογιάννης Νικόλαος- Μέθοδοι πρόληψης προς τους γονείς:
Ανάργυρος
1. Παρατηρήστε τη συμπεριφορά του
ατόμου, που υποψιάζεστε:
- Ενδιαφέρεται περισσότερο για τα παιδιά απ οτι για τους
ενήλικες;
- Προσφέρεται να κρατήσει τα παιδιά σας. για να κάνετε τις
δουλειές σας ή για να βγείτε έξω :
- Εργάζεται με παιδιά:
- Είναι ιδιαίτερα εκδηλωτικός με τα παιδιά:
- Εμπλέκεται σε δραστηριότητες με παιδιά, όταν δεν είναι
παρόντες οι γονείς:
2. Παρατηρήστε τις ερωτικές σχέσεις του:
- Είναι ελεύθερος, δεν ενδιαφέρεται να έχει ένα σύντροφο
της ηλικίας του ή έναν οποιονδήποτε σύντροφο;
- Ενδιαφέρεται περισσότερο για τα παιδιά της συντρόφου
του απ οτι για την ίδια: (σε μονογονεϊκές οικογένειες)
- Είναι παντρεμένος, αλλά πιο εκδηλωτικός με τα παιδιά του
απ ο,τι με τη σύζυγό του;
- Είναι παντρεμένος με κάποια που δεν έχει σεξουαλικές
προσδοκίες;
3. Παρατηρήστε τις κοινωνικές του σχέσεις:
- Ταυτίζεται περισσότερο με τα παιδιά απ οτι με άτομα της
ηλικίας του;
- Έχει περισσότερες φιλικές σχέσεις με παιδιά απ οτι με
ενήλικες;
- Οι φίλοι του (που είναι παιδιά) είναι συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας ή/και φύλου:
4. Παρατηρήστε τα παιδιά σας:
- Έχετε προσέξει κάποια απότομη αλλαγή στη συμπεριφορά
του παιδιού σας:
- Παρουσιάζει το παιδί σας ανεξήγητη κάμψη στη σχολική
του επίδοση;
- Μήπως εμφανίζει ξαφνικά προβλήματα στον ύπνο ή βλέπει
πιο συχνά εφιάλτες;
- Ζωγραφίζει θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο:
- Έχει σεξουαλική συμπεριφορά, που δεν ταιριάζει με την
ηλικία του ή σεξουαλική συμπεριφορά προς άλλα παιδιά:
- Φοβάται πρόσωπα ή μέρη, που δε φοβόταν παλιότερα;
- Έρχεται το παιδί σας με σκισμένα ρούχα ή λερωμένα εσώ
ρουχα:
- Εμφανίζει δυσκολία να περπατήσει ή να καθίσει;
ΠΗΓΗ: Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών της ΕΛ.ΑΣ. w w w.kiath.gr.
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{ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
► Των Αστυφύλακα

Δημπιρίου Τσιρίγκα
Ειδικού Φρουρού Κων/νου Κούτλα

Ιστορική Ανασκόπηση
των Αστυνομικώ ν Σωμάτων στην Ελλάδα

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΠΟΛΕΩΝ

Η ανάγκη δημιουργίας ενός νέου
αστυνομικού

συστήματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ

Στα πλαίσια αυτά, η ελληνική Κυ

ανέκυψ ε

βέρνηση. υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο.

από τις αρχές του 20ού αιώνα, του

αποφάσισε το 1918 να επιλύσει οριστι

λάχιστον για τις μεγάλες πόλεις της

κά το επιτακτικό πλέον πρόβλημα της

Ελλάδας, όταν με τους νικηφόρους

δημιουργίας νέου αστυνομικού θ ε

πολέμους του 1912-1913, επήλθε ση

σμού για τις μεγάλες πόλεις της Ελλά

μαντική αύξηση του πληθυσμού. Η

δος. στα πρότυπα της Μητροπολιτικής

επιστράτευση μάλιστα του 1915 και ο

Αστυνομίας του Λονδίνου. Γι' αυτό το

διχασμός του Κράτους, σε συνδυασμό

1919 εκλήθη στην Ελλάδα Αγγλική Ορ

με πολλά ταραχώδη εσωτερικά πολι

γανωτική Αποστολή, η οποία ανέλαβε

τικά γεγονότα, επιδείνωσε την κατά

τη μελέτη, την οργάνωση και εν τέλει τη

σταση της χώρας. Στα γεγονότα αυτά,

σύσταση της Αστυνομίας Πόλεων. Έτσι,

όμως, ήταν ενεργός ο ρόλος της Χωρο

το 1920 κατόπιν εισηγητικής έκθεσης

φυλακής. με ένα μεγάλο μέρος της δύ

του τότε Έλληνα υπουργού Εσωτε

ναμής της, να επιδίδεται σε στρατιωτι

ρικών Κ. Ρακτιβάν. δημοσιεύτηκε ο

κά ιδίως καθήκοντα. Ακόμη, η λήξη του

Ιδρυτικός

Α Παγκοσμίου Πολέμου, επέφερε όχι

Αστυνομίας των Πόλεων». Το νέο

μόνο την επέκταση των ελληνικώ ν συ

Σώμα άρχισε να λειτουργεί το 1921

Νόμος

2461/1920

«Περί

νόρων. αλλά και την ταχεία πληθυσμι-

πρώτα στην Κέρκυρα

ακή αύξηση σε όλες τις περιφέρειες,

στην Πάτρα το 1922, στον Πειραιά το

δημιουργώντας, έτσι, νέες κοινω νικο
οικονομικές συνθήκες και αυξημένες
ανάγκες αστυνόμευσης.

UU

ΠΟΛΗ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1928
Είναι χρώματος υποπράσινου. Τα διακριτικά του βαθμού
ερυθρό. Εικονίζεται ο Αρχιφύλακας Π. και 7 και νυν ε.α.
Αστυνόμος κ. Δόσης.
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και κατόπιν

1923 και στην Αθήνα το 1925. υπό την
καθοδήγηση του επί 10ετίας Αρχηγού
της Αστυνομίας Πόλεων. Σερ Χάλλι-

ΙΣΤΟΡΙΚΟ I

Εμφάνιση ίου πρώτου
αστυφύλακα
Αστυνομίας Πόλεων (1921-1940)

Αστυφύλακας Αστυνομίας
Πόλεων (1950)

Αξιωματικός Αστυνομίας
Πόλεων (1950)

ντεϋ. Με τον ανωτέρω ιδρυτικό Νόμο καθορίστηκε η ίδρυ

Σύγχρονοι Αστυφύλακες Αστυνομίας Πόλεων

ωστόσο είχε ένα τίμημα- την αφαίρεση του τομέα ασφά

ση και η λειτουργία στην Κέρκυρα Αστυνομικής Σχολής, η

λειας, από τις αρμοδιότητες της Αστυνομίας Πόλεων, παρά

οποία άρχισε να λειτουργεί το Μάιο του 1921. Η προτίμηση

το γεγονός της

για την εγκατάσταση της πρώτης Αστυνομικής Σχολής στην

αυτή των αρμοδιοτήτων, ήταν αποτέλεσμα περίπλοκων δ ι

δεδομένης επιτυχίας της. Η συρρίκνωση

Κέρκυρα οφ είλετα ι στο γεγονός, ότι αποτελούσε σπου

εργασιών και άγνοιας των αρμοδίων. Τελικά, η αποκατά

δαίο τουριστικό κέντρο με ιδιαίτερο πολιτισμό, συγκριτικά

σταση των αρμοδιοτήτων της Αστυνομίας Πόλεων επήλθε

με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Μετά από λίγους

τον Φεβρουάριο του 1929, κατόπιν σχετικής πρότασης του

μήνες, στις 30 Σεπτεμβρίου 1921. έγινε η ορκωμοσία των

τότε Υπουργού Εσωτερικών Κ. Ζαβιτσιάνου. ο οποίος κατέ

νέων Αστυνομικών παρουσία Αρχών της πόλης και πολλών

θεσε στην Ελληνική Εθνοσυνέλευση τους λόγους, που κα 

πολιτών της κερκυραϊκής πρωτεύουσας, σε κλίμα ενθου

θιστούσαν αναγκαία την ανάληψη και πάλι των καθηκόντων

σιασμού. Την επόμενη μέρα, οι νέοι Αστυνομικοί, σοβαροί,

Ασφαλείας.

εμφανίσιμοι και ευγενικοί, βάδιζαν στις Κερκυραϊκές πλα

Έτσι, τα επιτεύγματα της Αστυνομίας Πόλεων την περί

τείες, όπως χαρακτηριστικά περιέγραφε η τοπική εφ η μ ερ ί

οδο 1925-1940, αλλά και σε επόμενες δεκαετίες, υπήρξαν

δα Συνταγματική, αφού ενέπνευσαν ειλικρινή αγάπη, θαυ

λαμπρά σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς της και

μασμό, καταδεικνύοντας ιπποτικά φρονήματα.

ειδικά στον τομέα του κοινού εγκλήματος, οι επιτυχίες υπε-

Στα χρόνια, που ακολούθησαν και, ιδιαίτερα, κατά την

ρέβησαν τις προσδοκίες. Ενδεικτικά, αυτό αποδεικνύεται

περίοδο 1925-1940 διαφαίνεται η μεγάλη προσπάθεια του

με τις αποκαλύψεις και συλλήψεις παραχαρακτών, σωμα

νεοσύστατου Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων, για την πα-

τέμπορων, εμπόρων ναρκωτικών, διαρρηκτών και όχι μόνο.

γίωση της τάξης και της ασφάλειας στις τέσσερις μεγάλες

Ομοίως, τον Οκτώβριο του 1928. συνελήφθησαν στη Βάρ

πόλεις, σε συνδυασμό με την προσπάθεια για τη βελτίωση

να της Βουλγαρίας οι ληστές αδελφοί Ρεντζαίοι. οι οποίοι

και τον εκσυγχρονισμό του προσωπικού και των μέσων του.

διέπραξαν ανθρωποκτονίες και ληστείες, με τη μεγαλύ

Όμως, παρά τις πολιτικές αναστατώσεις της ταραχώδους

τερη να αφορά στη ληστεία της Πέτρας στην Ήπειρο, στις

αυτής περιόδου, οι αστυνομικοί υπάλληλοι παρέμειναν

13 Ιουνίου 1926. κατά την οποία δολοφονήθηκαν 8 άτομα

πιστοί και ακλόνητοι στο καθήκον, υπεράνω κομμάτων,

της συνοδείας της χρηματαποστολής (μέλη της συνοδείας.

έχοντας ως γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Η εμμονή αυτή

Χωροφύλακες, υπάλληλοι Τράπεζας). Γενικά, η μέχρι το
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Αξιωματικοί Αατυνομίας Πόλεων με χειμερινή στολή

1940 περίοδος, παρά τις σοβαρές δυσχέρειες, χαρακτη

Αστυφύλακας Αατυνομίας Πόλεων
με θερινή στολή

διανέμοντας δίκαια τα ελάχιστα υπάρχοντα αγαθά. Τη δρα

ρίζεται ως εποχή μέγιστης δημιουργίας και δράσης της

στηριότητα αυτή αμέσως διαδέχθηκε η ίδρυση και λειτουρ

Αστυνομίας Πόλεων. Ρυθμίστηκαν θέματα ευταξίας, δημό

γία κανονικών συσσιτίων, με πρωτοβουλία και αποκλειστι

σιας υγείας και κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, δεδο

κή ευθύνη των Αστυνομικών Τμημάτων. Την ίδια περίοδο η

μένου ότι καθιερώ θηκε η ρύθμιση της κυκλοφορίας από

Αστυνομία Πόλεων επ έδειξε το ανθρωπιστικό της πρόσω

τροχονόμους, θεσμός, που ηροκαλούσε τον

πο. προστατεύοντας, εξυπηρετώντας

κοινό ενθουσιασμό. Στα δυο αμέσως επό

και βοηθώντας αλλοεθνείς, που δια-

μενα έτη. 1940-1941, κατά τη διάρκεια των

βιούσαν στην Ελλάδα και κινδύνευαν

πολεμικών επιχειρήσεων, που διεξήγαγε

από τον κατακτητή, χορηγώντας σε

η Ελλάδα, η συμβολή της Αστυνομίας

διωκόμενους Εβραίους πλαστά δελτία

Πόλεων ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Χαρα

ταυτότητας με χριστιανικά ονόματα,

κτηριστικές κατά την προκατοχική περί

προκειμένου να διασωθούν. Παρομοί

οδο ήταν οι διώξεις Ιταλών και Γερμανών

ως. η Υπηρεσία Αλλοδαπών βοήθησε

πρακτόρων και η συμμετοχή αστυνομι

πρόσφυγες Εβραίους από χώρες κ ε 

κών υπαλλήλων στο αλβανικό μέτωπο,

ντρικής Ευρώπης, παρέχοντάς τους

παρά την απαλλαγή από την επιστράτευση,

άδειες παραμονής στην Ελλάδα και

λόγω ιδιότητας.

άδειες διέλευσης, παρά τις διαμαρτυ

Η συμβολή αυτή της Αστυνομίας Πόλε

ρίες της γερμανικής πρεσβείας στην

ων. συνεχίστηκε και στην Κατοχική περίοδο

Ελλάδα. Η προσφορά αυτή μάλιστα,
αναγνωρίστηκε από το Ισραήλ, με την

με την άμεση αντιστράτευση προς τον κατακτητή. Άξια αναφοράς είναι η πολύτιμη
προσφορά

επισιτισμού

του

πληθυσμού.

0 Σερ Φρέντερικ Χάλλιντεϋ.
ο Αγγλος οργανωτής της Αστυνομίας Πόλεων,
που υπήρξε κοι ο πρώτος Αρχηγός της.
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απονομή του υψηλότερου τίτλου, του
επικαλούμενου «Δίκαιος των Εθνών»,

ΙΣΤΟΡΙΚΟ I

Τροχονόμος Αστυνομίας Πόλεων
□τη ρύθμιση κυκλοφορίας στο Σύνταγμα

Δικυκλιστής Τροχονόμος Αστυνομίας Πόλεων

Τροχονόμος Αστυνομίας Πόλεων
οτο κέντρο της Αθήνας

ο οποίος απονέμειαι. σε όποιον σώζει τη ζωή των Εβραίων.
Παρόμοια ήταν η δραστηριότητα της Αστυνομίας Πόλε
ων και κατά τη δεκαετία 1950-1960 στον τομέα δίωξης του
κοινού εγκλήματος, δεδομένου, ότι τις Αστυνομικές Αρχές
απασχόλησε πλήθος εγκλημάτων, των οποίων η εξιχνίαση,
συγκίνησε την κοινή γνώμη. Κι αυτό, γιατί συνελήφθησαν
πλαστογράφοι. εξαρθρώθηκαν σπείρες παραχαρακτών και
διαρρηκτών, με το περί δικαίου κοινό αίσθημα, να ικανο
ποιείται. ■
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* 0 Αστυφύλακας Δ ημήτριος Τσιρίγκας κ α ι ο Ειδικός Φρουρός
Κων/νος Κούτλας (α π ό φ ο ιτο ι το υ Τ μ ή μ α το ς Ισ το ρ ία ς - Α ρ χ α ιο λ ο γ ία ς
κ α ι Κ ο ιν ω ν ικ ή ς Α νθ ρ ω π ο λο γία ς το υ Π α ν /μ ίο υ Θ εσ σ α λία ς) υ π η ρ ετο ύ ν
στο Ισ το ρ ικό Α ρ χ ε ίο τη ς ΕΛ.ΑΣ. το υ τ μ ή μ α το ς Ισ το ρ ία ς /Ε κδ ό σ εω ν. τη ς
Δ ιε ύ θ υ ν σ η ς Ε π ικ ο ιν ω ν ία ς το υ Α .Ε .Α.

*** Οι φ ω το γ ρ α φ ίε ς το υ ά ρ θ ρ ο υ α ν ή κ ο υ ν στο φ ω το γ ρ α φ ικ ό υ λ ικ ό το υ
Ισ το ρ ικ ο ύ Α ρ χ ε ίο υ το υ Τ μ ή μ α το ς Ισ το ρ ία ς /Ε κ δ ό σ εω ν . τη ς Δ ιε ύ θ υ ν σ η ς
Ε π ικ ο ιν ω ν ία ς το υ Α.Ε.Α.

Πλήρωμα Περιπολικού Αοτυνομίος Πόλεων
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I ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

___________________________
► Του Ανθ/μου Αντώνη Τζιβανάπουλου
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Εγκλήματα που Συγκλόνισαν το Πανελλήνιο

Αικατερίνη Δημητρέα

Η «Δράκαινα»
της Μάνης

Σ

τη χώρα μας είναι σχετικά περιορισμένο το
φ αινόμενο των κατά συρροή δολοφόνων,
συγκριτικά με τη «μητέρα» του φαινομένου

Η Δημητρέα ήταν τότε U2 ετών και η γενικότερη

Αμερική, όμως, έχουν υπάρξει και εδώ ιδιαίτερα

κατάστασή της ήταν άσχημη. Ζούσε σε ένα φτωχικό

ανατριχιαστικές περιπτώσεις. Σε αυτό συμβάλλει το

σπίτι του χωριού, μαζί με την κόρη της Στέλλα. 10

γεγονός ότι το κομμάτι της ιδεοληψίας, είναι πολύ

ετών. Ήταν διαζευγμένη και η υγεία της ήταν κλο

πιο έντονο στην Αμερική, όπου οι δράστες πιστεύ

νισμένη, καθώς έπασχε από ημιπληγία στο αριστε

ουν ότι έχουν μια μυστικιστική αποστολή να σκο

ρό χέρι και πόδι. Ο μοναδικός πόρος ζωής ήταν ένα

τώσουν ένα είδος ανθρώπου.

επίδομα 200 δραχμών, που λάμβανε από την Κρα

Η πιο παλιό καταγεγραμμένη υπόθεση κατά

τική Πρόνοια. Παρά τις καθημερινές δυσκολίες, η

συρροή δολοφονιώ ν είνα ι αυτή της Αικατερίνης

ζωή της κυλούσε χωρίς εντάσεις και χωρίς να προ-

Δημητρέα. κατοίκου Ν εοχω ρίου Λ εύκτρου της

καλέσει με τη συμπεριφορά της.

μεσσηνιακής Μάνης, η οποία μέσα σε διάστημα

Η δράση της ξεκίνη σ ε στις 27 Μαΐου 1962.

τριών μηνών το 1962, δηλητηρίασε συνολικά τέσ

Εκείνη την ημέρα την επισκέφτηκε στο σπίτι της η

σερα άτομα και αποπειράθηκε να δηλητηριάσει

80χρονη μητέρα της Ιτεφ ο ύλα Λουκαρέα. Η Δ η

άλλα δύο.

μητρέα της πρόσφερε ένα πιάτο μακαρόνια, στο
-
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Το πρώτο θύμα. Στεφούλα Λουκαρέα

■

'

·:ν * ·
... ■

'·■

·./

y

^ 5 *1

;.\

οποίο είχε προσθέσει

κανένα αίσθημα φόβου, μήπως αποκαλυ

παραθείο, με αποτέ

φθεί. επ ιχειρ εί ξανά να δηλητηριάσει τον

λεσμα λίγη ώρα αργό

αδερφό της. ρίχνοντας ενισχυμένη δόση παρα

τερα η μητέρα της να

θείου στα αυγά, που του σερβίρισε. Ο Λουκαρέας

καταρρεύσ ει στο πά

ξεψύχησε μέσα σε λίγα μόλις λεπτά στο πάτωμα

τω μα.

υπ ο φ έρ οντα ς

του σπιτιού, όμως και πάλι ο ιατροδικαστής πλα

από σπασμούς, τρομε

νήθηκε και αποφάνθηκε πως ο θάνατος επήλθε

ρούς πόνους και βγά

από καρδιακή προσβολή, λόγω οξείας κρίσης της

ζοντας αφ ρούς από

χολής. Τα νέα διαδόθηκαν σε όλη την περιοχή και

το στόμα. Στο σπίτι

οι συγχωριανοί της. πίστεψαν πως κάποια κατάρα

έσπευσε ο γιατρός Σα-

είχε πέσει στην οικογένεια.
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κελαρ ίδη ς, ο οποίος

πιστοποίησε το θάνατο της ηλικιω μένης γυναί

ΜΕΠΡΟΤΟΦΛΝΗ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑΝ ΕΦΟΝΕΥΣΕΜΕ ΠΑΡΑΘΕΙΟΝ

κας από εμβολή καρδιάς. Η αιτία θανάτου δε θο

ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ, ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΗΣ

ρύβησε κανέναν. καθώς η γυναίκα είχε ιστορικό

-Α .
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καρδιολογικών προβλημάτων.
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Δύο μήνες αργότερα, στις 19 Ιουλίου, η Δημη-

Η τύχη της Δημητρέας δε θα την ακολουθή

τρέα ξαναχτυπά. Αυτή τη φορά το θύμα της είναι

σει στην επόμενη ενέργειά της. Στόχος αυτή τη

και πάλι από το συγγενικό της περιβάλλον και συ

φορά γίνεται ο δχρονος ανιψιός της, Ηλίας Πί-

γκεκριμένα η εξαδέρφη της, Ποτούλα Τσιλιγο-

τσουλας. Ένα μόλις μήνα, από την τελευταία δο

νέα. 40 ετών. Πήγε στο σπίτι της Δημητρέα να την

λοφονική της πράξη, προσφέρει ένα λουκούμι,

επ ισ κεφ τεί και εκείνη την δηλητηρίασε. ρίχνο

εμποτισμένο με παραθείο, στο μικρό αγόρι και

ντας στον καφέ της παραθείο Το θύμα ξεψ ύχη

αφού τρώ ει το γλυκό, λιποθυμά μετά από λίγο,

σε λόγω του δηλητηρίου, αλλά κατά πως φαίνεται,

βγάζοντας αφρούς από το στόμα του. Εξέπνευσε

κατά τη διάρκεια των σπασμών που προηγήθηκαν.

κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Ο α ιφ νί

πρέπει να χτύπησε το κεφ άλι της μετά από πτώ

διος θάνατός του δεν μπορούσε να αιτιολογηθεί

ση στο πάτωμα, γεγονός που παραπλάνησε τους

και ο ιατροδικαστής δεν παραπλανήθηκε, όπως

ιατροδικαστές, οι οποίοι απέδωσαν το θάνατο σε

τις προηγούμενες φορές, από κάποιο βεβαρη

κάταγμα κρανίου.

μένο ιατρικό ιστορικό και διέγνωσε δηλητηρίαση.
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Δεν πέρασαν πολλές μέρες, όταν και πάλι η

Η σορός του άτυχου αγοριού μεταφέρθηκε στο

Δημητρέα πέρασε στη δράση, δηλητηριάζοντας με

νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου διενεργήθηκε

παραθείο, αυτή τη φορά το Α5χρονο αδερφό της

λεπτομερής νεκροτομή, ενώ δείγμα στάλθηκε στο

Κωνσταντίνο Λουκαρέα. ρίχνοντας το δηλητήριο

Τοξικολογικό Εργαστήριο Αθηνών. Από τις εξετά 

στον καφέ του. Ο αδερφός της, φεύγοντας από

σεις επιβεβαιώ θηκε η δηλητηρίαση, καθώς ανι-

το σπίτι της. ένιωσε έντονους πόνους στο στομά

χνεύτηκε σημαντική ποσότητα παραθείου.

χι και λιποθύμησε στο δρόμο. Στάθηκε τυχερός

Οι αρχές στρέφουν τις έρευνές τους προς τη

όμως, καθώς τον βρίσκουν τυχαία συγχωριανοί

Δημητρέα. καθώς υπήρξε μαρτυρία, πως θεάθη-

του και τον μεταφέρουν εσπευσμένα στο νοσο

κε να μαλώνει έντονα με τη μητέρα του παιδιού,

κομείο της Καλαμάτας. Του γίνεται πλύση στο

πριν του δώσει το γλύκισμα. Για το λόγο αυτό, οι

μάχου και οι γιατροί διέγνωσαν ότι έπασχε από

αξιω ματικοί της χωροφυλακής την προσάγουν για

τη χολή του. Μετά από νοσηλεία δέκα ημερών, ο

ανάκριση, κατά τη διάρκεια της οποίας, ομολογεί

Λουκαρέας πήρε εξιτήριο, επέστρεψε στο χωριό

τα εγκλήματα που διέπραξε. ισχυριζόμενη πως

του και επισκέπτεται εκ νέου την αδερφή του στο

«έπρεπε να πεθάνουν γιατί με κακομεταχειρί

σπίτι της. Η Δημητρέα δεν πτοείται από την προ

ζονταν» και πως «δεν ήθελα να κάνω κακό σε

ηγούμενη αποτυχημένη απόπειρά της. και χωρίς

κανένα, εκτός από τον αδερφό μου»
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Οι ψυχίατροι στη γνωμάτευση τους α νέφ ε
ραν τα εξής: «η νοημοσύνη της Αικ. Δημη

τρέα ελεγχθείσα κλινικώς καί εργαστηριακώς δία
ΕΛολοψόνηοε ρ έ π α ρ α θ ε ΐ ο ν τ ή ν μ η τ έ ρ α τη ς, τ ή ν ά δε λφ ό ν ιη ς
μ Μ α τ Τ ις κ α ί έν α άγο ρά κι 7 χρονών. -Ύ υήρχαν καί ΑΛ
Ι t n o f t f i o ΑΑρατα.-Τό δηλητήριο κ ρ υ μ μ έ ν ο ο' έ κ κ Λ η ο ά κ ι
Ο Ι Κ Α Τ Ο ΙΚ Ο Ι TO T ΧΟΡ1 ΟΥ Η Μ Α Η Ζ Α Ν Ν Α ΤΗΝ ΛΥΝΤΣΑΡΟΥΝ

Μετά την ομολογία της. η Δημητρέα υπ έδει
ξε στους χω ροφύλακες το σημείο, στο οποίο είχε
κρυμμένο το δοχείο με το παραθείο, σε ένα εκκ λ η 
σάκι έξω από το χωριό, καθώς και μια φιάλη με
υδράργυρο, που σκόπευε να χρησιμοποιήσει. Κατά
τη διάρκεια της προανάκρισης, προέκυψε ότι. η Δ η
μητρέα είχ ε αποπειραθεί μερικούς μήνες πριν,

Ka

ψυχολογικών δοκιμασιών ευρέθη ότι κείται στο μεταίχμιον του κατωτάτου ορίου του μέσου όρου της
ανθρώπινης διανοήσεως και της διανοητικής καθυστερήσεως. η ως άνω δεν εμφανίζει ενεργά στοιχεία

Λ ·* ·

ψυχώσεως. αι σωματικοί παθήσεις της και εν γένει
αι άθλιαι συνθήκαι υφ ' ας έζη κατά τα τελευταία έτη.
ασφαλώς επέδρασαν εν συνδυασμώ και προς τη συ

►ν«·
, >·'

ναισθηματική της ανωριμότητα εις την διαμόρφωσιν
του ανωμάλου χαρακτήρος και πιθανώς ερμηνεύουν,
εις τινά βαθμόν, τας αντικειμενικός αντιδράσεις της».

να δηλητηριάσει, σερβίροντας κοτόπουλο με πα
ραθείο. τη γυναίκα του άλλου της αδερφού. Επί
σης, την ίδια ημέρα που δηλητηρίασε το μικρό Ηλία.
είχε αποπειραθεί να δολοφονήσει με δηλητηρια
σμένο ρόδι, την Αχρονη Ανθούλα Θωμέα Την από
πειρα δολοφονίας εις βάρος του μικρού κοριτσιού
προσπάθησε να την αιτιολογήσει, ισχυριζόμενη. ότι
ήθελε να εκδ ικη θ εί τον πατέρα του κοριτσιού, που
ως φίλος του Λουκαρέα. τον παρότρυνε να την διώ
Λ

ξει από το σπίτι.
Φ Ο Σ Ε ΙΣ Τ Α

Σε δηλώσεις της στον τύπο της εποχής, έλεγε
παραστατικά «έριξα παραθείο στα μακαρόνια της
μάνας μου. για να γίνουν πιο ... νόστιμα. [...] Στα

ΕΓΚ ΛΗ Μ Α ΤΑ

Τ Η Σ « Δ Ρ Α Κ Α ΙΝ Α Σ » ΤΗ Σ Μ Α Ν Η Σ

ΑΠΟΤΟΝΤΑΦΟΝΤΟΥΕΞΕΔΙΚΗΘΗ0 ΜΙΚΡΟΣ
Ιανεψιος ηαιαι την αηαητηριαςτριανΙ

αυγά του αδερφού μου έβαλα δηλητήριο, για να δει

Η υπόθεσή της ο δη γήθ ηκε στο ακροατήριο

πόσο καλή είμαι! [...] Η μητέρα μου με βασάνιζε

του Κ ακουργιοδικείου Ναυπλίου την 07/05/1963

και ήθελε να με βγάλει από το σπίτι, το ίδιο και ο

και το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπ' όψη του και

αδερφός μου. [...] Γιατί ο γιατρός που τους εξέτασε,

την ψ υχιατρική πραγματογνωμοσύνη, έκρ ινε ότι

δε βρήκε τίποτα:». Αμετανόητη η Δημητρέα. κατά

η Δημητρέα είχ ε σώας τα ιρρένας και εκτέλεσ ε

την ανάκριση ομολόγησε ότι, στο μνημόσυνο του

τα εγκλήματα από πρόθεση Την επομένη το δ ικα 

αδερφού της Κωνσταντίνου Λουκαρέα, σκόπευε να

στήριο εξέδω σε την απόφασή του. με την οποία την

φ τιά ξει κόλλυβα και να βάλει τόσο παραθείο, ώστε

καταδίκασε τετράκις στην ποινή του θανάτου και

να δηλητηριάσει όλο το χωριό.

σε 15ετή κάθειρξη

Οι αρχές πίστευαν ότι, παρ’ όλους τους ισχυ

Μετά από περίπου δύο χρόνια, τα χαράματα της

ρισμούς της για κακομεταχείριση, το πιθανότερο

10η<; Απριλίου 1965. η Δημητρέα οδηγήθηκε ενώ 

κίνητρο των πράξεων της ήταν η οικογενειακή

πιον του εκτελεστικού αποσπάσματος στο Γουδί,

περιουσία, την οποία ήλπιζε να κληρονομήσει και

όπου και εκτελέστηκε. περνώντας στην εγκλη-

πως οι ισχυρισμοί της. είχαν ως στόχο να εκλη-

ματολογική ιστορία ως η «δηλητηριάστρια της

φθεί ως παράφρων. Για το λόγο αυτό, διατάχθηκε

Μάνης». ■

η παραπομπή της προς εξέταση στο Δημόσιο Ψυ
χιατρείο Αθηνών, ηροκειμένου να διαπιστωθεί ποιο

ΠΗΓΗ :

βαθμό έφερε για τον καταλογισμό των πράξεων της.
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«ΗδηλητηριάστριατηςΜάνης»
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• Προσφορά για Αστυνομικούς
και πολιτικό προσωπικό
25% σταγυαλιά ηλίου & οράσεως.
• Εντελώ ς δω ρεάν
οι πρώτοι δοκιμαστικοί φακοί.

<8 >
MICHAEL KORS

• Δεκτά όλα τα ταμεία.

m iu m iu

• Δεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες.
ΨΠ&

ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
288 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, τ^Λ. 210-9591911, 2ΙΟ -954Ι76Ι

^ Η Μ Ο Μ Ι Κ Α ΕΙΔΗ

θ ' Β ΙΒ Λ ΙΑ

ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ

θ ' ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

θ ' ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ Μ ΙΚ Ρ Ο Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ

ΣΤΡΩΜΑΤΑ

θ ' Ο ΠΤΙΚΑ

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ

θ ' ΥΑΛΙΚΑ

ΤΡΟ Φ ΙΜ Α

θ ' ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΥΜ ΠΛΗΡΩ Μ ΑΤΑ Δ ΙΑ ΤΡΟ Φ Η Σ

S ' ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ

ΧΑΡΤΙΚΑ

Φ Φ ΑΜ ΟΤΕΡΕΣ ΤΙ ΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
m m

ΟΑΑ ΤΑ ΕΙΑΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Ω Ρ Α Ρ ΙΟ Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ ΙΑ Σ : Δ ε υ τ έ ρ α . Τ ρ ίτ η , Π έ μ π τ η 1 3 : 0 0 ’ - 2 0 : 3 0 ’ /
Τετάρτη, Π α ρ α σ κευ ή 0 8 :0 0 ’ - 1 5 :0 0 ’

_________

I ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
► Της Ντάρας Γιαννακη
Πολιτικού Επιστήμονα - Εμπειρογνώμονα Πολιτικών Ασφάλειας και Δικαιοσύνης

και του Διονύση Πάνου
Λέκτορα οτο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σημασίες της
ριζοσπαστικοποίησης
«Ένα πολυδιάστατο φ α ινό μ ενο »

Μ

ολονότι το φ αινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης
απασχολεί την ακαδημαϊκή έρευνα ήδη από τις δ ε
καετίες του 1960 και του 1970, το ενδιαφέρον για τη

μελέτη της ριζοσπαστικοποίησης αυξήθηκε δραματικά μ ε

τά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Νέα Υόρκη (2001), στη
Μαδρίτη (2004) και στο Λονδίνο (2005). Με γνώμονα την
πρόληψη και την αποτροπή νέων τρομοκρατικών επιθέσε
ων αυτού του τύπου, η προσοχή των περισσότερων (ακαδη
μαϊκών, κυβερνήσεων, μέσων μαζικής ενημέρωσης, κλπ.)
εστιάστηκε, ως επί το πλείστον, στην περίπτωση της ριζοσπαστικοποίησης των μουσουλμάνων της Ευρώπης και στο
φαινόμενο της ισλαμιστικής τρομοκρατίας. Ωστόσο, το εν
διαφέρον για τη ριζοσπαστικοποίηση κορυφώ θηκε μετά το
2012-2013 και την ανάδυση της τρομοκρατικής απειλής του
Ισλαμικού Κράτους (ISIS/ISIL/Daesh). ενώ οι πιο πρόσφατες
μεγάλες τρομοκρατικές επιθέσεις επί ευρωπαϊκού εδάφους
(Παρίσι, 2015 και Βρυξέλλες. 2016), καθώς και η ένταξη ενός
σημαντικού αριθμού ευρωπαίων πολιτών στους κόλπους των
μαχητών του Ισλαμικού Κράτους.1κατέστησαν την πρόληψη
και την αντιμετώπιση της ισλαμιστικής τρομοκρατίας ως ένα
από τα πλέον φλέγοντα ζητήματα της ευρωπαϊκής (και δ ιε 
θνούς) πολιτικής ατζέντας.
Οπωσδήποτε, αυτή η σχεδόν αυτονόητη και ενίοτε αυτόμα
τη σύνδεση της έννοιας της ριζοσπαστικοποίησης με την
θρησκευτική της κατεύθυνση, οδηγεί πολλές φορές στο να
παραβλέπουμε την ύπαρξη άλλων κατευθύνσεων (π.χ. πε
ριβαλλοντική, π ο λιτικο-ιδεολογική, κλπ.), οι οποίες είναι
ακόμη υπαρκτές και ενεργές - αν και βρίσκονται στο επικοινω νιακό παρασκήνιο σε σχέση με τη θρησκευτική ριζοσπαστικοποίηση (με εξαίρεση, ίσως, την περίπτωση του
ακροδεξιού ριζοσπαστισμού). Πάντως, επειδή στην Ελλάδα
δεν έχουμε αντιμετωπίσει, ακόμη, φαινόμενα θρησκευτικής
ριζοσπαστικοποίησης είναι λογικό η προσοχή μας να επι
κεντρώνεται. κυρίως, στις περιπτώσεις της ακροδεξιάς και
ακροαριστερής (αναρχικής) ριζοσπαστικοποίησης.
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Τι είναι και πώς ορίζεται η
ριζοσπαστικοποίηση;
Τι εννοούμε, όμως, με τον όρο «ριζοσπαστικοποίηση»; Στην
πραγματικότητα, έχουν διατυπωθεί δ εκάδες δια φ ορετικοί
ορισμοί τόσο στο ακαδημαϊκό όσο και στο π ολιτικό/κυβερνητικό πεδίο,και, έτσι, δεν υπάρχει έναςορισμός της ριζοσπαστικοποίησης, που να είν α ι καθολικά αποδεκτός από
όλους και εφαρμόσιμος σε όλες τις επ ιμέρους περιπτώ
σεις, Όπως υπογραμμίζει εμφατικά ο Schmid, η έννοια της
ριζοσπαστικοποίησης δεν είναι ούτε τόσο στέρεα ούτε τόσο
ξεκάθαρη και, κυρίως, δεν είναι μια έννοια, που μπορεί να
γίνει κατανοητή από μόνη της.2
Ανάμεσα στην πληθώρα των ορισμών, που έχουν δοθεί για
την έννοια της ριζοσπαστικοποίησης, μπορούμε να σταχυολογήσουμε - ενδεικτικά - τους εξή ς :
► Με βάση έκδοση του αμερικανικού Hom eland Security
Institute, ως ριζοσπαστικοποίηση ορίζεται «η διαδικασία
υιοθέτησης [από ένα άτομο ή μια ομάδα] ενός ακραίου
συστήματος πεποιθήσεων», που εμπνέεται από φιλοσο
φικά, θρησκευτικά, πολιτικό ή άλλα ιδεολογικά ιδεώδη,
και «συμπεριλαμβάνει τη βούληση για χρήση, υποστή
ριξη ή διευκόλυνση της βίας [ή άλλων μη δημοκρατικών
μέσων] ως μεθόδου για την επίτευξη δραστικής κοινω 
νικής αλλαγής».3
► Σύμφωνα με μελέτη του Institute fo r Strategic Dialogue,
η έννοια της ριζοσπαστικοποίησης μπορεί να περιγράφει
ως «η διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο αλλάζει, μ ε
τακινούμενο από την ηαθητικότητα στον ακτιβισμό, όταν
[ένα άτομο] γίνεται περισσότερο επαναστατικό, μαχητικό
ή ακραίο ..[καθώς] και όταν υπάρχει πρόθεση [εκ μέρους
του] για υποστήριξη της βίας»Υ
► Οι Della PortaKai LaFree. σε ένα ε ιδ ικ ό τεύχος του
International Journal of Conflict and Violence (2011),
παρέπεμψαν σε μια σειρά από διαφ ορετικές διαστάσεις
της ριζοσπαστικοποίησης: α)Η έννοια της ριζοσπαστικοποίησης περιγράφει «τη διαδραστική (κοινω νικά κινήματα/κράτος) και διαδικαστική (σταδιακή κλιμάκωση)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ I

δυναμική στο σχηματισμό βίαιων, συχνά και μυστικών/
παράνομων, ομάδων», β) «ριζοσπαστικοποίηση είναι η
διαδικασία, η οποία οδηγεί προς την αυξανόμενη χρήση
της πολιτικής βίας», γ) ριζοσπαστικοποίηση είναι «η δ ι
αδικασία. που χαρακτηρίζεται από την αυξανόμενη δ έ
σμευση στη χρήση βίαιων μέσων και στρατηγικών στις
πολιτικές συγκρούσεις», δ) «ριζοσπαστικοποίηση σημαί
ν ει την αλλαγή των πεποιθήσεων, των αισθημάτων και
των συμπεριφορών σε κατευθύνσεις που δικαιολογούν
τη χρήση βίας μεταξύ διαφορετικώ ν ομάδων, καθώς και
τη θυσία για την υποστήριξη της ομάδας», ε) «η ριζοσπαστικοποίηση μπορεί να κατανοηθεί ως η στρατηγική
χρήση φυσικής δύναμης με σκοπό τον επηρεασμό δια
φορετικώ ν ακροατηρίων».5
► 0 Schmid, στο πλαίσιο μιας ειδικής εργασίας του με θ έ
μα τα εννοιολογικά εργαλεία της ριζοσπαστικοποίησης.
αφού επισκόπησε ένα ογκώδες τμήμα της υπάρχουσας
βιβλιογραφίας, παρέθεσε μια εκτεταμένη λίστα διαφορε
τικώ ν ορισμών της ριζοσπαστικοποίησης. Α ξίζει να ανα
φερθούμε σε ορισμένους από αυτούς: Επί παραδείγματι.
ο Ongering (2007) ερμηνεύει τη ριζοσπαστικοποίηση ως
μια «διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης, απ' όπου ένα
άτομο υιοθετεί ολοένα και πιο ακραίες πολιτικές ή πολιτικο-θρησ κευτικές ιδέες και στόχους, [ενώ ταυτόχρονα]
πείθεται ότι η επίτευξη αυτών των στόχων δικαιολογεί
τη χρήση ακραίων μεθόδων». Ο Mandel (2012) υποστη
ρ ίζει ότι η ριζοσπαστικοποίηση σημαίνει πρακτικά την
«αύξηση και/ή την ενίσχυση του εξτρεμισμού στον τρόπο
σκέψης, στα συναισθήματα και/ή στην συμπεριφορά των
ατόμων και/ή των ομάδων», ενώ οι Horgan και Bradock
(2010) θεωρούν ότι η ριζοσπαστικοποίηση αναφέρεταιστην «κοινωνική και ψυχολογική διαδικασία της σταδι
ακά βιωμένης δέσμευσης σε ακραίες πολιτικές ή θρη
σ κευτικές ιδεολογίες».6
Στο πλαίσιο της παραπάνω εργασίας, ο Schmid προσπάθησε,
επιπλέον, να συνδυάσει τους ορισμούς, που είχε καταγράψει
και να επαν-εννοιολογήσει το περιεχόμενο της ριζοσπαστικοποίησης διαμορφώνοντας ένα καινούργιο -περισσότερο
συνεκτικό και ολοκληρωμένο - ορισμό. Τελικά, κατέληξε
στην ακόλουθη διατύπωση:

Ριζοσπαστικοποίηση «είναι μια ατομική ή συλλογική δι
αδικασία. η οποία λαμβάνει χώρα, συνήθως, σε συνθή
κες πολιτικής πόλωσης, απ' όπου οι συνήθεις πρακτικές
διαλόγου, ο συμβιβασμός και η
ανεκτικότητα ανάμεσα στους πο
λιτικούς δρώντες και στις κοινω
νικές ομάδες, που εκπροσωπούν
αποκλίνοντα συμφέροντα, εγκαταλείπονται. είτε από τη μία είτε
και από τις δύο πλευρές και. τε
k.
I
λικά. επικρατούν συγκρουσιακός
τακτικές. Αυτές μπορούν να συ
μπεριλαμβάνουν ί) είτε την άσκη
ση πίεσης και τον εξαναγκασμό
[χωρίς όμως τη χρήση βίας], H)
είτε διάφορες μορφές πολιτικής βίας. που. όμως, δια
φέρουν από την τρομοκρατία. Hi) είτε το βίαιο εξτρεμι-

SJLJICIDF

σμό με τη μορφή της τρομοκρατίας και των εγκλημάτων
πολέμου».7
Επίσης, ο Schm id συμπληρώνει ότι η διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης περιλαμβάνει την ιδεολογική (επανα)κοινωνικοποίηση του ατόμου ή της ομάδας πέρα από τις επι
κρατούσες απόψεις προς την κατεύθυνση πιο ριζοσπαστι
κών και ακραίων (εξτρεμιστικών) θέσεων, στη λογική μιας
διχοτομικής αντίληψης του κόσμου, όπου η κυρίαρχη πο
λιτική τάξη δεν αναγνωρίζεται πλέον ως κατάλληλη ή νομι
μοποιημένη.8
Από όλους τους παραπάνω ορισμούς γίνεται άμεσα αντιλη
πτό ότι η ριζοσπαστικοποίηση αποτελεί μια διαδικασία αλ
λαγής. μια προσωπική (και πολιτική) μεταβολή από μία κα 
τάσταση σε μία άλλη. Δεν είναι, δηλαδή, κάτι που συμβαίνει
από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά πρόκειται για μια σχετική
ακολουθία και πορεία γεγονότων, συμβάντων ή εξελίξεω ν,
σε ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Όπως υπο
γραμμίζει ο Christm ann, για τους περισσότερους ανθρώ
πους η διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης λαμβάνει χώ
ρα προοδευτικά, απαιτεί την εξέλιξη σε διαφορετικά στάδια
και δε συμβαίνει ούτε γρήγορα, ούτε εύκολα.9Είναι, ωστόσο,
κρίσιμο να επισημανθεί ότι η ριζοσπαστικοποίηση δεν πρέ
πει να αναλύεται ως μια γραμμική (linear) και μηχανιστική
(mechanical) διαδικασία, αλλά ως μια σχεσιακή δυναμική
(relational dynamic).10Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η παγκόσμια
επιστημονική έρευνα έχ ει εστιάσει το ενδιαφέρον και την
προσοχή της στην παρακολούθηση και ανάλυση της πορείας
επιμέρους περιπτώσεων μελέτης, με στόχο να αποτυπωθούν
κάποια κοινά στάδια, τα οποία ακολουθούν μια λογική χρο
νική αλληλουχία. Μέσω αυτών των αναλύσεων, ελπίζουμε
να οδηγηθούμε στην αναγνώριση συγκεκριμένω ν «μηχανι
σμών» ή σχημάτων (patterns), τα οποία να είναι εφαρμόσι
μα και αποτελεσματικά στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος των
επιμέρους «ριζοσπαστικοηοιήσεων». Παρόλα αυτά, η πλη
θώρα βαθιά αντιφατικών ερευνητικώ ν συμπερασμάτων και
προτάσεων, καταδεικνύει ότι ο συγκεκριμένος στόχος μάλ
λον βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά από την επίτευξή του. Η
ριζοσπαστικοποίηση παραμένει (ακόμη) κάτι εξαιρετικά δύ
σκολο να οριστεί επακριβώς.

Τα απώτερα στάδια της ριζοσπαστικοποίησης:
Εξτρεμισμός και τρομοκρατία
Η επιστημονική κοινότητα συμφωνεί ότι τα απώτερα στάδια
ολοκλήρωσης της διαδικασίας ριζοσπαστικοποίησης, καταλήγουν στο «βίαιο
εξτρεμισμό» (violent e x tre m is m ) και
στην τρομοκρατία (terrorism ). Φαίνεται
πως το κρίσιμο σημείο διάκρισης, για
να καταταγεί κανείς στα δύο αυτά ανώ
/
< τατα στάδια ριζοσπαστικοποίησης ε ί
ναι, αφενός, η υιοθέτηση ενός ακραίου
(αντιδημοκρατικού) συστήματος αξιών
και, αφετέρου, η αποδοχή της χρήσης
βίας (ένοπλης, συνήθως)ως μέσου για
την επίτευξη ενός πολιτικού προγράμ
ματος." Η δε χρήση βίας στην πράξη αποτελεί και τη λεπτή
γραμμή, που μετατρέπει κάποιον από απλό (μη βίαιο) εξτρε-
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μιστό σε βίαιο εξτρεμιστή ή και τρομοκράτη.
συλλογικό επίπεδο (π.χ. κοινω νικές αναταρραχές και συ
Ειδικότερα σε ό.τι αφορά τον εξτρεμισμό, στις δημοκρα
γκρούσεις ενάντια σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, με πρόσφα
τικές κοινωνίες, οι εξτρεμισ τικές ομάδες χαρακτηρίζονται
το παράδειγμα αυτό της λεγάμενης «Αραβικής Άνοιξης» το
από τα εξή ς :
2011). Συνεπώς, ο ορισμός του τι είναι τρομοκρατία, φαντάζει
► Τείνουν να υιοθετούν πολιτικά προγράμματα, τα οποία
πρακτικά αδύνατος, δεδομένου ότι τα πάντα συνιστούν θέμα
είναι αντι-συνταγματικά, αντιδημοκρατικά. αντιπλουραερμηνείας. Τίποτε, ίσως, δεν ο ρ ίζει καλύτερα το πρόβλημα
λιστικά ή αυταρχικά.
αυτό από τη δημοφιλή έκφραση: 0 «τρομοκράτης» του ενός
► Αποτελούνται από άτομα φανατικά, που δεν τους αρέσουν
είναι ο «μαχητής της ελευθερίας» του άλλου (One's te rro rist
οι συμβιβασμοί και σκέφτονται στη βάση μιας λογικής
is the "freedom fighter" of the other).
«άσπρου-μαύρου», σύμφωνα με την οποία «είτε είσαι με
Οι εκατοντάδες ορισμοί της τρομοκρατίας, που αυτή την
το μέρος τους, είτε είσαι εναντίον τους, είτε είοα ι μέρος
στιγμή βρίσκονται σε χρήση, μπορούν να διακριθούν σε
του προβλήματος, είτε είσαι μέρος της λύσης».
τέσσερις βασικές κατηγορίες:
► Επιχειρούν να επιτύχουν τους στόχους τους με κάθε μ έ
► Στους ορισμούς, που διατυπώνονται εντός της ακαδη
σο. συμπεριλαμβανομένης και της μαζικής χρήσης πολι
μαϊκής κοινότητας, δεδομένου ότι τα πανεπιστήμια πα
τικής βίας εναντίον των αντιπάλων τους. Με άλλα λόγια,
ρέχουν τη δυνατότητα στους ερευνητές/θεω ρητικούς να
στον τρόπο δράσης τους επικρατεί π χρήση της φυσικής
συζητήσουν τα ζητήματα της τρομοκρατίας ελεύθερα,
δύναμης/βίας έναντι της πειθούς και του διαλόγου.12
χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος να χαρακτηριστούν ως συΗ βασική ποιοτική διαφορά μεταξύ ριζοσπαστών και εξτρ ε
μπαθούντες των τρομοκρατών.
μιστών συνίσταται στο ότι. ενώ οι ριζοσπάστες μπορεί να ε ί
► Στους ορισμούς, που εμπεριέχονται στις επίσημες δηλώ
ναι ή και να μην είναι βίαιοι, μπορεί να είναι ή να μην είναι
σεις και στα επίσημα έγγραφα των κρατών και, ενίοτε,
δημοκράτες, οι εξτρεμιστές δεν είναι ποτέ δημοκράτες και
και των υπερεθνικών οργανισμών.
είναι πάντα υπέρ της βίας.13
► Στους ορισμούς, που αρθρώνονται στο επίπεδο του ε υ 
Το αμέσως επόμενο και τελικό στάδιο της ριζοσηαστικορύτερου δημόσιου διαλόγου, κυρίω ς διά των μέσων μα
ποίησης είναι η τρομοκρατία. Όπως στην ριζοσπαστικοποίζικής επικοινωνίας.
ηση, έτσι και στην περίπτωση της τρο
► Στους ορισμούς, που δ ι
μοκρατίας δεν υπάρχει ένας και μόνον
I'
ατυπώνονται από όλους
ι »*
*1 "
ορισμός του φαινομένου, που να είναι
όσους
αντιμ άχοντα ι τις
, t v o n V - V v « V v ·
καθολικά αποδεκτός σε διεθνές επίπε
αξίες των (δυτικών) κ ο ι
δο. Στην πραγματικότητα, ο ορισμός του
νωνιών. οι οποίοι υποστη
τι συνιστά«τρομοκρατία» δ ια φ έρει από
ρ ίζουν και διαπράττουν
B r e c o n »
κοινωνία σε κοινωνία, από κυβέρνηση
β ία ιες ενέρ γ ειες εναντί
σε κυβέρνηση, και, σε μικρότερο βαθ
ον των κρατώντα οποία
μό. από συγγραφέα σε συγγραφέα.14 Σ'
θεωρούν καταπιεστικά.17
L tu *
αυτό το πλαίσιο, ο Μάζης υπογραμμί
Σε
ό.τι
αφορά την πρώτη κα 
■
ζ ε ι ότι «το φαινόμενο της τρομοκρατί
τηγορία. δηλαδή τους ο ρ ι
ας... τυγχάνει πολλών ορισμών. Και τού
σμούς σε ακαδημαϊκό επίπε
το. διότι στον αντίποδα της. δηλαδή στη
δο. ο S c h m id - από το 2004
θεωρία και την πράξη της αντιμετώπι
έως το 2008 -σ υντόνισ ε μια
σης του φαινομένου της τρομοκρατίας και των συνεπειών
διαδικασία οργανωμένου διαλόγου, που είχε ως στόχο την
του. υπεισέρχεται, αναμφίβολα, η έννοια του συμφέροντος,
κατασκευή ενός ορισμού κοινά αποδεκτού εντός της ακα
εθνικού ή και υπερεθνικού, η αντίληψη του οποίου διαφο
δημαϊκής κοινότητας. Λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια και τις
ροποιεί. εν τέλει. τον προσδιορισμό της ίδιας της έννοιας της
παρατηρήσεις τουλάχιστον πενήντα θεωρητικών του πεδίου,
τρομοκρατίας».'15Επιπλέον, ο Gibbs υποστηρίζει ότι είναι πο
ο Schm id κατέληξε στην ακόλουθη σύνθεση - εννοιολόγηλύ δύσκολο να υπάρξει ένας ολοκληρωμένος ορισμός της
ση της τρομοκρατίας:
τρομοκρατίας για λόγους που δεν έχουν να κάνουν τόσο με
«Τρομοκρατία είναι μια επαναλαμβανόμενη βίαιη δράση
εννοιολογικά ζητήματα και προβλήματα, όσο με το γεγονός
σχεδιασμένη να προκαλέσει άγχος, που χρησιμοποιείται
ότι η τοποθέτηση της ταμπέλας «τρομοκρατία» οδηγεί κα
από (ημι-) σκιώδεις ατομικούς, συλλογικούς και κρατι
τευθείαν στην καταδίκη των εμπλεκομένων. συνεπώς κάθε
κούς δρώντες. για ιδιοσυγκρασιακούς. εγκληματικούς ή
ορισμός της τρομοκρατίας είναι αμφιλεγόμενος μιας και εν
πολιτικούς λόγους, όπου..οι άμεσοι στόχοι της βίας δεν
δέχεται να αντανακλά σ υγκεκριμένες πολιτικές και ιδεολο
αποτελούν το βασικό [και συνολικό] στόχο των δρώντων.
γικές προκαταλήψεις.16 Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη
Τα άμεσα θύματα της βίας προκύπτουν..[είτε] τυχαία (ευ
δυσκολία στην εύρεση ενός κοινά αποδεκτού ορισμού της
καιριακοί στόχοι). [είτε] επιλεκτικά (αντιπροσωπευτικοίή
τρομοκρατίας αρκεί να αναλογιστούμε ότι υπό σ υγκεκριμ έ
συμβολικοί στόχοι) από ένα [ευρύτερο] πληθυσμό-στόχο.
νες χωροχρονικές συγκυρίες και συνθήκες και μέσα από μια
και λειτουργούν ως γεννήτριες μηνυμάτων».
συγκεκριμένη ιστορική/ερμηνευτική προσέγγιση, μπορεί να
Στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιούνται επικοινω νιακές πρακτι
διαπράχθηκαν ακραία και βίαια γεγονότα, τα οποία, όμως,
κές για την προβολή μηνυμάτων, τα οποία στηρίζονται στο
εμφανίστηκαν να είναι νομιμοποιημένα και δίκαια, σε ένα
στοιχείο της απειλής και της βίας, προκειμένου να ηαρα-

RadiCa l‘ Sa

54

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η I ΙΟ Υ Λ ΙΟ Σ-ΑΥ ΓΟ Υ ΣΤΟ Σ 2016

bc\ic(

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ I

δειγματιστεί και να χειραγω γηθεί ο βασι
κός στόχος, που απ οτελείτο πραγματικό
ακροατήριο των τρομοκρατικώ ν επ ιθέ
σεων, ακροατήριο το οποίο μετατρέπεται
έτσι «σε στόχο τρόμου, σε στόχο δ ιε κ δ ί
κησης απαιτήσεων ή σε στόχο από τον
οποίο αξιώ νεται η προσοχή, αναλόγως
με το αν το ζητούμενο είναι ο ε κ φ ο β ι
σμός, ο εξαναγκασμός ή η προπαγάνδα.18
Εύκολα μπορεί να υποθέσει κανείς ότι
ένας τόσο ακριβής και λεπτομερής ορι
σμός, παρά την ευρεία αποδοχή του εντός της ακαδημαϊκής
κοινότητας,δεν θα μπορούσε να είναι το ίδιο ελκυστικός για
τα κράτη και τις κυβερνήσεις τους.Από την ανασκόπηση της
πληθώρας των κρατικώ ν/κυβερνητικών ορισμών της τρομο
κρατίας, προκύπτει ότι. σε γενικές γραμμές, τα κράτη προ
τιμούν να χρησιμοποιούν πιο ευρείς και ασαφείς ορισμούς,
ενδεχομένως για να έχουν, ανά πάσα στιγμή, τη δυνατότητα
να ερμηνεύουν κατά το δοκούν τα διάφορα γεγονότα προς
διασφάλιση των συμφερόντων τους. Υπό αυτό το πρίσμα, ο
συνοπτικός ορισμός, που παρέχει ο Μάζης για το φαινόμε
νο της τρομοκρατίας φαίνεται να δ ιευ κρ ινίζει καλύτερα την
πραγματικότητα, που χαρακτηρίζει το σκεπτικό των κρατών:

«Ως τρομοκρατία ορίζεται κάθε πρακτική, συλλογική ή μ ε 
μονωμένη. διαχρονική ή συγχρονική, η οποία εκλαμβάνεται
ότι στρέφεται κατά των συμφερόντων ενός εθνικοκρατικού
δρώντος ή ενός υπερεθνικού μορφώματος, κατά το πως αυ
τά γίνονται αντιληπτά από το δρώντα ή το μόρφωμα».’9
Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να αναφερθούμε σε δύο
ακόμη χαρακτηριστικά της τρομοκρατίας τα οποία δεν απο
σαφηνίζονται στον κοινά αποδεκτό ακαδημαϊκό ορισμό. Πιο
συγκεκριμένα:
► Πρώτον, η τρομοκρατική δράση στρέφεται, κυρίως, ενα
ντίον πολιτών, αμάχων και «αθώων», μολονότι δεν απο
κλείονται και άλλοι στόχοι, όπως άτομα, που κατέχουν
εξουσία (π.χ. δολοφονίες πολιτικών προσώπων).20
► Και δεύτερον, οι ενέργειες των τρομοκρατών δεν εμπί
πτουν στην κατηγορία των συμβατικώ ν εχθροπραξιών
μιας και οι τρομοκράτες, αφενός, δεν αντιμετωπίζουν
τις ένοπλες δυνάμεις και. αφετέρου δε σέβονται τους
κανόνες, που διέπουν τις συμβατικές μορφές πολέμου
- όπως αυτοί διατυπώνονται στις σχετικές Συμβάσεις της
Γενεύης του 1949 και της Χάγης του 1899 και του 1907 - ,
γεγονός το οποίο διαφοροποιεί τη δράση των τρομοκρα
τών από αυτή των ανταρτών.21
Ακριβώς επειδή οι τρομοκράτες στοχοποιούν αμάχους και
δεν πολεμούν με βάση τους κανόνες του πολέμου στην ου
σία μετατρέπουν τους εαυτούς τους σε εγκληματίες πολέ
μου. Γι' αυτό και όπως υποστηρίζει ο Schmid, η τρομοκρα
τία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «το ισοδύναμο των
εγκλημάτων πολέμου εν καιρώ ειρήνης».22Σύμφωνα με τον
Horgan, ένας τέτοιος ορισμός είναι ιδιαίτερα χρήσιμος διότι
προσφέρει άμεση διέξοδο από το πρόβλημα της απόφασης
αναφορικά με την νομιμότητα ή όχι των πράξεων βίας - κάτι
που αποτελεί την σημαντικότερη τροχοπέδη στη διατύπωση
ενός κοινά αποδεκτού ορισμού της τρομοκρατίας.23
Κλείνοντας, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι το πρόβλη

μα της αδυναμίας εύρεσης κοινά αποδε
κτών ορισμών τόσο για τη βασική έννοια
της ριζοσπαστικοποίησης. όσο και για τις
συνδεόμενες με αυτή έννοιες, του (β ία ι
ου) εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας,
δεν αποτελεί μια καθαρό ακαδημαϊκή ή
θεω ρητική συζήτηση. «Μ εταφράζεται»
σε υπαρκτό και πρακτικό πρόβλημα, λό
γω του ότι οι θεω ρητικές αυτές προσεγ
γίσεις επηρεάζουν σε κρίσιμο βαθμό και
τις επιμέρους (συνήθως εθνικές) λο γι
κές, με τις οποίες σχεδιάζονται και εκπονούνται πολιτικές
και προγράμματα αντί- και απο-ριζοσπαστικοποίησης. Η
εντυπωσιακή κατάτμηση και οι διαμετρικά αντίθετες προ
σεγγίσεις. που εκπροσωπούνται στις «λογικές» εκπόνησης
των σχετικών πολιτικών, έχουν καταστήσει το σύνολο σχεδόν
των προσπαθειών αυτών ελάχιστα αποτελεσματικές. Όμως,
σε ένα ακόμη πιο πρακτικό και κρίσιμο επίπεδο, στο επι
χειρησιακό επίπεδο, η αδυναμία εύρεσης «κοινού κώδικα»
κατανόησης των ίδιων φαινομένων με τον ίδιο τρόπο, έχει
οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων σε έλλειψ η επι
κοινωνίας και συνεννόησης, σε προβληματική συνεργασία,
σε μη έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών και σε ανεπαρκή
συντονισμό κοινών επιχειρησιακώ ν δράσεων, κάτι το οποίο
έγινε άμεσα αντιληπτό μετά τις πρόσφατες τρομοκρατικές
επιθέσεις στην Ευρώπη.24 Επομένως, εάν ήθελε κανείς να
μορφοποιήσει το πρόβλημα θα έλεγε ότι. από το ένα μέρος,
έχ ει ένα ολοένα και πιο συμπαγές στα χαρακτηριστικά του
και διογκούμενο σε επικινδυνότητα φαινόμενο - αυτό της
αυξανόμενης, θρησκευτικής, κυρίως, ριζοσπαστικοποίησης
- και από το άλλο μέρος, έχ ει μια κατακερματισμένη και
αδύναμη να συμφωνήσει στα βασικά αλλά και να συνεργα
στεί αποτελεσματικά, διεθνή κοινότητα. ■
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και 31.000 άτομα, εκ των οποίων οι περίπου 5.000 με 6.000
προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επ' αυτού
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τα δημοκρατικών διαδικασιών, έστω και υπό την πρωταρχική
λογική ότι δεν τιμωρείται η σκέψη, αλλά η πράξη.
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Βλ. σχετικά Schmid. A. (2012) The Response Problem as a
Definition Problem !™ Horgan, J. και Braddock. Κ. (επιμ.)
Terrorism Studies. Λονδίνο και Νέα Υόρκη: Routledge. σ. 91.
Ειδικότερα, σε ό.τι αφορά στις επικοινωνιακές πρακτικές της
τρομοκρατίας, ο Μάζης σημειώνει ότι αυτές αποσκοπούν κα
τά βάση «στη γνωστοποίηση των σκοπών [των δρώντων] στο
ευρύ κοινό, ούτως ώστε το κοινό να ασκήσει πίεση στην κυ
βέρνηση...να αλλάξει τη στάση ή τη συμπεριφορά του...ή για
να προκληθεί μαζική κινητοποίηση». Από όλα τα παραπάνω
γίνεται εμφανής η επικοινωνιακή φύση των τρομοκρατικών
ενεργειών. Μάλιστα έχει υποστηριχθεί ότι πολλοί τρομοκράτες
ενδιαφέρονται όχι τόσο για τον αριθμό των θυμάτων όσο για
τον αριθμό των θεατών, που παρακολουθούν τα αποτελέσματα
των τρομοκρατικών ενεργειών. Σχετικά με όλα αυτά βλ.Μάζης. I. (2005) «Τα Αίτια της Τρομοκρατίας και οι Δυνατότητες
Αναίρεσής της». Γεωστρατηγική. τ.7. (Ιανουάριος-Απρίλιος),
σ. 23 και Horgan. J. (2005) The Psychology of Terrorism.
Λονδίνο και Νέα Υόρκη: Routledge, σ. 2. Επίσης. βλΈεήιηιά.
Α (2013β) The Definition of Terrorism !™ Schmid. A. (επιμ.)
The Routledge Handbook of Terrorism Research. Λονδίνο
και Νέα Υόρκη: Routledge, σ. 61. KaiSchmid. A. (2012) The
Response Problem as a Definition Problem. Στο Horgan, J.
και Braddock. Κ. (επιμ.) Terrorism Studies. Λονδίνο και Νέα
Υόρκη: Routledge, σ.σ. 91-92.
Μάζης. I. (2005) «Τα Αίτια της Τρομοκρατίας και οι Δυνατότη
τες Αναίρεσής της». Γεωστρατηγική. τ.7, (Ιανουάριος-Απρίλιος), σ. 23.
Ό.π,.σ. 22.
Οι αντάρτες, γενικά, σέβονται τους κανόνες του πολέμου, γνω
ρίζουν ποιος είναι ο εχθρός τους και επιτίθενται μόνο απέ
ναντι σε ανώτερους (ένοπλους) αντιπάλους. Τουναντίον, οι
τρομοκράτες δεν ασπάζονται τη συμβατική διάκριση ανάμε
σα σε μαχητές και αμάχους, με το επιχείρημα ότι «ο πόλεμος
είναι πόλεμος» και πως κάθε απόπειρα να τεθούν ηθικά όρια
στον πόλεμο είναι ουσιαστικά μάταιη. Σχετικά με όλα αυτά
βλ. Μάζης. I. (2005) «Τα Αίτια της Τρομοκρατίας και οι Δυνα
τότητες Αναίρεσής της», Γεωστρατηγική. τ.7. (Ιανουάριος-Απρίλιος). σ. 21. Επίσης. Gibbs, J. (2012) Conceptualization of
Terrorism.EToHorgan. J. και Braddock. Κ. (επιμ.) Terrorism
Studies. Λονδίνο και Νέα Υόρκη: Routledge. σ. 64 και Horgan.
J. (2005) The Psychology of Terrorism. Λονδίνο και Νέα Υόρκη: Routledge. σ. 10.
Schmid. A. (2012) The Response Problem as a Definition
Problem. Στο Horgan, J. και Braddock, Κ. (επιμ.) Terrorism
Studies. Λονδίνο και Νέα Υόρκη: Routledge. σ.σ. 94-95.
Β λ. o x e u K d H o rg a n , J. (2 0 0 5 ) The Psychology of Terrorism.
Λονδίνο και Νέα Υόρκη: Routledge. σ. 17.
Με γνώμονα την ουσιαστική βελτίωση της συνεργασίας μετα
ξύ όλων των εθνικών φορέων επιβολής του νόμου των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με στόχο τον καλύ
τερο συντονισμό τους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση
του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας,
τον Ιανουάριο του 2016 ξεκίνησε να λειτουργεί εντός της ορ
γανωτικής δομής της Europol το Ευρωπαϊκό Αντιτρομοκρατικό
Κέντρο (European Counter Terrorism Centre). Περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον νέο θεσμό είναι διαθέσι
μες στην ακόλουθη σύνδεση: httpsY/www.europol.europa.
eu/content/ectc.
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I ΣΧΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Make a Wish)
► Επιμέλεια: Y/B' Μαρία-Διονυσία Παπακωστα

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ Μ ΙΑ Σ Π Α ΙΔ ΙΚ Η Σ ΕΥΧΗΣ
ευχή ενός μικρού αγοριού 5 ετών, εκπληρώ θηκε
(23.06.2016) από την Ελληνική Αστυνομία, μετά από
αίτημα του φιλανθρωπικού οργανισμού «M ake-AWish» (Κάνε-Μ ια-Ευχή-Ελλάδος). Ο μικρός Θεοφάνης, ο
οποίος πάσχει από μια απειλητική ασθένεια, επ ιθυμεί να
γίνει αστυνομικός για μία ημέρα.
Το παιδί είχε την ευκαιρία να «μεταμορφωθεί» για μ ερι
κές ώρες σε αστυνομικό, να ντυθεί με «στολή», να επισκεφ τεί και να ξεναγηθεί στους χώρους της Γενικής Αστυνομι
κής Διεύθυνσης Αττικής, να μπει σε ελικόπτερο της Ελλη
νικής Αστυνομίας, ακόμα και να «συλλάβει» κακοποιούς,
κατά τη διάρκεια ενός εικονικού σεναρίου.

Η

Το όνειρο ίου μικρού Θεοφάνη
μικρός ξεκίνησε, από τη Γενική Αστυνομική Δ/νση
Αττικής με τους γονείς του. το μικρό του αδερφό
και τρεις εθελοντές του Φιλανθρωπικού Οργανισμού
«Make a w ish (Κάνε μια ευχή) Ελλάδος». Ο Θεοφάνης δεν
ήξερε τι τον περιμένει. Γνωρίστηκε με τους αστυνομικούς,
που τον παρέλαβαν και ενθουσιασμένος πέρασε το κατώ
φλι της ΓΑ.Δ.Α. Η χαρά του διπλασιάστηκε, όταν οι αστυ
νομικοί του έδωσαν να φορέσει τη στολή, που είχε ραφτεί
ειδικά για αυτόν. Αφού την φόρεσε, ξεκίνησ ε η ξενάγησή
του στα γραφεία της Αμεσης Δράσης. Εκεί τον περίμενε ο
Διευθυντής της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, Ταξίαρχος Στεργιόπουλος Δημήτριος.ο οποίος και τον καλωσόρισε,
του έδωσε τιμητική πλακέτα της Υπηρεσίας και του ευχήθηκε
μία μέρα να γίνει και αυτός αστυνομικός, όπως επιθυμεί. Η
ξενάγηση συνεχίστηκε στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης
Δράσης, όπου ο μικρός Θεοφάνης μίλησε στον ασύρματο δί
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νοντας τις πρώτες του εντολές σαν αστυνομικός. Η επίσκεψη
στην Αμεση Δράση ολοκληρώθηκε με το τηλεφωνικό κέντρο,
όταν ο Θεοφάνης ήρθε σε μία πρώτη επαφή με τα περιστα
τικά. που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί, καθώς λαμβάνουν
τα τηλεφωνήματα των πολιτών και καλούνται να φιλτράρουν
τις πληροφορίες, τις οποίες δέχονται και να δώσουν λύση στα
προβλήματά τους. Ο Θεοφάνης αποχαιρέτησε γεμάτος χαρά
τους «συναδέλφους» του στη ΓΑ.Δ.Α. με την υπόσχεση ότι θα
τους επισκεφθεί ξανά σύντομα.
Η περιπέτεια του. όμως, δεν τελείωσε εκεί. Στην είσοδο της
ΓΑ.Δ.Α.. τον περίμενε ένα περιπολικό της Άμεσης Δράσης κα
θώς και δύο μηχανές της Ομάδας Ζήτα. «Θέλεις να πάμε μια
βόλτα με το περιπολικό;» ρωτήθηκε. Η απάντηση δόθηκε με
ένα τρέξιμο προς το μέρος του περιπολικού. Γνωρίστηκε με
τους «συναδέλφους» του, τόσο του περιπολικού οχήματος όσο
και της Ομάδας Ζήτα και ξεκίνησε τη βόλτα του. Η «βόλτα» του
είχε προορισμό το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, πράγμα που.
όπως είναι φυσικό, ο μικρός Θεοφάνης δε γνώριζε. Κατά τη
διάρκεια της διαδρομής, ο Θεοφάνης ανέπτυξε ιδιαίτερα φ ι
λικές σχέσεις με το πλήρωμα του περιπολικού. Μάλιστα, του
έγιναν και κάποια μαθήματα σχετικά μετά μέτρα αυτοπροστα
σίας. αλλά και με το'πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τις χειρο
πέδες που του δώρισαν.
Η διαδρομή προς το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών επεφύλασσε. όμως, εκπλήξεις. Στα διόδια της Αττικής Οδού - Κατεχάκη, όπου και το Τμήμα Τροχαίας Αττικής Οδού θα αναλάμ
βανε να συνοδεύσει έως το αεροδρόμιο το μικρό Θεοφάνη,
τα πληρώματα των περιπολικών είχαν μία απροσδόκητη συ
νάντηση! Διερχόμενος από το σημείο, η Α.Ε. Πρόεδρος της Ελ
ληνικής Δημοκρατίας κ. Προκοπής Παυλόπουλος, πληροφο-

ΣΧΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Make a Wish)

ρήθηκε για την παρουσία του μικρού
Θεοφάνη εκεί και θέλησε να σταματή
σει και να συναντηθεί μαζί του. 0 Πρόεδρος μίλησε μαζί του.
του έδωσε τις καλύτερές του ευχές για το μέλλον του και τη
σταδιοδρομία του και εν συνεχεία αποχώρησε, συνεχίζοντας
προς τον προορισμό του.
Φτάνοντας στο αεροδρόμιο, οι αστυνομικοί της Δ/νσης
Αερολιμένα Αθηνών, υποδέχτηκαν το Θεοφάνη και τον μετέ
φεραν στο χώρο, όπου σταθμεύουν τα ελικόπτερα του Σώμα
τος. 0 μικρός Θεοφάνης δεν πίστευε στα μάτια του αλλά και
στα αυτιά του, όταν του ανακοινώθηκε, ότι θα κάνει βόλτα με
ελικόπτερο της Ελληνικής Αστυνομίας. Η βόλτα ξεκίνησε και
ο Θεοφάνης ήλπιζε ότι θα έχει την «τύχη» να βρεθεί αντιμέ
τωπος με κάποιο αληθινό περιστατικό, όπου θα μπορέσει να
εφαρμόσει αυτά που νωρίτερα έμαθε από τους συναδέλφους
του. Η τύχη ήταν με το μέρος του. Στην περιοχή των Σπατών
είχε μόλις πραγματοποιηθεί ληστεία και οι δράστες προσπα
θούσαν να διαφύγουν μέσω του αεροδρομίου. Ξεκίνησε κα
ταδίωξη του οχήματος των δραστών, τόσο από το όχημα της
Δ/νσης Αερολιμένα Αθηνών, όσο και από το περιπολικό της
Άμεσης Δράσης, που νωρίτερα είχε αναλάβει τη μεταφορά του
Θεοφάνη από τη ΓΑ.Δ.Α. προς το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών,
αλλά και από τους δικυκλιστές της Ομάδας Ζήτα, που ήταν
ήδη στο σημείο. Οι αστυνομικοί, με τη βοήθεια του Θεοφάνη,
ο οποίος έβλεπε από το ελικόπτερο τους δράστες να προσπα
θούν να διαφύγουν και τους καθοδηγούσε, κατάφεραν εντέλει
να εγκλωβίσουν το όχημα των δραστών. Όμως, ήταν δουλειά
του Θεοφάνη να προβεί στη σύλληψή τους. Κατέβηκε γρήγο
ρα από το ελικόπτερο, έβγαλε τις χειροπέδες του και συνέλα
βε τους δράστες. Φυσικά, το περιστατικό ήταν ένα σενάριο το
οποίο σκηνοθετήθηκε στα ηλαίσια πραγματοποίησης της ευ 
χής του θχρονου Θεοφάνη.

Η επίσκεψη του Θεοφάνη τελείωσε με τη λήψη αναμνη
στικών δώρων από τη Δ/νση Επικοινωνίας/Α.Ε.Α.. τη Δ/νση
Αμεσης Δράσης Αττικής και την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων,
και με την ευχή όλων των παρευρισκόμενων αστυνομικών για
γρήγορη ανάρρωσή του. Απαντες οι συμμετέχοντες εξέφρασαν
την επιθυμία, ο Θεοφάνης γρήγορα να είναι ξανά κοντά τους.
Η Ελληνική Αστυνομία ανταηοκρίνεται πάντα, με υψηλό α ί
σθημα κοινωνικής ευαισθησίας στα αιτήματα, για να προσφέ
ρει χαρά σε παιδιά και εύχεται στον μικρό της φίλο, αλλά και
«συνάδελφο» να εκπληρωθούν όλες του οι ευχές. ■
*Η Διεύθυνση Επικοινωνίας του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.. η οποία και ανέλαβε να
συντονίσει τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, τις ευχαριστεί θερμό για τη συμμετοχή τους
και το άψογο αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας. Ειδική μνεία γίνεται στην Π.Ο.Α.Σ.Υ.,
διότι προσέφερε στο νεαρό συνάδελφο Θεοφάνη τπ στολή, που φορούσε.
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ΔΙΕΘΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ
► Επιμέλεια

Ανθ/μος Αντώνης Τζιβανόπουλος

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
0 τρόμος ξαναχτύπησε στους δρόμους της Γαλλίας, στις 14 του περασμέ
νου Ιουλίου, όταν ένα φορτηγό οδηγήθηκε επίτηδες πάνω σε μεγάλο πλήθος
ανθρώπων, που ήταν συγκεντρωμένοι στην παραλία της Νίκαιας, γιορτάζο
ντας την εθνική γιορτή της Γαλλίας, την ημέρα της Βαστίλης. Τουλάχιστον 84
άνθρωποι σκοτώθηκαν, περιλαμβανομένων παιδιών και δεκάδες τραυματί
στηκαν βαριά, 18 εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση, όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών.
0 δράστης ταυτοηοιήθηκε ως 31 χρονος Mohamed Lahouaiej Γάλλος υπήκοος Τυνησιακής καταγωγής, με ιστορι
κό ποινικών αδικημάτων, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών. Η αστυνομία έκανε έκκληση στους πολίτες να
παραμείνουν στα σπίτια τους. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο δράστης οδήγησε με μεγάλη ταχύτητα το φορτηγό σα
ρώνοντας τους ανθρώπους που έβρισκε μπροστά του ενώ ταυτόχρονα πυροβολούσε, στην προσπάθεια του να σκοτώσει
όσο το δυνατόν περισσότερους. Κάποιοι που αντιλήφθηκαν το σχέδια του δράστη, πριν αυτός ρ ίξει το φορτηγό του πάνω
στο πλήθος των ανθρώπων, προσπάθησαν να τον σταματήσουν, όπως φαίνεται από ερασιτεχνικές λήψεις, χωρίς όμως
αποτέλεσμα. Εξαιτίας του πανικού που προκλήθηκε, η αστυνομία χρειάστηκε περίπου 25 λεπτά για να τον εξουδετερώσει.
0 Πρόεδρος της Γαλλίας Francois Holland δήλωσε ότι «Η Γαλλία σήμερα θρηνεί και είναι πληγωμένη, αλλά είναι δυ
νατή και θα είναι πάντα δυνατότερη από τους θρησκόληπτους φανατικούς που της επιτέθηκαν».
ΠΗΓΗ: www.theguardian.com

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΟ
Η Γερμανική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι, ο Manfred S.. ο οποίος απεβίωσε
το 2014, μπορεί να ευθύνεται για τις ειδεχθείς δολοφονίες τουλάχιστον έξι ατό
μων σε διάστημα αρκετών δεκαετιών. 0 Manfred 5. θεωρούνταν ένας τυπικός
οικογενειάρχης, που δεν είχε προκαλέσει καμιά υποψία, μέχρι τη στιγμή που
πέθανε τον Αύγουστο του 2014. Δούλευε σαν κηπουρός και μάστορας, έπαιζε
σαξόφωνο και ήταν γνωστός στη γειτονιά του ως ένα πολύ κοινωνικό άτομο.
Οι ερευνητές της αστυνομίας τέθηκαν σε εγρήγορση από ένα τυχαίο γεγονός,
όταν η κόρη του αποθανόντα επιχείρησε να καθαρίσει το γκαρόζ του πατέρα της και ανακάλυψε τα απομεινάρια μιας δ ι
αμελισμένης σωρού. Το πτώμα οδήγησε τους ερευνητές στην πεποίθηση, ότι ο Manfred, ήταν υπεύθυνος για το θάνατο
τουλάχιστον άλλων πέντε ατόμων, κυρίως γυναικών. Τα θύματα ήταν χρήστες ναρκωτικών και ιερόδουλες, που σύχναζαν
στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Φρανκφούρτης. 0 Manfred είναι ύποπτος, επίσης, για τους φόνους δύο γυναι
κών τη δεκαετία του 1970 και δύο ακόμη τη δεκαετία του 1990 στη Φρανκφούρτη. Οι αστυνομικοί λένε, ότι τα πτώματα των
θυμάτων ήταν άσχημα παραμορφωμένα, ενώ τα χέρια και τα πόδια τους είχαν αποκοπεί. Συχνά ο δολοφόνος αφαιρούσε
τα εσωτερικά όργανα των θυμάτων και τα έπαιρνε μαζί του. «Αν τα συναρμολογούσες όλα μαζί, έφτιαχνες ένα νέο σώμα».
ανέφερε χαρακτηριστικά ο ερευνητής της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας FrankHerrm ann. Οι έρευνες συνεχίζονται, αν και
η ανεύρεση στοιχείων καθίσταται δύσκολη. Η αστυνομία έχει απευθύνει δημόσια έκκληση σε όσους γνώριζαν τον Manfred
ή έχουν πληροφορίες σχετικά με τις σεξουαλικές του προτιμήσεις. Εστιάζουν την προσοχή τους στο Γερμανικό Στρατό και
σε μια Κλινική Αποκατάστασης ως πιθανά μέρη για μάρτυρες, που έχουν έρθει σε επαφή μαζί του.
ΠΗΓΗ: www.dw.com

ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΤΑΤΟΥΡΚ ΣΤΗΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Ένοπλη και βομβιστική επίθεση σημειώ θηκε στο διεθνές αεροδρόμιο «Ατατούρκ» της Κωνσταντινούπολης την 28/06/2016, με 41 νεκρούς και πάνω από 230
τραυματίες σύμφωνα με επίσημες πηγές. Ο πρώτος από τους τρομοκράτες άνοι
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ξε πυρ κατά των ανυποψίαστων ταξιδιωτών έξω από το κτήριο των διεθνών πτήσεων. Ακολούθησε συμπλοκή με αστυνο
μικούς. αλλά ο δράστης κατάφερε να πυροδοτήσει τα εκρηκτικά που είχε πάνω του. Οι άλλοι δύο συνεργοί του κατάφεραν
και μπήκαν μέσα στο αεροδρόμιο. Και αυτοί πυροβόλησαν κατά του πλήθους και πυροδότησαν τα εκρηκτικά, που έφεραν
πάνω τους. Το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης ήταν εδώ και καιρό σε κατάσταση επιφυλακής, καθώς θεωρούνταν
κύριος στόχος για τρομοκρατική επίθεση. Υπάρχουν ανιχνευτές X-ray σε όλες τις εισόδους, αλλά ο έλεγχος των αυτοκι
νήτων που προσεγγίζουν το αεροδρόμιο είναι ελλιπής. Το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης είναι το τρίτο σε κίνηση
αεροδρόμιο της Ευρώπης μετά το Heathrow του Λονδίνου και το Charles De Gaulle του Παρισιού. Οι τουρκικές υπηρεσί
ες ασφαλείας εικάζουν ότι πίσω από την τρομοκρατική επίθεση βρίσκεται το αυτοαποκαλούμενο «Ισλαμικό Κράτος». Την
επόμενη μέρα του χτυπήματος το κύριο ερώτημα που διατυπώθηκε, σχετιζόταν με τα μέτρα ασφαλείας στο αεροδρόμιο
Ατατούρκ και το πώς κατάφεραν τρεις καμικάζι, οπλισμένοι με Καλάσνικοφ και ζωσμένοι με εκρηκτικά να φτάσουν μέχρι
την αίθουσα αναχωρήσεων. Μάλιστα, η επίθεση στην Κωνσταντινούπολη ήταν πανομοιότυπη με αυτή στο αεροδρόμιο των
Βρυξελών την 22 του περασμένου Μαρτίου. Μ ερικές ώρες μετά την επίθεση, το αεροδρόμιο επαναλειτούργησε κανονικά.
ΠΗΓΗ: www.independent.co.uk

JO COX: Η ΒΡΕΤΑΝΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ ΜΑΧΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΗΣ
Σοκ στο Ηνωμένο Βασίλειο προκάλεσε η είδηση της δολοφονικής επίθεσης κατά
της βουλευτή του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας Jo Cox, από έναν 52χρονο
άντρα, ο οποίος την πυροβόλησε και την μαχαίρωσε πριν τη συνάντηση με τους ψη
φοφόρους της εκλογικής της περιφέρειας στο Birstatl. στα μέσα Ιουνίου. Το περιστα
τικό έλαβε χώρα μία εβδομάδα πριν από το κρίσιμο δημοψήφισμα στη Βρετανία, για
την παραμονή ή έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Jo Cox είχε λάβει
τον τελευταίο καιρό μεγάλο αριθμό απειλητικών μηνυμάτων εξαιτίας της υποστήρι
ξης. που παρείχε στους μετανάστες, και της έντονης δράσης της υπέρ της παραμονής της Βρετανίας στην Ε.Ε. Η Αστυνομία
συνέλαβε τον 52χρονο Thomas Main ο οποίος σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κατά την στιγμή της επίθεσης αναφώνησε
«Πρώτα η Βρετανία» και, για το λόγο αυτό εξετάζεται η διασύνδεσή του με ακροδεξιούς εθνικιστικούς κύκλους, που είναι
υπέρμαχοι της εξόδου της χώρας από την Ε.Ε. Σε κάθε περίπτωση, η δολοφονική αυτή επίθεση, κατέδειξε πόσο επικίνδυνη
για τη δημοκρατία είναι η όξυνση και η πόλωση της κοινωνίας και πώς η ολίσθηση από τον πολιτισμό στη βαρβαρότητα, είναι
πολύ πιο εύκολη από ό.τι φανταζόμαστε. Ο σύζυγος της βουλευτού κάλεσε τους συμπατριώτες του. να ενωθούν όλοι, εναντί
ον του μίσους, που με τόση βαναυσότητα έκοψε το νήμα της ζωής της.
ΠΗΓΗ: www.theguardian.com

ΕΝΟΠΛΟΣ ΕΙΣΒΑΛΛΕΙ ΣΕ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΠΌ ΟΡΛΑΝΤΟ Η.Π.Α.
ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑΣ 50 ΑΤΟΜΑ
Πενήντα άτομα σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου και του δράστη, και πενήντα
τρία τραυματίστηκαν, κατά τη διάρκεια ένοπλης επίθεσης σε νυχτερινό κέντρο διασκέ
δασης για ομοφυλόφιλους στη Φλώριντα των Η.Π.Α.. στη χειρότερη περίπτωση τέτοιου
είδους στα χρονικά της χώρας. Οι αρχές ταυτοποίησαν το δράστη, ως τον Omar Mateen.
έναν 29χρονο άνδρα γεννημένο στη Νέα Υόρκη. με αφγανική καταγωγή. Ο Mateen. ο
οποίος ήταν οπλισμένος με πολεμικό τυφέκιο και πιστόλι, σκοτώθηκε μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς
εντός του κέντρου διασκέδασης στο Ορλάντο. To FBI επιβεβαίωσε, ότι ο δράστης ανακρίθηκε δύο φορές το 2013 από την
Υπηρεσία, μετά από «εμπρηστικά σχόλια» προς συναδέλφους του, ισχυριζόμενος δεσμούς με τρομοκρατικές οργανώσεις.
Επίσης, ανακρίθηκε το 2014 για πιθανή σύνδεσή του με αμερικανό βομβιστή αυτοκτονίας. Και στις δύο περιπτώσεις κρίθηκε. ότι η περίπτωσή του χρίζει περαιτέρω διερεύνησης. 0 πρόεδρος των Η.Π.Α.. Barack Obama, καταδίκασε την επίθεση
ως «μια πράξη τρόμου και μίσους» και πρόσθεσε. πως η επίθεση αυτή είναι «μια υπενθύμιση του πόσο εύκολο είναι για
κάποιον να βρεθεί με ένα όπλο στα χέρια», καταδεικνύοντας για ακόμα μια φορά το πρόβλημα της οπλοκατοχής στις Η.Π.Α.
ΠΗΓΗ: www.washingtonpost.com ■
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► Επιμέλεια:

Ανβ/μος Οδυσσέας Παππάς

ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΡΡΗΚΤΩΝ
Οι κατηγορούμενοι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία
Γεωργιανοί, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα,
από το έτος 2010 είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκλη
ματική οργάνωση με διαρκή και δομημένη δράση και με
διαφορετική κάθε φορά σύνθεση μελών, διέπρατταν συ
στηματικά και κατ' εξακολούθηση, κλοπές από οικίες, αλλά
και ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων ενοίκων, στην ευρύ
τερη περιοχή της Αττικής. Η εξάρθρωση υπήρξε αποτέλε
σμα πολύμηνων ερευνών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας
Αθηνών, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση κατάλληλων
τεχνικών και φυσικών μεθόδων, σύμφωνα με το Διευθυντή
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Υποστράτηγο Χρήστο
Παπαζαφείρη. Συνολικά έχουν συλληφθεί 30 μέλη της ορ
γάνωσης. ενώ ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή σε επιμέρους
δράσεις της οργάνωσης άλλων 125 μελών της, τα οποία
αναζητούνται. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τέσσερις
(4) ληστείες και εκατόν τριάντα επτά (137) κλοπές σε οικίες,
ενώ εξετάζεται η συμμετοχή των μελών της οργάνωσης σε
αρκετές ακόμη εκκρεμείς υποθέσεις.
Σε βάρος των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δ ικο 
γραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα - κατά πε
ρίπτωση - αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε
εγκληματική οργάνωση, των διακεκριμένων κλοπών και
ληστειών, καθώς και της αποδοχής και διάθεσης προϊό
ντων εγκλήματος κατά συναυτουργία και κατ' εξακολού
θηση. Εκτιμάται ότι το οικονομικό όφελος, που αποκόμισε
το δίκτυο διαρρηκτών, στο πλαίσιο της εγκληματικής του
δραστηριότητας, ξεπερνά το ποσό των δύο εκατομμυρίων
(2.000.000,00) ευρώ.
Ενδεικτικά ορισμένες περιπτώσεις ληστειών και κλο
πών. που διέπραξαν μέλη της εγκληματικής ομάδας.
► Τη 19-12-2015 μέλη της οργάνωσης εισήλθαν, με τη
συνδρομή δύο αλλοδαπών γυναικών, εργαζομένων ως
οικιακοί βοηθοί για τη φροντίδα ημεδαπού, σε διαμέ

ρισμα στη Νέα Σμύρνη και αφού τον δέσμευσαν με
μονωτική ταινία, αφαίρεσαν κοσμήματα, λίρες και άλλα
αντικείμενα συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000)
ευρώ περίπου.
► Τη 07-12-2015 μέλη της οργάνωσης, εισήλθαν σε διαμέ
ρισμα στα Πετράλωνα. όπου με την απειλή κατσαβιδιού,
ακινητοποίησαν ημεδαπή και αφαίρεσαν το χρηματικό
ποσό των χιλίων τετρακοσίων (1400) ευρώ, κοσμήματα
και τιμαλφή.
► Τη 16-12-2015 μέλος της οργάνωσης, εισήλθε σε δ ι
αμέρισμα στην Κυψέλη και με την απειλή μαχαιριού,
ακινητοποίησε ημεδαπή και της αφαίρεσε το χρηματικό
ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ, καθώς επίσης κο
σμήματα και τιμαλφή η αξία των οποίων ξεπερνά τις
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
► Την 01-04-2015. μέλη της οργάνωσης εισήλθαν σε
αποθήκη στην Ηλιούπολη, ιδιοκτησίας ημεδαπού και
αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των χιλίων πεντακοσίων
(1.500) ευρώ, καθώς επίσης και μεγάλο αριθμό ηλε
κτρικών εργαλείων.
► Τη 18-07-2012. μέλη της οργάνωσης εισήλθαν σε δ ι
αμέρισμα στου Ζωγράφου, ιδιοκτησίας ημεδαπής και
αφαίρεσαν κοσμήματα και τιμαλφή συνολικής αξίας
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
► Τη 15-11-2012, μέλη της εγκλημ α τική ς οργάνωσης
εισήλθαν σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, ιδιοκτησίας
ημεδαπού και αφαίρεσαν ηλεκτρικές συσκευές, κο
σμήματα και τιμαλφή συνολικής χρηματικής αξίας
(10.000) ευρώ περίπου.
► Κατά το χρονικό διάστημα από 31-07-2011 έως 06-082011, μέλη της οργάνωσης εισήλθαν σε διαμέρισμα στη
Νέα Σμύρνη, ιδιοκτησίας ημεδαπής και αφαίρεσαν το
χρηματικό ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ,
κοσμήματα και τιμαλφή συνολικής χρηματικής αξίας
σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ περίπου.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν συ
νολικά δεκαέξι (16) κατ' οίκον έρευνες, καθώς και δύο (2)
έλεγχοι σε ενεχυροδανειστήρια των Αθηνών, όπου βρέθη
κε και κατασχέθηκε μεγάλος όγκος κλοπιμαίων, μεταξύ
των οποίων:
► Τεράστιος όγκος κλοπιμαίων (κοσμήματα, φορητοί
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα. TABLET.
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διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές).
► Τέσσερα (4) πιστόλια (ρέπλικα),
► Χάρτες - σχεδιαγράμματα με σημειώσεις περιοχών και
οικιών,

Εξιχνιάσθηκε η ανθρωποκτονία δύο (2) ημεδαπών, ηλι
κίας πενήντα τεσσάρων (54) και τριάντα τριών (33) ετών

► Αποδείξεις μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό.

και η απόπειρα ανθρωποκτονίας 54χρονης ημεδαπής, που

► Κλειδαριές ασφαλείας και κλειδιά «passe a partout»,

διαπράχθηκαν το 1997 σε οικία στις Αχαρνές Αττικής. Η

που χρησιμοποιούνταν από μέλη της οργάνωσης για

επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα της δράσης ειδικής ομά

«εκπαίδευση».

δας, που συστάθηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής

► Το χρηματικό ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι
(2.120) ευρώ.

και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας
Αττικής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογι-

Α ξίζει να σημειωθεί, ότι σχεδόν στο σύνολό τους τα

κών Ερευνών, η οποία επανεξετάζει και ερευνά, με εξει-

μέλη της εγκληματικής ομάδας έχουν συλληφθεί αρκετές

δικευμένες μεθόδους και με τη χρήση της πλέον σύγχρο

φορές στο παρελθόν για κλοπές ή ληστείες και έχουν εκτί-

νης τεχνολογίας, όλες τις ανεξιχνίαστες υποθέσεις. Για τη

σει διάφορες ποινές ή τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί

συγκεκριμένη υπόθεση συνελήφθη ως δράστης 53χρονος

όροι. Μάλιστα, για να καθιστούν δυσχερή τον εντοπισμό

ημεδαπός, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τη διακρίβωση

τους, απέφευγαν να δηλώνουν τόσο στις Αστυνομικές όσο

των στοιχείων ταυτότητας και τον εντοπισμό δύο ακόμη

και στις Δικαστικές Αρχές, την πραγματική τους διεύθυν

αγνώστων δραστών. Όσον αφορά το ιστορικό της υπόθε

ση. ενώ δήλωναν συνεχώς ενώπιον των Αρχών διαφορε

σης. μεταμεσονύχτιες ώρες της 28 Ιανουάριου 1997, τρεις

τικά στοιχεία ταυτότητας, καθώς και εθνικότητας, κυρίως

άγνωστοι δράστες, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους,

βουλγαρική.

εισήλθαν στο διαμέρισμα του 54χρονου θύματος, όπου
διέμενε μαζί με την 54χρονη σύζυγό του. την κόρη τους

ΕΞΙΧΝΙΑΣΤΗΚΕ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ
ΗΜΕΔΑΠΟΥ, Η ΣΟΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ
ΒΡΕΘΗΚΕ ΑΠΑΝΘΡΑΚΩΜΕΝΗ

και τον 33χρονο γαμπρό τους. Κατά την είσοδό τους στο
διαμέρισμα, πυροβόλησαν στο πρόσωπο τον 33χρονο, με
αποτέλεσμα το βαρύ τραυματισμό του και στη συνέχεια
πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 54χρονο. τραυματίζοντάς

Εξιχνιάστηκε, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής

τον θανάσιμα, και στο χέρι την 54χρονη σύζυγό του. Ο

και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας

33χρονος κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα στο νοσοκο

Αττικής, η ανθρωποκτονία ΘΟχρονου ημεδαπού, η σορός

μείο «ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ». Από τη συνεχιζόμενη έρευνα

του οποίου βρέθηκε απανθρακωμένη την 15-6-2016 στην

του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής

περιοχή Λιμανάκια Βουλιαγμένης. Όπως προέκυψε από

Ελευθερίας, καθώς και τα νέα στοιχεία που προέκυψαν σε

την ιατροδικαστική εξέταση, το θύμα έφερε τραύματα από

συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών,

θλόν και τέμνον όργανο. Δράστες της ανθρωποκτονίας

ως δράστης της διπλής ανθρωποκτονίας και της απόπειρας

είναι ένας 34χρονος ημεδαπός και η Ιθχρονη ημεδαπή

ανθρωποκτονίας ταυτοποιήθηκε ο 53χρονος συλληφθείς. ο

σύντροφός του. Κατηγορούμενη, για υπόθαλψη εγκλημα

οποίος και προφυλακίστηκε κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

τία, στην ίδια υπόθεση, είναι μία ακόμη Ιθχρονη ημεδαπή.
Από την έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής
και Προσωπικής Ελευθερίας, διαπιστώθηκε ότι το θύμα
είχε μεταβεί στη Δραπετσώνα σε οικία, όπου διέμεναν

ΣΥΛΛΗΨΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

οι δράστες, σε στιγμή που η Ιθχρονη ήταν μόνη της και
σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της προσπάθησε να την

Οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών της Υποδιεύ

παρενοχλήσει. Ωστόσο εισήλθε στην οικία ο 34χρονος

θυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας

και μόλις αντιλήφθηκε το περιστατικό, άρχισε να κτυπάει

Θεσσαλονίκης, οδήγησαν στη σύλληψη τριών ηγετικών

με τα χέρια και ένα ανεμιστήρα το θύμα στο κεφάλι. Στη

στελεχών κυκλώματος, το οποίο ενέχεται στην εισαγωγή

συνέχεια τον έδεσαν, τον έβαλαν σε αυτοκίνητο και τον

μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών και την περαιτέ

οδήγησαν στα Λιμανάκια της Βάρκιζας, όπου συνεχίστηκε

ρω διακίνησή τους στην ελληνική επικράτεια. Πρόκειται

ο ξυλοδαρμός και στο τέλος ο εμπρησμός του θύματος.

για τρεις ημεδαπούς ηλικίας 29. 51 και 46 ετών, σε βάρος

Κατόπιν, μετέβησαν στην προαναφερόμενη οικία

και

των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση,

προσπάθησαν να την καθαρίσουν, την έβαψαν και απο

για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών

μάκρυναν όσα έπιπλα είχαν ίχνη αίματος. Αρωγός τους

και κλοπή. Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 22-06-

στην προσπάθεια αυτή ήταν και μία Ιθχρονη ημεδαπή.

2016, οι συλληφθέντες, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς

Άπαντες οι δράστες συνελήφθησαν και εξεταζόμενοι επι

της ανωτέρω Υπηρεσίας, στην πόλη της Πτολεμάίδας. ενώ

βεβαίωσαν τα παραπάνω περιστατικά.

επέβαιναν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στο εσωτερικό του οποίου
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την ανθρωποκτονία, ζήτησε τη βοήθεια της 26χρονης, η
οποία της σύστησε για το σκοπό αυτό τον 29χρονο υπήκοο
Ρουμανίας, καθώς και δύο άγνωστους ομοεθνείς του. Αρ
χές Ιανουάριου του 2015 όλοι οι ανωτέρω μετέβησαν στην
Καλλιθέα, στο διαμέρισμα της 49χρονης. η οποία κάλεσε
το θύμα να την επισκεφθεί προφασιζόμενη κάποιο ενδοοικογενειακό πρόβλημα. Όταν ο 63χρονος εισήλθε στο
διαμέρισμα τον χτύπησαν, του έδεσαν τα χέρια και τα πόδια
και του κάλυψαν το κεφάλι με πανί. Στη συνέχεια μετέβη
σαν στην οικία του θύματος, προκειμένου να αφαιρέσουν
χρήματα και τιμαλφή. Μετά την ανθρωποκτονία η 49χρονη
έψαχνε να αγοράσει έναν καταψύκτη, τον οποίο μ ετέφ ε
ρε στο διαμέρισμά της ο 32χρονος υπήκοος Βουλγαρίας
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία (3) δέματα ακατέργαστης

και στη συνέχεια από κοινού, τοποθέτησαν εντός αυτού,

κάνναβης συνολικού βάρους (1) κιλού και (832) γραμμα

τη σορό του θύματος. Στη συνέχεια, οι δράστες εξαφ α

ρίων. Ακολούθησαν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της

νίστηκαν. μεταβαίνοντας στην αλλοδαπή. Σε βάρος τους

Πτολεμαΐδας . όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από ο ι

σχηματίστηκε ποινική δικογραφία και εκδόθηκαν εντάλ

κίες και αγροικία που χρησιμοποιούσαν ως χώρο απόκρυ

ματα σύλληψης σε βάρος της 49χρονης, της 26χρονης και

ψης ναρκωτικών ουσιών, τα κάτωθι:

του 29χρονου, δυνάμει των οποίων συνελήφθη η 26χρονη

► (26) δέματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους

υπήκοος Βουλγαρίας την 4-6-2016.

(29) κιλών και (109) γραμμαρίων.
► το χρηματικό ποσό των (330) ευρώ, ως προερχόμενο
από εμπορία ναρκωτικών ουσιών.
► (1) ηλεκτρονική ζυγαριά ακρίβειας,
► (13) κινητά τηλέφωνα, που χρησιμοποιούσαν για τις

ΑΠΑΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

παράνομες συναλλαγές τους.
► (24) πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας.

Συνελήφθη την 15 Ιουνίου 2016, από τη Διεύθυνση
Ο ικονομικής Αστυνομίας 53χρονος ιδιοκτήτης φαρμα

ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΗΜΕΔΑΠΟΥ

κείου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία
- κακουργηματικού χαρακτήρα - για παράβαση της νο
μοθεσίας για τα φάρμακα, για νοθεία τροφίμων και για

Εξιχνιάστηκε, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής

απάτη τελεσθείσα κατ' επάγγελμα και συνήθεια, από την

και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας

οποία το συνολικό όφελος και η ζημία υπερβαίνουν τις

Αττικής, η ανθρωποκτονία 63χρονου ημεδαπού, η σορός

30.000 ευρώ, καθώς και για ψευδή βεβαίωση κατ' εξα 

του οποίου βρέθηκε τη 12-1-2016 σε διαμέρισμα στην

κολούθηση μετά χρήσεως και παράβαση της νομοθεσίας

Καλλιθέα, μέσα σε καταψύκτη. Σύμφωνα με την ιατρο

περί εξαρτησιογόνω ν ουσιών. Στη σχετική δικογραφία

δικαστική έκθεση, ο θάνατος ήταν ασφυκτικός, ενώ από

περιλαμβάνονται και τέσσερις γιατροί, συμβεβλημένοι

την τοξικολογική εξέταση διαπιστώθηκε η ύπαρξη οινο
πνεύματος και αγχολυτικού-υπνωτικού φαρμακευτικού
σκευάσματος στον οργανισμό του θύματος. Δράστες της

με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). ενώ ερευνάται η ενδεχόμενη εμπλοκή και
άλλων. Για την υπόθεση διενεργήθηκε ενδελεχής αστυνο

ανθρωποκτονίας είναι μία 49χρονη υπήκοος Βουλγαρί

μική έρευνα, από την οποία προέκυψε ότι συμβεβλημένοι

ας. πρώην σύζυγος του θύματος, μία 26χρονη υπήκοος

γιατροί με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. εν αγνοία των ασφαλισμένων,

Βουλγαρίας, ένας 29χρονος υπήκοος Ρουμανίας και δύο

χρησιμοποιούσαν τον Α.Μ.Κ.Α. τους και συνταγογραφού-

άγνωστοι άνδρες. Κατηγορούμενος, για υπόθαλψη εγκλη

σαν φάρμακα. Στπ συνέχεια παρέδιδαν τις συνταγές στον

ματία στην υπόθεση, είναι και ένας 32χρονος υπήκοος

53χρονο συλληφθέντα, ο οποίος τις εκτελούσε στο φαρ

Βουλγαρίας, έγκλειστος των Φυλακών Νιγρίτας Σερρών.

μακείο του. σε περιοχή της Αττικής και αποζημιωνόταν

Από την πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα του Τμήματος

από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Οικονο

Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας,

μικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με υπαλλήλους του

καθώς και την εξέταση όλου του προανακριτικού υλικού,

Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και παρουσία

εξακριβώ θηκε ότι η 49χρονη υπήκοος Βουλγαρίας, λόγω

εισαγγελέα, πραγματοποίησαν έρευνες στο φαρμακείο

των μακροχρόνιων προστριβών που είχε μαζί του, απο

του συλληφθέντα και σε δύο αποθήκες, για τις οποίες

φάσισε να τον δολοφονήσει. Προκειμένου να διαπράξει

δεν υπήρχε άδεια από τον Ε.Ο.Φ.
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τοχή τους, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα (1) κλεμμένο
αυτοκίνητο, το οποίο αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του. Σε
βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δ ικογραφ ία για τα
αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκλημ α τι
κή οργάνωση, των διακεκριμένω ν περιπτώσεων κλοπών
κατ' εξακολούθηση, του εμπρησμού και της απείθειας.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι
συγκρότησαν τον τελευταίο μήνα εγκλημ α τική ομάδα
με σκοπό τη διάπραξη διαρρήξεων-κλοπών από σούπερ
μάρκετ και πρατήρια υγρών καυσίμων. Για να πετύχουν
τον σκοπό τους, αφαιρούσαν, συνήθως βραδινές ώρες,
αυτοκίνητα σ υγκεκριμ ένου τύπου, τα οποία χρησ ιμ ο
ποιούσαν ως μέσα εμβολισμού των γυάλινω ν θυρών
Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

των καταστημάτων. Ειδικότερα, χρησιμοποιώ ντας τα

► τρεις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα πέντε (3.695) κουτιά

κλεμμένα αυτοκίνητα και ένα δικό τους «συνοδευτικό»

φαρμάκων, από τα οποία έλειπε η ταινία γνησιότητας

όχημα, μετέβαιναν σε διάφορες περιοχές της Αττικής,

(μεταξύ αυτών και φάρμακα που εμπίπτουν στους πί

προκειμένου να εντοπίσουν τα κατάλληλα για εμβολισμό,

νακες των ναρκωτικών ουσιών),

καταστήματα, ενώ όπου αυτό δεν ήταν δυνατό, χρησιμο

► σαράντα οκτώ (48) συσκευασίες φαρμάκων, τα οποία

ποιούσαν διαρρηκτικά εργαλεία για την παραβίαση τους.

έφεραν ταινία γνησιότητας, αλλά η διάθεσή τους επι

Στη συνέχεια, ορισμένα από τα μέλη με καλυμμένα τα

τρέπεται μόνο στα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των

χαρακτηριστικά του προσώπου τους και φορώντας γά

νοσοκομείων,

ντια. εισέρχονταν στο εσω τερικό τους και αφαιρούσαν

► χίλιες διακόσιες (1.200) ιατρικές συνταγές.

χρήματα και προϊόντα, ενώ στη συνέχεια μετέβαιναν σε

► οκτώ (8) ατομικά βιβλιάρια υγείας ασφαλισμένων και

ερη μ ικές περιοχές και έκαιγαν τα κλεμμένα αυτοκίνητα.

► δώδεκα (12) βιβλιάρια συνταγογραφήσεων διαφόρων

Μέχρι την ημέρα της σύλληψής τους, τα μέλη της σπεί

ασφαλισμένων.

ρας είχαν εντοπιστεί και καταδιω χθεί από αστυνομικές

Η συνολική αξία των παραπάνω φαρμάκων, βάσει της

περιπολίες, πλην, όμως, διέφευγαν της σύλληψης, κα

τρέχουσας λιανικής τιμής πώλησης και η ταυτόχρονη ζη 

θώς κατέφευγαν σε κοντινούς καταυλισμούς Ρομά. Από

μία του Δημοσίου εκτιμάται ότι ανέρχεται τουλάχιστον

τη μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί δεκαεπτά (17)

στις 46.000 ευρώ. Οι έρευνες της Διεύθυνσης Οικονο

περιπτώσεις διαρρήξεων-κλοπών σε σούπερ μάρκετ και

μικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με το Σώμα Επιθεω

πρατήρια υγρών καυσίμων σε διάφορες περιοχές της

ρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π). τον

Αττικής, έ ξι (6) περιπτώσεις κλοπής οχημάτων και πέντε

Ε.Ο.Φ. και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συνεχίζονται, προκειμένου να

(5) εμπρησμοί. Το οικονομικό όφελος από την παράνο

διακριβω θεί όλο το εύρος της παράνομης δραστηριότη

μη δράση της σπείρας υπολογίζεται στις 100.000 ευρώ.

τας του κυκλώματος και να καθορισθεί η συνολική ζημιά

Επιπλέον, σ ημειώ νεται ότι δύο εκ των δραστών είχαν

για το Δημόσιο, ενώ διερευνάται η περαιτέρω διάθεση

κατηγορηθεί στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα και

των φαρμάκων.

τους είχαν επ ιβληθεί περιοριστικοί όροι.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΡΡΗΚΤΩΝ
ΕΜΒΟΛΙΖΕ ΟΥΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΝ
ΣΤΗ ΚΛΟΠΗ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Εξαρθρώ θηκε, από την Υποδιεύθυνση Α σφ άλειας

Εξαρθρώθηκε από την Υπο

Ν οτια νατολική ς Α ττική ς της Δ ιεύθ υνσ ης Α σ φ άλεια ς

διεύθυνση Ασφαλείας Βορειοα

Αττικής, εγκλημα τική ομάδα τα μέλη της οποίας δ ιέ-

νατολικής Αττικής εγκληματική

πρατταν διαρρήξεις-κλοπ ές καταστημάτων ύστερα από

ομάδα τα μέλη της οποίας δ ιέ-

εμβολισμό των θυρών τους με τη χρήση κλεμμένω ν αυ

πρατταν δια κεκριμ ένες κλοπές

τοκίνητων. τα οποία στη συνέχεια έκαιγαν σε ερη μ ικές

πολυτελών επιβατικών και αγρο

περιοχές. Συνελήφθησαν. πρώτες πρωινές ώρες της 20-

τικώ ν αυτοκίνητων, μοτοσικλε

6-2016 στα Πατήσια Αθηνών, τρεις (3) ημεδαποί ηλικίας

τών και σκαφών αναψυχής. Για

19.24 και 29 ετών, μέλη της σπείρας, ενώ ταυτοποιήθηκε

την υπόθεση, συνελήφθη 39χρο-

και αναζητείται ένας 21χρονος συνεργός τους. Στην κα

νος ημεδαπός, ενώ εκδόθηκαν
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(2) σκάφη με τις εξω λέμβιες μηχανές τους και τα τρέιλερ
μεταφοράς τους, (5) πολυτελή Ι,Χ.Ε. αυτοκίνητα, αγροτικό
φορτηγό αυτοκίνητο, (2) μοτοσικλέτες, καθώς και τμήμα
τα Ι,Χ.Ε. αυτοκινήτων και φορτηγών. Επίσης, σημειώνεται
ότι τα αποσυναρμολογημένα οχήματα ξεπερνούν τις (30)
περιπτώσεις κλοπών, ενώ το οικονομικό όφελος από την
παράνομη δράση της εγκληματικής ομάδας εκτιμάται ότι
ξεπερνά τις 500.000 ευρώ.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΕΞΑΓΩΓΗΣ»
ΚΛΟΠΙΜΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
εντάλματα σύλληψης σε βάρος τριών ημεδαπών και δύο
αλλοδαπών. Σε βάρος των ανωτέρω και αγνώστων συνερ

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαν-

γών τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της

νίνων, εγκληματική ομάδα αλλοδαπών, τα μέλη της οποίας

τέλεσης διακεκριμένω ν κλοπών κατά συναυτουργία και

προέβαιναν σε κλοπές σε διάφορες περιοχές της επικρά

κατ' εξακολούθηση, της πλαστογραφίας, της αποδοχής και

τειας και στη συνέχεια μετέφεραν τα κλοπιμαία με φορτη

διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, της πρόληψης και κα

γά της οργάνωσης στην Αλβανία, με σκοπό τη μεταπώλησή

ταστολής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δρα

τους. Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαντην 30-06-2016

στηριότητες, καθώς και της σύστασης συμμορίας. Όπως

στην περιοχή του Καλπακίου Ιωαννίνων, από αστυνομικούς

προέκυψε από την έρευνα, οι ανωτέρω κατηγορούμενοι

του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μαστοροχωρίων με

κατά την τελευταία διετία, με σκοπό τον παράνομο πορισμό

τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας

εισοδήματος, διέπρατταν στην περιοχή του λεκανοπεδίου

Ιωαννίνων, (4) υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας από 35 έως 52

Αττικής, κλοπές Ι.Χ. επιβατικών και φορτηγών αγροτικών

ετών, οι οποίοι δήλωσαν ότι είναι τελω νειακοί υπάλληλοι

αυτοκινήτων, καθώς και κλοπές σκαφών, εξωλέμβιων μη

στην Αλβανία. Σε βάρος των συλληφθέντων, καθώς και

χανών και δίκυκλων μοτοσυκλετών. με έντονο αγοραστικό

δύο ακόμη υπηκόων Αλβανίας, τα στοιχεία των οποίων

ενδιαφέρον. Πιο συγκεκριμένα, ως προς τη μεθοδολογία

έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. σχηματίσθηκε δικο

δράσης τους, αφού πρώτα εντόπιζαν σταθμευμένα τα οχή

γραφία - κακουργηματικού χαρακτήρα - για σύσταση και

ματα που τους ενδιέφεραν, τα αφαιρούσαν με τη χρήση

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για διά-

κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παρακάμπτοντας,

πραξη διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών και απείθεια.

έτσι, τα ηλεκτρονικά συστήματα ακινητοποίησής τους και

Αναλυτικότερα, ως προς το χρονικό της υπόθεσης, την 30-

τα οδηγούσαν σε ειδικά διαμορφωμένη περιοχή. Στο χώρο

06-2016 το βράδυ, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής

αυτό, προέβαιναν με τη βοήθεια συνεργών τους, είτε σε

Φύλαξης Μαστοροχωρίων εντόπισαν στην Εθνική οδό Κό

τεμαχισμό των οχημάτων και μεταπώληση των τμημάτων

νιτσας - Ιωαννίνων

τους ως ανταλλακτικά, είτε στην παραποίηση αυτών και

δύο φορτηγά και ένα

στην μεταπώλησή τους ως αυτούσια οχήματα. Ειδικότε

Ι,Χ.Ε. αυτοκίνητο να

ρα, κατά την επισταμένη αστυνομική έρευνα, βρέθηκαν

κινούνται ύποπτα. Οι

δύο χώροι στην Αττική, τους οποίους χρησιμοποιούσαν

επ ιβαίνοντες αντι-

οι δράστες για τη συγκέντρωση των κλαπέντων οχημά

λ α μ β α νό μ ενοι την

των. Συγκεκριμένα, στον πρώτο χώρο (περιφραγμένο οι-

παρουσία αστυνομι-

κόπεδο-ποιμνιοστάσιο). πρωινές ώρες της 24-06-2016,
αστυνομικοί εντόπισαν τον 39χρονο ημεδαπό να οδηγεί
κλεμμένο όχημα προσπαθώντας να μεταφέρει σκάφος,
για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή στις 20-06-2016 και τον
συνέλαβαν. Επιπλέον, κατά τις αστυνομικές έρευνες, εντο
πίστηκε και δεύτερο σκάφος σε κοντινή περιοχή, το οποίο
είχε επίσης αφαιρεθεί την 23-06-2016. Στο δεύτερο χώρο
(μάντρα αυτοκινήτων), ύστερα από κατάλληλη αξιοποίη
ση στοιχείων και πληροφοριών, διενεργήθηκε στις 2406-2016 νομότυπη έρευνα, κατά την οποία βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν τρία πολυτελή κλεμμένα αυτοκίνητα. Συνο
λικά. από τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, δύο
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κών. ανέπτυξαν ταχύτητα και άλλαξαν πορεία, με αποτέ
λεσμα να ακινητοποιηθεί το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στο οποίο
επέβαιναν οι τέσσερις συλληφθέντες, ενώ οι οδηγοί των
φορτηγών αυτοκινήτων τα εγκατέλειφαν και τράπηκαν σε
φυγή. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι
τέσσερις συλληφθέντες. λειτουργούσαν ως προπομποί των
φορτηγών, στα οποία μεταφέρονταν κλοπιμαία, προκειμέ-

L s s i τ’

»

νου να ελέγχουν το δρομολόγιο και να προειδοποιούν τους
συνεργούς τους για τυχόν αστυνομικούς ελέγχους. Κατά
τις έρευνες που ενεργήθηκαν, οι αστυνομικοί βρήκαν και
κατέσχεσαν στην κατοχή των δραστών και στα οχήματά
τους, τα παρακάτω:
► στα φορτηγά αυτοκίνητα δύο μηχανήματα έργων, γε
ωργικό μηχάνημα, εξωλέμβια μηχανή τρέιλερ, καθώς
και πλήθος οικιακών συσκευών, την κατοχή των οποίων
δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν και
► στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και στην κατοχή των δραστών έξι

στην πόλη της Λάρισας, τρεις ημεδαποί, ηλικίας από 28 έως

συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων, τα χρη

κουργηματικού χαρακτήρα για τα κατά περίπτωση αδικήματα

ματικά ποσά των (830) ευρώ και (20.000) λεκ Αλβανίας,

της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, της νομιμοποίησης

51 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κα-

φορητό υπολογιστή, επτά κινητά τηλέφωνα και διάφορα

εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, της παραβίασης

έγγραφα.

της νομοθεσίας περί παιγνίων και της παράβασης του νό

Από την ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική

μου περί ναρκωτικών. Ως συνεργοί τους έχουν ταυτοηοιηθεί

έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων διαπι

3 ακόμη άτομα και αναζητούνται αλλά A3. Αρχηγικό ρόλο

στώθηκε ότι οι συλληφθέντες μαζί με τους συνεργούς τους,

στην ομάδα είχαν ο 51χρονος συλληφθείς και δύο ακόμη
ημεδαποί, ένας από τους οποίους έχει ταυτοηοιηθεί. Όπως

είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα, με σκοπό τη διάπραξη
κλοπών σε διάφορες περιοχές της Ελληνικής επικράτειας

προέκυψε από την πρόοδο της αστυνομικής έρευνας, η

και τη μεταφορά και μεταπώληση των κλοπιμαίων στην

εγκληματική ομάδα διέθετε συγκεκριμένη εσωτερική δι

Αλβανία. Στο πλαίσιο αυτό, εξακριβώ θηκε μέχρι στιγμής

άρθρωση. ιεραρχική δομή και καταμερισμό «ρόλων» με

ότι τα δύο μηχανήματα έργων και το γεωργικό μηχάνη

ταξύ των μελών της. ενώ δραστηριοποιούνταν διαρκώς και

μα (τρακτέρ) είχαν κλαπεί την 29/05/2016 και 25/06/2016

συστηματικά στη διενέργεια παράνομων τυχερών παιγνίων

από περιοχές της Αττικής, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε

και στοιχηματισμών επί αθλητικών γεγονότων, με σκοπό τον

εξέλιξη για την εξακρίβωση της προέλευσης των υπολοί

προσπορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους, από το

πων κλοπιμαίων. Τα παραπάνω οχήματα κατασχέθηκαν.

Νοέμβριο του έτους 201Α. Για το λόγο αυτό, ο δίχρονος είχε

Η έρευνα από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων

αποκτήσει κωδικό διαχειριστή με αυξημένα δικαιώματα σε

συνεχίζεται, προκειμένου να διερευνηθεί όλο το φάσμα

μη αδειοδοτημένη στοιχηματική ιστοσελίδα και δημιούργησε

της εγκληματικής τους δραστηριότητας, να διακριβω θεί

λογαριασμούς χρήστη στους συνεργούς του, δίνοντάς τους,

πλήρως η σύνθεση της οργάνωσης και να διαπιστωθεί η

έτσι, τη δυνατότητα να προβαίνουν σε παράνομο στοιχηματι-

τυχόν εμπλοκή και σε άλλες συναφείς αξιόποινες πράξεις.

σμό. για λογαριασμό τρίτων. Από τις αρχές του 2016, η επω
νυμία της προαναφερόμενης ιστοσελίδας είχε μετονομαστεί,

ΕΞΑΚΡΙΒΩΘΗΚΕ Η ΔΡΑΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ, ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΝ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕ
ΛΙΔΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

χωρίς να τροποποιηθούν ο τρόπος λειτουργίας, οι σχέσεις
των διαχειριστών με τους παίκτες και οι κωδικοί πρόσβασης.
Επιπλέον, στην «πλατφόρμα» της εμφανιζόταν ότι λειτουργεί
νόμιμα στη χώρα μας. με άδεια εταιρείας της οποίας ο τίτλος
προσομοιάζει με εκείνον εταιρείας, που λειτουργεί σε χώρα
του εξωτερικού, προφανώς για παραπλανητικούς λόγους. Τα
στοιχήματα στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν προέρχονταν

Εξακριβώθηκε, στο πλαίσιο μεθοδικής, ενδελεχούς και

από παίκτες, που συνδέονταν ο καθένας απευθείας σε αυτή,

συστηματικής έρευνας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρι

αλλά οι παίκτες απευθύνονταν στον δίχρονο συλληφθέντα

σας. η εγκληματική δράση ομάδας, που δραστηριοποιούνταν

και τους συνεργούς του. που διαχειρίζονταν ειδικούς λο

συστηματικά στο σχεδίασμά και λειτουργία ιστοσελίδας πα

γαριασμούς και είχαν επακριβείς διαχειριστικές δυνατότη

ράνομων τυχερών παιγνίων και παράνομου στοιχηματισμού

τες. όπως η δημιουργία λογαριασμού παικτών, η χρέωση

επί αθλητικών γεγονότων. Συνελήφθησαν, την 01-07-2016

χρημάτων - πόντων στους λογαριασμούς των παικτών και
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η καταχώρηση προγνωστικών καθ' υπόδειξή τους. Η κατα
βολή του αντιτίμου του στοιχήματος και των κερδών στους
παίκτες, πραγματοποιούνταν σε κατ' ιδίαν συναντήσεις των
παικτών με τους δράστες. Σε έρευνες που διενεργήθηκαν
σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους και οχήματα, βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν:
► δύο πολυτελή Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα.
► το χρηματικό ποσό των (34.795) ευρώ.
► ηλεκτρονικά-ψηφιακά αντικείμενα (κάρτες) με στοιχεία
(531) παικτών και παραστατικά συνολικού κύκλου πα
ράνομου στοιχηματισμού. ύφους (1.465.150) ευρώ, κατά

1768, ► το χρηματικό ποσό των 41.450 ευρώ. ► Πεντα
κόσιες μια (501) χρυσές λίρες. ► Δύο (2) περίστροφα ►

το τελευταίο τρίμηνο.
► (271) γνήσια δελτία στοιχήματος Ο.Π.Α.Π., συνολικού

χάλκινος σταυρός λειψανοθήκη, βυζαντινών χρόνων, ►

χρηματικού ποσού (569.322.1) ευρώ, χρονικού διαστή

Οχτώ (8) σφραγιδόλιθοι, κλασικών χρόνων, σε αντίστοι

ματος από τον Απρίλιο του 2015 έως τον Ιούνιο του

χα δακτυλίδια με νεώτερο δέσιμο. ► ασημένιο κόσμη

2016, με αντίστοιχες και ισάριθμες αιτήσεις πληρω

μα κεφαλής με τρία (3) αργυρά νομίσματα, ευρωπαϊκά,

μής και αντιγράφων ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα

έτους 1672.1796 και 1733. καθώς και τέσσερα (4) αργυρά

του 41χρονου συλληφθέντα. απ' τα οποία προκύπτει η

τουρκικά νομίσματα. ► ασημένιο κόσμημα κεφαλής δι

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

ακοσμημένο με τέσσερα (4) ευρωπαϊκά νομίσματα, έτους

► μικροποσότητα αποξηραμένης κάνναβης.

1658. 1659,17ου αιώνα και 1663.

► πληθώρα κινητών τηλεφώνων και πακέτων συσκευασι-

Σε δύο (2) αποθήκες του:

ών καρτοκινητών τηλεφωνικών συνδέσεων και

► Έ ξι (6) εικόνες, που αναπαριστούν την Παναγία, τον

► μεγάλος αριθμός πειστηρίων, που αποδεικνύουν την

Αγ. Τρύφωνα, την Ανάσταση. Άγνωστο Επίσκοπο και δύο

εγκληματική δράση των μελών της ομάδας, χειρόγρα

Αγίες (βουλγάρικης προέλευσης) ► Δύο (2) ξυλόγλυπτα

φες σημειώσεις κ.α.

σπαράγματα τέμπλου. ► Έντεκα (11) σπαράγματα ξυλόγλυ
πτου τέμπλου με αγιογραφία ► Ενενήντα (90) νομίσματα

ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

κλασικών και βυζαντινών χρόνων. ► Τρεις (3) σταυροί
αγιασμού. ► Είκοσι έ ξι (26) εξαπτέρυγα. ► Έ ξι (6) μεταλ

Συνελήφθη, την 29-

λικές και ξύλινες λειψανοθήκες (Βουλγαρικές). ► Τρεις
(3) λίθινοι σταυροί, ► Δύο (2) μεταλλικά αγγελάκια. ►

06-2016 στη Θεσσαλονί

Επτά (7) πολεμικά τυφέκια. ► Σαράντα πέντε (45) πιστό

κη. από αστυνομικούς του

λια διαφόρων διαμετρημάτων, ► Ένα (1) πιστόλι, ► Δέκα

Τμήματος Π ο λιτισ τικ ή ς

(10) περίστροφα ► Πέντε (5) κυνηγετικά όπλα ► Δύο (2)

Κληρονομιάς και Αρχαι

κασετίνες. ► Δύο (2) περίστροφα επίχρυσα που φέρουν

οτήτων της Δ ιεύθυνσης

δικέφαλο αετό με κορόνα στην μία πλευρά της λαβής και

Α σ φ ά λεια ς Α ττική ς σε

το γράμμα «Α» στην έτερη πλευρά. ► Ένα (1) δίκαννο (πλα-

συνεργασία με αστυνο

γιόκαννο), ► Τρία (3) περίστροφα. ► Διακόσια έντεκα

μ ικ ο ύ ς

Τμήματος της Δ ιεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

(211) πολεμικά φυσίγγια και τέσσερις (4) γεμιστήρες. ►
Δύο (2) δερμάτινοι χαρτοφύλακες με διάφορα έγγραφα.

54χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε

► Μεταλλικός κρίκος με τέσσερα (4) κλειδιά. ► Πενήντα

δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστα

μία (51) Εικόνες ► Πέντε (5) σταυροί αγιασμού μεταλλι

του

ομόλογου

σία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρο

κοί ► Τρεις (3) σταυροί λιτανείας μεταλλικοί ► Σταυρός

νομιάς και παράνομη οπλοκατοχή.

ξυλόγλυπτος ► Πέντε (5) Άγια δισκοπότηρα ► Αργυρή

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληρο

λειψανοθήκη ► Τέσσερα (4) μικρά φορητά αρτοφόρια ►

φοριών. για κατοχή από ημεδαπό σημαντικών αρχαίων

Πλήθος εκκλησιαστικών αντικειμένων (επιτάφιοι, λειτουρ

αντικειμένων, αστυνομικοί των προαναφερόμενων υπη

γικά βιβλία, άμφια) ► Τέσσερις χιλιάδες (4.000) φυσίγγια

ρεσιών πραγματοποίησαν έρευνες σε δύο (2) οχήματα,

διαφόρων διαμετρημάτων

τέσσερις (4) αποθήκες, καθώς και στην οικία του 54χρονου
στη Θεσσαλονίκη.

Από τα ανωτέρω κατασχεθέντα, τα αρχαία επιδείχθηκαν σε αρχαιολόγο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Θεσσαλονίκης και αποφάνθηκε ότι εμπίπτουν στις προστα

Σε κατάστημα ιδιοκτησίας του συλληφθέντα:

τευτικές διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των

► Δύο (2) αργυρά ευρωπαϊκά νομίσματα, έτους 1765 και
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αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς. ■
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J αστυφύλακες μαθητές μα$ έχουν
πετύχει στην Σχολή Αξιωματικών
^0

rns Ελληνικής Aoruvopias (Σ.Α.Ε.Α.)
την περίοδο 2010-2016!!
6 αστυφυλακε5 μαθητές pas πέτυχαν
στην Σχολή Αξιωματικών

τη5 Ελληνικής Αστυνομίας
(Σ.Α.Ε.Α.) το 2016!!
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Λειτουργούμε τμήματα αποκλειστικά
| με αστυφύλακε5ϋ!
ι Για τους πολύτεκνους αστυφύλακε5

Εναρξη μαθημάτων
J

Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου!!
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
cnis εγγραφε5!!

έχουμε ειδική προσφορά!!
^
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™

\ μ '
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Προσφέρουμε κυλιόμενα προγράμματα
σπουδών σε καθημερινή βάση
για όλη την διάρκεια
ms προετοιμασίας!!

Δείτε oAous tous επιτυχόντε$
αστυφύλακε$ μαθητές μας στο

λ

| ^ | k m .fro n tis tirio !!
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Κεντρικό Φροντιστήριο : Ηλικαρνασσού 11 , Νέο Ελβετία . Bupwvas
Παράρτημα : Αλικαρνασσού 13 , Νέα Ελβετία , Bupuuvas
Τηλ-Φαξ: 210-7563555 Κιν: 6945499831 - 6972227184
e-mail : km.frontistirjo@gmail.com
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ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΕΞΑΜ ΗΝΑ ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΡΑ ΕΙΧ

ΝΟΜΟΣ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc)

ΖΩΝΗ 2

ΖΩ ΝΗ 3

ΖΩΝΗ 4

βασικό πακέτο

ΖΩΝΗ

68,31

5 9 ,6 3

5 5 ,8

49,81

9 2 9 -1 2 1 4

7 3 ,4 9

6 3 ,2 6

5 9 ,7 5

52,71

84,1

1 5 0 0 -1 7 8 5

9 ! 36

2 ΘΕΙΗΙΚΗΣ (κένρο) (ι*τός κέντρου fiA im n τταραήτωι

Ζ Ω Ν Η 3 ΑΤΤΙΚΗΣ (εκτόςκέντρου Α|. ΑΡΚΑΔΙΑΣ,ΑΧΑΙΑΣ (κέντρο). ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ.
ΗΛΕΙΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ. ΛΑΣΙΘΟΥ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.
ΡΕΘΥΜΝΟΥ. ΦΘΏΤΙΔΑΣ,ΦΩΚΙΔΑΣ, ΧΑΝΩΝ.

έως 928

1215 -1 4 9 9

ΑΤΤΙΚΗΣ (κένφ ο ) (ικτός άντρουβλέτητι τταραώτω)
ΖΩΝΗ

7 2 ,2 9

6 9 ,4 9

6 0 ,5 6

7 8 ,2 6

7 4 ,6 7

6 3 ,0 5

4 ΑΤΤΙΚΗΣ (εκτός κέντρου Β). ΘΕΣ/ΝΚΗΣ (εκτός κέντρου».
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.ΑΡΓΟΛΙ601. ΑΡΤΑΣ. ΑΧΑΙΑΣ (εκτός κέντρου».
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ΧΑΛΚΙΔΚΗΣ. ΧΙΟΥ.
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6 9 ,6 7
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φ ο ρ ά τη ν ά ρ ισ τη λ ύ σ η γ ια εσά ς.
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► Επιμέλεια: Ανθ/μος Αικατερίνη Κίκπ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΕΛΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Δ ι
εθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης υπεγράφη (27.05.2016), για την
εφαρμογή υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών και μέτρων
επανένταξης παράτυπων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους
Η συμφωνία αρχίζει να υλοποιείται από 01 Ιουνίου 2016, για τα επόμε
να τρία χρόνια και αφορά στη διευκόλυνση των διαδικασιών επιστρο
φής και τη στήριξη των μέτρων επανένταξης, πάνω από 20.000 μετα
ναστών στις χώρες καταγωγής τους. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται
η επιδότηση των εθελούσιων επιστροφών για 5.400 μετανάστες και
των μέτρων επανένταξης για 1.350 από αυτούς, κάθε χρόνο. Ο προ
ϋπολογισμός της δράσης, ανέρχεται στο ύφος των 11 εκατομμυρίων
ευρώ κάθε χρόνο και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ασύλου. Μετανάστευσης και Ένταξης (75% Ευρωπαϊκοί πόροι- 25%
εθνικοί πόροι). Η συμφωνία υπεγράφη παρουσία του Αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών & Δ ιοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Νίκου Τόσκα, του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρη Αναγνωστάκη, του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα κ. Τζανέτου Φιλιππάκου και
του επικεφαλής του ελληνικού γραφείου του Διεθνούς Οργανισμού
Μετανάστευσης κ. Δανιήλ Εσδρά.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
κ. ΝΙΚΟΥ ΤΟΣΚΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ομιλία προς το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. και του Πυρο
σβεστικού Σώματος πραγματοποίησε (01.07.2016) ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Δ ιο ικη τικ ή ς
Ανασυγκρότησης κ. Ν ίκος Τόσκας, στο Μέγαρο της
Γενικής Αστυνομικής Δ ιεύθυνσ ης Θεσσαλονίκης. Ο
Αναπληρωτής Υπουργός έδωσε κατευθύνσεις προς
το προσωπικό της Ε Λ .Α Ι σε ό,τι αφορά: την καλύτε
ρη συνεργασία του αστυνομικού προσωπικού με την
κοινωνία, τη συστηματικότερη αντιμετώπιση του ορ
γανωμένου εγκλήματος, την ασφάλεια των προσφυγικών καταυλισμών και την πρόληψη των τροχαίων
ατυχημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλο
νίκης κατά τη θερινή περίοδο Κατά την ομιλία του.
ο κ. Υπουργός έδω σε συγχαρητήρια στο αστυνομι
κό προσωπικό, για την επιχείρηση εκκένω σ ης των
άτυπων καταυλισμώ ν στην Ειδομένη. Υπογράμμισε
ότι η εκκένω ση έγινε, κατά τρόπο υποδειγματικό και χω ρίς την άσκηση βίας, σημειώ νοντας ότι απέσπασε ε υ μ ε 
νή σχόλια διεθνώ ν οργανισμών, οι οποίοι συνηθίζουν να ασκούν έντονη κριτική. Έδωσε, επίσης, συγχαρητήρια
στους αστυνομικούς για τη διαχείριση θεμάτων ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, αναγνωρί
ζοντας το δύσκολο και απαιτητικό έργο τους. Συνεχάρη. επίσης, το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος για
τις επ ιτυχείς ενέρ γειες στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Χαλκιδική. 0 Αναπληρωτής Υπουργός ανακοίνω σε τη
διάθεση ελικοπτέρων, για την τροχονομική επιτήρηση και επέμβαση σε επείγουσες καταστάσεις ατυχημάτων στη
Θεσσαλονίκη, ειδ ικά σε δρόμους, που οδηγούν προς τη Χαλκιδική και εμφ ανίζουν ιδιαίτερα αυξημένο κυκλοφ οριακό φόρτο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η διάθεση ελικοπτέρων, όπως ανακοίνωσε ο κ. Υπουργός, θα ξ ε κ ι
νήσει από τις 6 Ιουλίου 2016. Π ρόκειται για πιλοτικό σχέδιο σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ - Υπουργείο Υγείας και θα
εφ αρμόζεται τα σαββατοκύριακα κατά την καλοκαιρινή περίοδο, όταν εντοπ ίζεται ανάγκη αυξημένης επιτήρησης,
αλλά και άμεσης επέμβασης - παροχής βοήθειας σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων.
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ CAN ADAIR, ΑΠΟ ΤΟΝ Α Ν Α 
ΠΛΗΡΩΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ κ. ΝΙΚΟ ΤΟΣΚΑ
Το πλήρωμα του π υρ οσ β εσ τικού α ερ ο σ κ ά φ ο υ ς
Canadair. που δια σ ώ θηκε έπειτα από μια ιδ ια ίτ ε 
ρα δύσκολη αναγκαστική προσγείωση κατά τη δ ι
άρκεια των επιχειρήσεω ν κατάσβεσης της μεγάλης
πυρκαγιάς στα Δ ερβενοχώ ρια, τίμ ησ ε (05.07.2016)
ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Δ ιο ικ η τι
κής Ανασυγκρότησης κ.Ν ίκος Τόσκας. σε εκδ ή λω 
ση, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Παύλος
Μπακογιάννης». Αναμνηστικές πλακέτες για τη συμ
βολή τους στην επιχείρηση διάσωσης δόθηκαν, επ ί
σης. στα πληρώματα των δύο πυροσβεστικών ε λ ικ ο 
πτέρων Erickson, τα οποία πραγματοποίησαν ρ ίψ εις
νερού στη φλεγόμενη περιοχή, όπου προσγειώ θηκε
το αεροσκάφος το πρωί της 26ης Ιουνίου 2016 και συνέβαλαν καθοριστικά στη διάσωση των πιλότων. Τιμήθηκαν,
ακόμη, οι πυροσβέστες, που έσπευσαν πρώτοι στην περιοχή και μετέφ εραν το πλήρωμα του αεροσκάφους σε
ασφαλές σημείο. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Δ ιο ικ η τικ ή ς Ανασυγκρότησης κ. Ν ίκος Τόσκας, έδωσε
συγχαρητήρια στο πλήρωμα του πυροσβεστικού αεροσκάφους CL-215. τον Επισμηναγό Ταξιάρχη Παπαμάρκο και
το Σμηναγό Ιωάννη Σεντουξή. Η προσφορά και η αυτοθυσία του πληρώματος του πυροσβεστικού αεροσκάφους,
αλλά και όλων όσων συμμετείχαν ήταν καθοριστική στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, επισήμανε ο κ. Ν ίκος Τό
σκας. Έ δειξαν το βαθμό συνειδητοποίησης της αποστολής τους προς χάριν του κοινω νικού συνόλου, συμπλήρω
σε ο ίδιος. Ο κ. Υπουργός έκανε ιδιαίτερη μνεία στη ψυχραιμία, που επ έδειξαν οι πιλότοι του αεροσκάφους και οι
οποίοι με τους κατάλληλους χειρισμούς κατάφεραν να προσγειωθούν στη φλέγόμενη περιοχή, αλλά και στο προ
σωπικό που συμμετείχε στη συνδυασμένη επιχείρηση διάσωσης. Τιμήθηκαν, επίσης, τα πληρώματα των δύο πυρο
σβεστικώ ν ελικοπτέρω ν Erickson -ο ι Don Me Leod. Jeff Brenhaug, M arnix Pyle. Α λκής Παρασκευόπουλος, Mike
Strasser. Jeff Shelton, Gary W ilson και Σωτήρης Πάσχος- όπως και οι πυροσβέστες, που έσπευσαν πρώτοι στο
σημείο προσγείωσης του CL-215: ο Πύραρχος Ιωάννης Καρακώστας και ο Πυραγός Νέστορας Αποστολόπουλος.
Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης,
ο Γενικός Γραμματέας Π ολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Καπάκης. ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας κ. Τζανέτος
Φιλιππάκος. ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Χρήστος Βαΐτσης. ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος
Τσουβάλας και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Ιωάννης Καρατζιάς.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΑΝ Θ ΡΩ Π ΙΝ Ω Ν ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Με τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιω μάτω ν του Συμβουλίου
της Ευρώπης, N ils M uiznieks. είχ ε συνάντηση (06.07.2016)
η Π ολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Ο Αναπληρω τής Υπουργός Εσω τερικώ ν & Δ ιο ικ η τικ ή ς
Ανασυγρότησης κ. Ν ίκος Τόσκας και ο Γ ενικός Γ ραμματέας
Γ ε ν ικ ό ς Γ ρ α μ μ α τέα ς Δ η μ ό σ ια ς Τ ά ξη ς κ. Δ η μ ή τρ η ς
Α να γνω σ τά κης σ υ να ντή θη κα ν με τον N ils M u iz n ie k s
στο πλαίσιο των ενημ ερ ω τικώ ν επαφών του Επιτρόπου
κατά την επ ίσ κεψ ή του στην Ελλάδα. Ο Επίτροπος Nils
Muiznieks ενημερώθηκε για θέματα της αρμοδιότητας του
και εκφράστηκαν απόψεις για ζητήματα ανθρωπιστικού
ενδιαφέροντος.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ Ο Κ ΑΝΑ
Σε θερμό και εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε (22.07.2016), συνάντηση της Π ολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη με αντιπροσωπεία του ΟΚΑΝΑ. Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν ο κ. Ευάγγελος Κ α φ ετζόπουλος (πρόεδρος ΟΚΑΝΑ), η κα Ελένη Κερασιώτη. η κα Ευγενία Σταθακοπούλου. η κα Σοφία Βιδάλη και ο κ.
Αντώνης Γκανάς. Π αρευρέθηκε. επίσης, ο Δ ιευθυντής του ΚΕΜΕΑ κ. Βασίλης Γκρίζης. Ο Αναπληρωτής Υπουργός
κ. Ν ίκος Τόσκας και ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης συζήτησαν για την ε ξ ε ι-
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δίκευσ η των θεμάτων, που αναφέρονται σε μνημόνια
συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου - ΟΚΑΝΑ και
αναφέρθηκαν στην ανάγκη συνεργασίας και συνέρ
γεια ς μεταξύ του υπουργείου Προστασίας του Π ολί
τη. του Υπουργείου Δ ικαιοσύνης, του ΟΚΑΝΑ και του
ΚΕΜΕΑ. Κατά τη συνάντηση συναποφασίστηκε η συ
γκρότηση μιας επιτροπής για την ποιοτική επεξεργα
σία των αστυνομικών στατιστικών στοιχείων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην εκπόνηση ειδικών
επιχειρησιακών σχεδίων για την κοινή αντιμετώπιση
του μείζονος κοινωνικού προβλήματος των καρωτικών. Επιπροσθέτως. σ χεδιά ζεται παρέμβαση στο πε
ριεχόμενο σπουδών στις σχολές Αστυνομικών και δοκίμω ν αστυφυλάκων, θα αφορά στην κατάρτιση-εκπ αίδευση
των ένστολων στο αντικείμενο της ήπιας αντιμετώπισης των ουσιοεξαρτημένω ν συνανθρώπων μας. 0 Αναπληρω
τής Υπουργός κ. Ν ίκος Τόσκας. έδω σε κατευθύνσεις στη Γενική Γραμματεία Δημοσίας Τάξης και στη Φ υσική Η γε
σία, προκειμένου να στηρίξουν την κοινή προσπάθεια για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε άμεσους χρόνους.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝ Α Π Λ Η ΡΩ ΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ κ. ΝΙΚΟΥ ΤΟΣΚΑ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ
0 Αναπληρω τής Υπουργός Εσ ω τερικώ ν & Δ ιο ικ η τ ι
κής Α νασ υγκρότησης κ. Ν ίκο ς Τόσκας σ υναντήθηκε
(22.07.2016), με τον πρέσβη της Σλοβακίας με αρμοδιό
τητα σε ζητήματα μετανάστευσης Igor Slobodnik και τον
Ολλανδό Αξιω ματούχο στη Σλοβάκική Προεδρία Andre
Carstens, οι οποίοι συνοδεύονταν από τον πρέσβη της
Σλοβακίας στην Αθήνα, P eter M ichalko. Η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο άσκησης της Προεδρίας
της Ε.Ε. από τη Σλοβακία και αφορούσε σε θέματα διαχεί
ρισης του προσφυγικού-μεταναστευτικού, αρμοδιότητας
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑ Φ Α Ν Ε ΙΑ Σ ΚΑΙ ΑΝΘ ΡΩ Π ΙΝΩ Ν
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΩΝ ΔΙΑ ΔΙΚ Α ΣΙΩ Ν ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Δ ημήτρης Αναγνωστάκης συνυπέγραψε (13.07.2016) το Πρωτόκολλο με το Γε
νικό Γραμματέα του Υπουργείου Δ ικα ιο σ ύνης, Δ ια φ ά νεια ς
και Ανθρωπίνων Δ ικαιω μάτω ν κ. Κωνσταντίνο Κοσμάτο, σε
προγραμματισμένη εκδήλω ση στην αίθουσα «Π. Μπακογιάννης» του Υπουργείου. Με το πρωτόκολλο εγκαθιδρύεται ένα
σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα επικοινω νίας και διαλειτουργικότητας του Ολοκληρωμένου Π ληροφοριακού Συστήματος
του Εθνικού Π οινικού Μητρώου με τις αρμόδιες Υπηρεσίες
της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω του συστήματος Police on
line της Δ ιεύθυνσης Π ληροφορικής του Α ρχηγείου του Σώ
ματος. Με τη χρήση των παραπάνω διαδικτυακώ ν υπηρεσιών
(web services), που θα λειτουργήσουν το επόμενο διάστη
μα παρέχεται η δυνατότητα στις αρμόδιες Υπηρεσίες, στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης διαδικασίας, να αναζητούν
και να ανακτούν αντίγραφα Π οινικού Μητρώου προσώπων, για δημόσιο σκοπό. Οι διαδικτυακάς αυτές υπηρεσί
ες αφορούν: στην καταχώρηση αιτήματος από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για Βεβαίωση Π οινικής
Κατάστασης, στην παρακολούθηση της εξέ λ ιξ η ς του αιτήματος, στην αποστολή ποινικού δελτίου από το Υπουρ
γείο Δ ικαιοσύνης. Δ ια φ άνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω μάτω ν και στην ανάκτηση ποινικού δελτίου από το Α ρχη
γείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Επιπλέον, η επικοινω νία των δύο Φορέων κατά τις διαδικτυακάς υπηρεσίες γ ίν ε 
ται κρυπτογραφημένα, με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της ακεραιότητας και της εμπ ιστευτικότητας της
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πληροφορίας, η οποία ανταλλάσσεται. Τα οφέλη της δ ιαδικτυακάς διασύνδεσης είνα ι πολλαπλά για τις Υπηρεσίες
και συνοδεύονται από συναφή πλεονεκτήματα για τους πολίτες. Ενδεικτικά: μειώ νεται αισθητά η γρ α φ ειοκρ α 
τία. καταργείται η έντυπη επεξεργασία, εκσυγχρονίζονται και απλουστεύονται οι δια δικα σ ίες αναζήτησης αντι
γράφων Π οινικού Μητρώου, ελαχιστοποιούνται οι δ ιο ικ η τικ ές επιβαρύνσεις, μειώ νεται το λειτουρ γικό κόστος και
τα αιτήματα των πολιτών διεκηεραιώ νονται ταχύτερα και με ασφάλεια. Στην εκδήλω ση παρευρέθηκαν ακόμη ο
Υηαρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος Ιωάννης Διαμαντόπουλος. η Προϊστάμενος του Επιτελείου Αντιστράτηγος
Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. ο Αναπληρωτής Δ ιευθυντής της Δ ιεύθυνσης Π ληροφορικής Αστυνομικός Υποδιευθυντής
Σηηλιόπουλος Ιωάννης και εκ μέρους του Υπουργείου Δ ικαιοσύνης. Δ ια φ άνειας και Ανθρώπινων Δικαιώματων, η
Διευθύντρια Αργυρώ Ελευθεριάδου.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ
0 Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ.
Δ ημήτρης Αναγνωστάκης και ο Αρχηγός
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος
Κωνσταντίνος Τσουβάλας, συνυπέγραφαν
(15.07.2016)
χο Φυλής κ. Χρήστο Παππού. Με το Πρω
τόκολλο εν ισ χ ύ ετα ι κ α ι δ ιε υ ρ ύ ν ε τα ι το
πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ
γείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελ
λ η ν ικ ή ς Αστυνομίας με το Δήμο Φ υλής
κ α ι ε ξε ιδ ικ ε ύ ο ν τα ι οι πρω τοβουλίες και
οι δράσεις, που αναπτύσσονται στην ε υ 
ρύτερη περιοχή, από τις αρμόδιες Υπηρε
σίες των τριώ ν Φορέων. Μέσω του σχεδιασμού και των δράσεων, που προωθούνται με το Μνημόνιο, επιχειρείται η αποτελεσματικότερη παρέμβαση και
αντιμετώπιση θεμάτων αστυνομικού και ευρύτερου κοινω νικού χαρακτήρα, που απασχολούν την τοπική κοινωνία,
η περαιτέρω ενίσχυση του επιπέδου προστασίας, ασφάλειας και εξυπηρέτησης των πολιτών του Δήμου, η γ ε ν ι
κότερη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην ευρύτερη περιοχή, η περαιτέρω ανάπτυξη και εδραίωση σταθερών
και ισχυρών σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των Φορέων, η ενίσχυση του αισθήματος
ασφάλειας των πολιτών, η διασφάλιση της ομαλής κο ινω νικοο ικονο μ ική ς ζω ής και ο προγραμματισμός κοινώ ν
δράσεων συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρω σης των αρμοδίων εμπλεκομένω ν Υπηρεσιών. Στο πλαίσιο
αυτό, η Ελληνική Αστυνομία αναπτύσσει μια σειρά στοχευμένων δράσεων, προσαρμοσμένων στα τοπικά χαρακτη
ριστικά και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, που αφορούν κυρίως: στην πρόληψη και αποτροπή παραβατικών συ
μπεριφορών με την ενίσχυση της εμφανούς αστυνομικής παρουσίας, ιδίω ς σε πολυσύχναστα σημεία και περιο
χές του Δήμου, όπως το εμπορικό κέντρο, μέσω πεζών περιπολιών, στην ενισχυμένη επ ιχειρησ ιακή ετοιμότητα
και ανταπόκριση, στη σύνδεση, μέσω συστημάτων συναγερμών του Δημαρχείου, των Δ ημοτικώ ν εγκαταστάσεων
και των σχολικώ ν μονάδων του Δήμου, με τη Δ ιεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, στην εφαρμογή ολοκληρω μέ
νων προγραμμάτων για την αντιμετώπιση εγκληματικώ ν συμπεριφορών με την αναβαθμισμένη δραστηριοποίηση
ομάδων Ο.Π.Κ.Ε., ΔΙ.ΑΣ. και περιπολικών οχημάτων στην περιοχή του Δήμου, για την αποτελεσματική αντιμετώ 
πιση της «βαριάς» εγκληματικότητας, στην καταπολέμηση της διακίνησης, της διάδοσης και της χρήσης ναρκω 
τικώ ν ουσιών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου και στην ενημέρω ση και ευαισθητοποίηση των πολιτών με την
πραγματοποίηση ημερίδω ν σε Κ.Α.Π.Η., σχολεία κ.λπ. και στη συμμετοχή σε κο ινω νικές δραστηριότητες εν η 
μέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα, που αφορούν την καθημερινότητά τους, όπως η σωστή
οδηγική συμπεριφορά και η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, η προστασία
από η λεκτρ ονικές απάτες κ.λπ. Από την πλευρά του Δήμου Φυλής και με σκοπό την ενίσχυση και εδραίωση της
ήδη υπάρχουσας συνεργασίας, προβλέπεταί: η διευκόλυνση του έργου και της δράσης των τοπικών Αστυνομικών
Αρχών, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, η στέγαση τοπικών αστυνομι
κών Υπηρεσιών, για είκο σ ι (20) χρόνια, σε κτιρια κή εγκατάσταση του Δήμου, χωρίς την καταβολή μισθώματος και
η μόνιμη εγκατάσταση Ο.Π.Κ.Ε. και Υποδιεύθυνσης Ασφ άλειας Δ υτικής Αττικής και η συμμετοχή στην κάλυψη
λειτουργικώ ν αναγκών και στην αναβάθμιση των υπηρεσιακών οχημάτων και του υ λικοτεχνικού εξοπλισμού των
Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τμηματικά, εντός του έτους 2016
και μέχρι το τέλος του Α εξαμήνου του έτους 2017.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ ΜΕ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ, ROBERT DE GROOT
Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσω
τερικώ ν και Δ ιο ικ η τικ ή ς Ανασυγκρότησης κ. Τζανέτος Φ ιλιππάκος, συναντήθηκε (02.06.2016) με το Γενικό Δ ιε υ θ υ 
ντή Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ολλανδίας. Robert de Groot και τον Αναπληρωτή Γενικό
Δ ιευθυντή για θέματα Δ ιεθνούς Μ ετανάστευσης της Ολλαν
δίας. Jan W illem Beaujean, στο πλαίσιο συναντήσεων της
τρέχουσας Ολλανδικής Π ροεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένω
σης. Συζητήθηκαν θέματα διαχείρισης ίου προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος, ενώ ειδικότερα, οι δύο πλευρές
αναφέρθηκαν στις εξελ ίξεις, σχετικά με τα συμφωνηθέντα
της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας της Ιθ η ς Μαρτίου 2016
και στον τρόπο της απρόσκοπτης υλοποίησής της. Επιπλέ
ον. τονίστηκε από τους συμμετέχοντες ότι τα Κράτη-Μ έλη της Ε.Ε. πρέπει να υλοποιήσουν τις δεσ μεύσ εις τους
ως προς την εσ ω τερική μετεγκατάσταση (relocation). Από την πλευρά τους, οι Ολλανδοί Αξιω ματούχοι, δεσ μεύθηκαν να υποστηρίξουν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) στο έργο που επ ιτελεί στην
Ελλάδα, αναφορικά με την εξέταση των αιτημάτων ασύλου υπηκόων τρίτων χωρών. Οι κ.κ. de Groot και Beaujean
εξέφρασαν την ικανοποίησή τους στον κ. Φιλιππάκο, τόσο για την πρόσφατη επιτυχή επ ιχείρηση μετακίνησης
προσφύγων-μεταναστών από την Ειδομένη εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης, όσο και για τη συνολικότερη
διαχείρισ η των προσφυγικώ ν-μεταναστευτικώ ν ροών στα νησιά του Αιγαίου και την ενδοχώρα.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ
ΜΕ ΤΟ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ο Α ναπ ληρω τής Γ ενικό ς Γραμμα
τέα ς του Υπ ουργείου Εσω τερικώ ν
και Δ ιο ικ η τικ ή ς Ανασυγκρότησης κ.
Τζανέτος Φ ιλιππάκος σ υναντήθηκε
(07.06.2016). στην αίθουσα Π. Μπακογιάννης του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, με
τον Πρόεδρο του Συλλόγου «Το Χα
μόγελο του Παιδιού» κ. Κώστα Γιαννόπουλο. την Delphine M o ra lis . Γενι
κή Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ομο
σπονδίας για τα Εξαφανισμένα Παιδιά
(M issing C hildren Europe - MCE),
και τη Sheila Donovan. Ε κτελεσ τική Δ ιευθύντρια του Δ ιεθ νού ς Δ ικτύου Γραμμών Β οήθειας για Π αιδιά (Child
H elpline International - CHI). Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επίσκεψης στην Ελλάδα των εκπροσώ
πων των προαναφερθέντων Ευρωπαϊκών και Διεθνών Δικτύων Υποστήριξης των Παιδιών, για την ενημέρωσή τους
σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων-μεταναστών. Πρόσφατα, εγκαινιάσ τη κε και η
(116 111) Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών», ενταγμένη στο Δ ιεθ νές Δ ίκτυο Τηλεφω νικώ ν Γραμμών Child
H elpline International (CHI), η οποία λειτουρ γεί μέσω του «Χαμόγελου του Παιδιού» και τέθ η κ ε στη διάθεση όλων
των παιδιών στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και των παιδιών προσφύγων-μεταναστών. που διατρέχουν κίνδυνο
ή έχουν ανάγκη από βοήθεια. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκε από πλευράς Ελληνικής Αστυ
νομίας η παρούσα κατάσταση, αναφορικά με τα εξαφανισμένα παιδιά, ενώ έμφαση δόθηκε στο θέμα των ασυνό
δευτων ανήλικων, που προέρχονται από ο ικο γέν ειες προσφύγων-μεταναστών. που έχουν α φ ιχ θ εί στην Ελλάδα,
στη δ ιά ρκεια των τελευταίω ν ετών, ως αποτέλεσμα της π ροσφ υγικής-μεταναστευτικής κρίσης. Ο κ. Φιλιππάκος.
επιβεβαίω σε στους εκπροσώπους των ξένω ν Δικτύων, την άριστη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένω ν Φ ορέ
ων, κυβερνητικώ ν και μη, όπως και με το «Χαμόγελο του Παιδιού» και τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης, της διεθνούς
και ευρω παϊκής συνεργασίας, για τη διαχείριση του ευαίσθητου και πολύπλευρου ζητήματος των ασυνόδευτων
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παιδιών προσφύγων-μεταναστών. Π αρόνιες στη συνάντηση εκ μέρους του «Χαμόγελου του Παιδιού», ήταν ο M arc
Van den Reeck. Πρέσβης και Επικεφαλής Δ ιεθνώ ν Συνεργασιών και Προγραμμάτων και η Πηγή Πρωτοψάλτη,
συντονίστρια του Εθνικού Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και υπό Εκμετάλλευση Παιδιά. Επιπλέον, από πλευράς
Ελληνικής Αστυνομίας συμμετείχαν, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας, Υποστράτηγος Γεώργιος Σκανδαλάκης. ο Προϊστάμενος του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων. Υποστράτηγος Εμμανουήλ Γρηγοράκης, ο
Δ ιευθυντής της Δ ιεύθυνσης Δ ίω ξης Παράνομης Μ ετανάστευσης, Ταξίαρχος Μ ενέλαος Κωστάρης και ο Δ ιε υ θ υ 
ντής της Δ ιεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας, Ταξίαρχος Παναγιώτης Κούμπουλας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ ΠΛ ΗΡΩ ΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ
ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΧΩ ΡΗ ΣΕΩ Ν ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΣΦ ΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ Ο Λ Λ Α Ν ΔΙΑ Σ, RHODIA M AAS
0 Α ναπ ληρω τής Γ εν ικ ό ς Γ ρ α μ μ ατέας του
Υπουργείου Εσωτερικών και Δ ιο ικ η τικ ή ς Ανα
συγκρότησης κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, συνα
ντήθηκε (08.06.2016) με τη Γενική Δ ιευθύντρια
Επαναπατρισμού και Αναχωρήσεων του Υπουρ
γείου Ασφάλειας και Δ ικαιοσύνης της Ολλανδί
ας. Rhodia Maas και με τον επικεφαλής του Το
μέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Προγραμμά
των της ίδιας Υπηρεσίας. Marco van Genderen.
στο πλαίσιο συναντήσεων της τρέχουσας Ολ
λανδικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, σε συνέχεια
επίσκεψης του κ. Φιλιπηάκου στη Χάγη, μεταξύ
18 και 20 Μαΐου. Τα θέματα, που συζητήθηκαν,
αφορούσαν στη διαχείριση του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος, ενώ ειδικότερα οι δύο πλευρές αναφέρ
θηκαν στον τρόπο ενδυνάμωσης της συνεργασίας στον τομέα των εθελούσιων και αναγκαστικών επιστροφών και,
παράλληλα, συζητήθηκε η δυνατότητα αξιοποίησης των προγραμμάτων ERIN/EURINT. Επιπλέον, οι δύο πλευρές
τόνισαν την αναγκαιότητα συνεργασίας με το Δ ιεθνή Οργανισμό Μ ετανάστευσης και τις ΜΚΟ. για τη διευκόλυνση
των εθελουσίω ν επιστροφών. Οι Ολλανδοί Αξιω ματούχοι αναγνώρισαν την ανάγκη ενίσχυσης της αλληλεγγύης
και περαιτέρω στήριξης προς την Ελλάδα σε θέματα επιστροφών και ασύλου, τόσο σε διμ ερ ές κυβερνητικό επ ί
πεδο. όσο και σε ευρύτερο ευρωπαϊκό. Η συνάντηση ολοκληρώ θηκε σε φ ιλικό κλίμα και οι δύο πλευρές εξέφ ρ α σαν την ανάγκη για στενή συνεργασία και υποστήριξη, εν όψ ει και της Συνόδου Κορυφής των Κρατών-Μ ελώ ν της
Ε.Ε. στα τέλη Ιουνίου και παράλληλα τονίστηκε η επιθυμία εξεύρεσ ης κοινώ ν λύσεων, για τη διαχείρισ η της ηροσ φ υγικής-μετανασ τευτικής κρίσης. Στη συνάντηση, παρόντες ήταν ο Προϊστάμενος του Κλάδου Αλλοδαπών και
Προστασίας Συνόρων. Υποστράτηγος Εμμανουήλ Γρηγοράκης. ο Δ ιευθυντής της Δ ιεύθυνσης Δ ίω ξης Παράνομης
Μ ετανάστευσης. Ταξίαρχος Μ ενέλαος Κωστάρης και ο Δ ιευθυντής της Υπηρεσίας Δ ιαχείρισ ης Ευρωπαϊκών και
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Ταξίαρχος Παναγιώτης Μ αρκετάκης.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ ΠΛ ΗΡΩ ΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ Μ.Κ.Ο. «ΔΙΕΘ ΝΗ Σ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» (INTERNATIONAL DETENTION
COALITION)
Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ ιο ικ η τικ ή ς Ανασυγκρότησης κ. Τ ζανέ
τος Φιλιππάκος. συναντήθηκε (04-07-2016) με το Δ ιευθυντή της Δ ιεθνούς Μ.Κ.Ο. «Διεθνής Συμμαχία για θέματα
Κράτησης» (IDC - International Detention
C o a litio n ) G rant M itc h e ll κα ι την Eiri
Ohtani, Π εριφ ερεια κή Συντονίστρια για την
Ευρώπη της ίδιας Οργάνωσης. Στη συνά
ντηση παρόντες ήταν ο Προϊστάμενος του
Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνό
ρων της Ελληνικής Αστυνομίας. Υποστρά
τηγος Εμμανουήλ Γρηγοράκης και ο Δ ιε υ 
θυντής της Δ ιεύθυνσ ης Δ ίω ξης Παράνο
μης Μ ετανάστευσης. Ταξίαρχος Μ ενέλα
ος Κωστάρης. Αντικείμενο της συνάντησης
ήταν η μελέτη προτάσεων για εναλλακτικές
λύσεις κράτησης των προσφύγων-μετανα-
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στών Ο κ. Mitchell και η κ. Ohtani αναγνώρισαν όχι τον τελευταίο χρόνο η Ελλάδα δέχθηκε μεγάλη πίεση από τις
προσφυγικές ροές και εξέφρασαν την πρόθεσή τους να προσφέρουν υποστήριξη στην ελληνική Κυβέρνηση ως
προς την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων κράτησης, στο πλαίσιο διαχείρισης του μεταναστευτικού ζητήματος/προσφυγικής κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι της IDC παρουσίασαν εναλλακτικές δ ια χείρ ισ ης μη κράτησης
των μεταναστών-προσφύγων. οι οποίες στηρίζονται σε ένα σύστημα (case m anagem ent), που σ τοχεύει σε μία
πιο αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των κυβερνητικώ ν Αρχών και Μ.Κ.Ο., εθελοντικώ ν ομάδων και πολιτών.
Σκοπός τους, μεταξύ άλλων, είνα ι μέσω σ υγκεκριμένω ν μοντέλων να εντοπίζονται και να ταυτοποιούνται οι ευπα
θ είς ομάδες και να εφαρμόζονται βέλτιστες πρακτικές στους χώρους φ ιλοξενίας, όπως επίσης η παρακολούθη
ση και η πορεία εξέ λ ιξ η ς των αιτημάτων των προσφύγων-μεταναστών. καθώς και η παροχή σ υμβουλευτικής και
υποστήριξης, ούτως ώστε να ενθαρρύνονται οι εθελο ύ σ ιες επιστροφές στις χώρες προέλευσης. Από την πλευρά
του, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας κ. Φιλιππάκος, ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της IDC για την υπο
στήριξή τους στην Ελλάδα και κατέστησε σαφές ότι η ελληνική Κυβέρνηση δεν είν α ι υπέρ των αυστηρών μέτρων
κράτησης, αλλά αντιθέτω ς προκρίνει μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση ως προς τη διαβίω ση και φ ιλοξενία
των προσφύγων-μεταναστών. με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώ ματα. Παράλληλα ο κ. Φιλιππάκος ενημέρω σε
τους κ. κ. M itchell και Ohtani. ότι η Ελλάδα έ χ ε ι θέσ ει σε λειτουργία σειρά από χώρους φ ιλο ξενία ς και ανοικτές
δομές στις οποίες διαμένουν μετανάστες-πρόσφυγες. ενώ ο αριθμός των ατόμων, που κρατούνται, είν α ι ε ξα ιρ ετι
κά μικρός και περιορίζεται σε αυτούς που κρατούνται για λόγους ασφαλείας ή εμπίπτουν στα συμφω νηθέντα της
Κοινής Δήλωσης Ε.Ε. - Τουρκίας. Η συνάντηση ολοκληρώ θηκε σε φ ιλικό κλίμα και οι δύο πλευρές δεσμεύθηκαν
για συνέχιση της συνεργασίας και για ανταλλαγή απόψεων στο θέμα της εξεύρεσ η ς εναλλακτικώ ν λύσεων κρά
τησης των προσφύγων-μεταναστών.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜ ΗΣ
ΔΙΑΚ ΙΝ Η ΣΗ Σ ΑΝ Θ ΡΩ Π Ω Ν ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜ Η
ΤΗΣ EURO POL_____________
Υπογράφηκε. 3 Ιουνίου 2016. στην έδρα της EUROPOL. στη Χάγη
της Ολλανδίας το «Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Καταπολέμη
σης Δ ικτύω ν Παράνομης Δ ιακίνησ ης Ανθρώπων με τη συνδρο
μή της EUROPOL». από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγο Κωνσταντίνου Τσουβάλα και το Διευθυντή της
EUROPOL. Rob Wainwright Το Επιχειρησιακό Σχέδιο εκπονή
θηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τη Μετανάστευση, με σκοπό την υποστήριξη Κρατών - Μελών της
Ε.Ε.. τα οποία αντιμετω πίζουν μεγάλη πίεση από μεταναστευτικές ροές και σε εφαρμογή της δήλωσης των Επικε
φαλής των Κρατών και Κυβερνήσεω ν της Ε.Ε., της 7ης Μαρτίου 2016 και των αποφάσεων του Συμβουλίου Δ ικ α ι
οσύνης & Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε.. 0α ενισχύσ ει το συντονισμό της δράσης των ελληνικώ ν Αρχών Επιβο
λής του Νόμου (Ελληνική Αστυνομία. Λ ιμ ενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή) της EUROPOL. καθώς και λοιπών
αρμόδιων Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δ ιεθνώ ν Οργανισμών (FRONTEX. EUROJUST, INTERPOL)
σε σχέση με την παράνομη διακίνηση ανθρώπων. Η επ ίτευξη του παραπάνω σκοπού θα υλοποιηθεί με βάση τις
προβλέψεις για την επιτάχυνση της ανταλλαγής επ ιχειρησιακώ ν πληροφοριών σχετικώ ν με τη διευκόλυνση της
παράνομης εισόδου, διέλευσ ης και διαμονής μεταναστών στην Ελλάδα και τις χώρες της Ε.Ε.. Με βάση τις σχε
τικές προβλέψεις, η EUROPOL, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. αναλαμβάνει σειρά υποστηρικτικών δράσεων
στα εστιακά σημεία (hot spots) και αναπτύσσει στην Ελλάδα το προσωπικό της. καθώς και αποσπασμένους «προ
σκεκλημένους υπαλλήλους» (Guest Officers), που θα λειτουργούν υπό την εποπτεία των Ελληνικών Αρχών και
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, που ορίζει η ελληνική νομοθεσία.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΟΥΒΑΛΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Με επιτυχία ολοκληρώ θηκε (23.06.2016). στη Θεσσαλονίκη, η προγραμματισμένη επίσημη συνάντηση του Α ρχη
γού της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου
Εσωτερικών της Βουλγαρίας Georgi Kostov. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας και ο Γενικός Γραμματέας του
Υπουργείου Εσωτερικών της Βουλγαρίας συνοδεύονταν από αντιπροσωπείες ανώτατων Αξιω ματικώ ν και υψ η
λόβαθμων υπηρεσιακών παραγόντων. Από ελληνική ς πλευράς συμμετείχαν, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας
Βορείου Ελλάδος. Αντιστράτηγος Μ ιχαήλ Καραμαλάκης, η Προϊστάμενος Επιτελείου του Α ρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. οι Δ ιευθυντές των Δ ιευθύνσεω ν Δ ιεθνούς Α στυνομικής Συνερ
γασίας και Προστασίας Συνόρων, Α στυνομικοί Δ ιευθυντές, Ηλίας Ξανθάκης και Δημήτριος Μ άλλιος αντίστοιχα, ο
Εθνικός Συντονιστής του Κέντρου Επαφής στον Προμαχώνα. Αστυνόμος Β' Σωκράτης Αβραμίδης και ο Αστυνο-
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μικός Σύνδεσμος Ελλάδος στη Σόφια. Αστυνόμος Β' Στέφανος θ ε ο δωρακούδης. Από την πλευρά της Βουλγαρίας, συμμετείχαν ο Δ ιε υ 
θυντής της Γενικής Αστυνομικής Δ ιεύθυνσης της Βουλγαρίας H risto
Terziyski. ο Δ ιευθυντής της Π εριφ ερ εια κής Δ ιεύθυνσης της Συνορι
ακής Αστυνομίας της πόλης Σμόλιαν (υπεύθυνος για τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα) Deyan Mollov, η Εθνική Συντονίστρια του Κέντρου
Επαφής στον Προμαχώνα. Δ ιευθύντρια M iroslava Tanusheva και η
εμπειρογνώ μονας για θέματα Δ ιεθνούς και Ευρωπαϊκής συνεργασί
ας Milena Dzhumayska. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθη
καν και αναλύθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως ενδει
κτικά. η αποτίμηση/αξιολόγηση της διμερούς συνεργασίας, οι κοινές
επ ιχειρησ ιακές δράσεις αστυνομικών Ελλάδας-Βουλγαρίας (κοινές
περιπολίες σε τουριστικά θέρετρα), η αξιολόγηση της λειτουργίας
του Κέντρου Επαφής Προμαχώνα, η επ ικείμενη λειτουργία Κέντρου
Επαφής στο Καπετάν Αντρέεβο. η διασυνοριακή εγκληματικότητα και
οι προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές. Κατά τη διάρκεια της επί
σημης συνάντησης, η οποία εκτιμάται ως ιδιαίτερα επ οικοδομητική, κατατέθηκαν απόψεις και προτάσεις και ε ξ ή χθησαν χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία οι δύο πλευρές θα αξιοποιήσουν με σκοπό τη βέλτιστη διαχείρισ η 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.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΟΥΒΑΛΑ ΜΕ ΤΟΝ Α ’ ΑΝΑΠΛΗΡΩ ΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Προγραμματισμένη επίσημη συνάντηση του Αρχηγού της
Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα με τον Α' Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών της Γεωρ
γίας, Besik A m iranashvili, πραγματοποιήθηκε (30.06.2016).
στην αίθουσα «Παύλος Μ πακογιάννης» του Υπουργείου
μας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν και
αναλύθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, που σχετί
ζονται. κυρίως, με την ενδυνάμωση της αστυνομικής συ
νεργασίας των δυο χωρών, ιδιαίτερα στον τομέα της αντι
μετώπισης όλων των μορφών του οργανωμένου εγκλήματος
και της διαχείρισης του μεταναστευτικού και προσφυγικού
ζητήματος. Επίσης, επ ιβεβαιώ θηκε το πολύ καλό επίπεδο
ανταπόκρισης των δύο πλευρών και αναδείχτηκε η κοινή
βούληση για περαιτέρω βελτίωση της διμερούς αστυνομι
κής συνεργασίας. Οι συζητήσεις διεξήχθησαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
της Γεωργίας απηύθυνε πρόσκληση στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας να επ ισ κεφ τεί επίσημα τη χώρα του.
η όποια έγινε καταρχήν αποδεκτή. Στη συνάντηση συμμετείχαν αντιπροσωπείες Α ξιω ματικώ ν και υπηρεσιακών
παραγόντων των δυο πλευρών. Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν οι Προϊστάμενοι των Δ ιευθύνσεω ν Δημόσιας
Ασφάλειας και Δ ιεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου. Ταξίαρχος Παναγιώτης Κούμπουλας και Αστυ
νομικός Δ ιευθυντής Ηλίας Ξανθάκης. αντίστοιχα, ο Δ ιευθυντής της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώ πισης Οργανωμένου
Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Δ ιεύθυνσης Ασφ άλειας Αττικής. Αστυνομικός Δ ιευθυντής Φώτιος Γραικούσης, και ως εμπειρογνώ μονες ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Χαλυβόπουλος Γεώργιος, της Δ ιεύθυνσ ης Δ ημό
σιας Ασφ άλειας του Αρχηγείου και ο Αστυνόμος Β' Βασίλειος Κυριακόγλου. της Δ ιεύθυνσης Α σφ άλειας Αττικής.
Από την πλευρά της Γεωργίας συμμετείχαν ο Επικεφαλής της Κεντρικής Δ ιεύθυνσης Εγκληματολογικής Α στυνομί
ας, N atriashvili David, ο Επικεφαλής του Κέντρου Δ ιεθνούς Συνεργασίας για την καταπολέμηση του Εγκλήματος,
Chikvaidze Levan, ο Επικεφαλής της Δ ιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος. Dzagnidze M ichael και ο Αστυνομι
κός Ακόλουθος της Π ρεσβείας της Γεωργίας στην Αθήνα. M ititanidi Ivave. Για την προετοιμασία της συνάντησης,
πραγματοποιήθηκε (29.06.2016) στη Δ ιεύθυνση Ασφ άλειας Αττικής, συνάντηση των τεχνικώ ν κλιμ ακίω ν των δυο
πλευρών, με τη συμμέτοχη εμπειρογνωμόνων - μελών των παραπάνω αντιπροσωπειών, όπου τέθηκαν ουσιαστικά
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οι βάσεις για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς επ ιχειρησ ιακής συνεργασίας, σε επίπεδο έγκα ιρ ης ανταλλαγής
και δ ια χείρ ισ ης σημαντικών πληροφοριών.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΟΥΒΑΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
«ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»
Ο Α ρχηγός τη ς Ε λληνικής Α στυνομίας. Αντιστράτηγος Κω ν
σταντίνος Τσουβάλας. συναντήθηκε (04.07.2016). με τον Π ρόε
δρο του Δ ιο ικη τικο ύ Συμβουλίου του Κοινω φελούς Ιδρύματος
«Σταύρος Νιάρχος». κ. Ανδρέα Δρακόπουλο. Στο πλαίσιο της
συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εγκάρδιο
κλίμα, συζητήθηκαν θέματα, που ανάγονται στην υλοποίηση απο
φάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος σχετικά με
δύο δωρεές προς το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας Η πρώτη
δωρεά, ύψους 1.7 εκατομμυρίω ν ευρώ, αφορά στην αναμόρ
φωση και βελτίωση των εγκαταστάσεων του σκοπευτηρίου της
Ελληνικής Αστυνομίας, στο Μαρκόπουλο Αττικής, όπου εδρ εύ ει
και η Δ ιεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, ενώ η δ εύ τε
ρη, ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, προορίζεται για την προμήθεια υ λικοτεχνικού εξοπλισμού για τις Υπηρεσίες του
Σώματος. Η όλη διαδικασία υλοποιείται με τη συνεργασία του Κέντρου Μ ελετών Ασφ άλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α ). Ο Αρχηγός
ευχαρίστησε θερμά τον κ. Ανδρέα Δρακόπουλο και με την ευκαιρία της συνάντησης δήλωσε: «Τέτοιες πρωτοβου
λ ίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές γιατί, πέραν της αναγνώρισης του έργου και του κοινωνικού ρόλου της Ελληνικής
Αστυνομίας, μας δίνουν τη δυνατότητα, σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία, να διατηρήσουμε σε υφηλά επίπε
δα το περιβάλλον ασφάλειας στη χώρα μας. προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΟΥΒΑΛΑ ΜΕ ΚΧΡΟΝΟ ΝΕΑΡΟ ΜΑΘΗΤΗ
Μία διαφ ορετική επίσκεψη δ έχτηκε (13.07.2016) ο Αρ
χηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κων
σταντίνος Τσουβάλας, από ένα νεαρό μαθητή Γυμνα
σίου, που δ ια μ ένει σε επαρχιακή πόλη. Πρόκειται για
το 14χρονο Φάνη, ο οποίος εξέπληξε ευχάριστα τους
αστυνομικούς τοπικού Αστυνομικού Τμήματος της Πε
ριφέρειας. προσφέροντας τα χρήματα του κουμπαρά
του από τα κάλαντα, για την αγορά ασυρμάτου Ο κ. Αρ
χηγός υποδέχθηκε το νεαρό μαθητή και τον πατέρα
του. συζήτησε αρκετή ώρα μαζί τους και παρέλαβε από
το 14χρονο Φάνη εργασία, που έχ ει επ ιμ εληθεί με τίτλο
«10 λύσεις που θα αλλάξουν την Ελληνική Αστυνομία»,
υποσχόμενος ότι θα τη μ ελετήσ ει και θα την προωθή
σ ει στις αρμόδιες επ ιτελ ικ ές Υπηρεσίες του Σώματος.
Στη συνέχεια, μαζί με τη Φ υσική Ηγεσία του Σώματος, ο 14χρονος επ ισ κέφ θηκε το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας
Τάξης κ. Δημήτρη Αναγνωστάκη. ο οποίος τον συνεχάρη για τη χειρονομία του και τον ευχαρίστησε για την αγά
πη του προς την Ελληνική Αστυνομία. Ο Αρχηγός του Σώματος ξενάγησε το νεαρό Φάνη και τον πατέρα του, σε
Υπηρεσίες του Αρχηγείου, τους προσέφερε αναμνηστικά δώρα και ευχή θη κε ολόψυχα στο 14χρονο μαθητή, να
εκπληρώ σει το όνειρο του. να γίν ει αστυνομικός όταν μεγαλώ σει. Τέλος, ο Φάνης ξεναγή θη κε στο επ ιχειρησιακό
κέντρο της Ά μεσ ης Δράσης Αττικής, στο θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου της Κυκλοφορίας,
ενώ ε ίχ ε την ευ κα ιρ ία να πραγματοποιήσει μία σύντομη «περιπολία» με όχημα της Ά μ εσ ης Δράσης.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΟΥΒΑΛΑ ΜΕ ΤΗΝ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΑ ΟΜ ΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦ ΑΛΕΙΑΣ
Με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σω
μάτων Α σ φ αλείας συναντήθηκε (13.07.2016). ο
Αρχηγός της Ε λληνικής Αστυνομίας, Α ντιστρά
τηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας. Στη συνάντηση
συμμετείχαν ο Υπαρχηγός του Σώματος, Α ντι
στράτηγος Ιωάννης Διαμαντόπουλος, η Προϊστά
μενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ο
Π ροϊστάμενος του Κλάδου Ο ικο νομικοτεχνική ς
Υποστήριξης και Π ληροφορικής, Υποστράτηγος
Γεώργιος Κωτσάκης. ο Δ ιευθυντής του Επιτελι
κού Γραφείου του Αρχηγού, Ταξίαρχος Στυλιανός
Βολυράκης. ο Προϊστάμενος του Κλάδου Δ ιο ικ η 
τικ ή ς Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού,
Ταξίαρχος Α χιλλέας Σκανδάλης, ο Διευθυντής της
Δ ιεύθυνσης Οικονομικών, Ταξίαρχος Αναστάσιος
Μανιάτης, η Δ ιευθύντρια του Ταμείου Επικουρι
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων
στα Σώματα Ασφαλείας, Ταξίαρχος Παναγιώτα Χαρώνη και ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Κωνστα
ντίνος Πλατιάς της Δ ιεύθυνσης Οικονομικών. Από
την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμά
των Ασφάλειας παρέστησαν ο Πρόεδρος Ευάγγε
λος Χριστακόπουλος, ο Α Αντιπρόεδρος Γρηγόριος Αναγνώστου, ο Β' Αντιπρόεδρος Δημήτριος Μπέττας, ο Γενι
κός Γραμματέας Οδυσσεύς Κουτσοποδιώτης, ο Ειδικός Γραμματέας Ν ικήτας Καλογιαννάκης και ο Ταμίας Ηλίας
Τσιβίκης. Κατά τη δ ιά ρκεια της συνάντησης τέθηκαν και συζητήθηκαν αναλυτικά θέματα θεσμικού, ο ικονομικού
και συνταξιοδοτικού χαρακτήρα, ενώ υπήρξε εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων. Με την ολο
κλήρωση της συνάντησης ο Αρχηγός του Σώματος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι. «Οι συναντήσεις αυτές, πέρα από
την πρακτική τους αξία, ενέχουν μια ιδιαίτερη σημειολογία, καθώς ενισχύουν τους δεσμούς των εν ενεργεία και
των απόστρατων αστυνομικών και συμβάλουν στη συνοχή, τη συνέχεια και την εξελικτική πορεία του Σώματος».
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΟΥΒΑΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Με την Πανελλήνια Ένωση Απόστρατων Α ξιω ματικώ ν Αστυνομίας Πόλεων συναντήθηκε (15.07.2016), ο Αρχηγός
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Π ροϊστάμε
νος του Κλάδου Ο ικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής. Υποστράτηγος Γεώργιος Κωτσάκης, ο Προ
ϊστάμενος της Γενικής Δ ιεύθυνσ ης Οικονομικώ ν και Επιτελικού Σχεδιασμού, Υποστράτηγος Σωτήριος Πανούσης,
ο Δ ιευθυντής του Επιτελικού Γραφείου του Αρχηγού. Ταξίαρχος Στυλιανός Βολυράκης. ο Π ροϊστάμενος του Κλά
δου Δ ιο ικη τική ς Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Ταξίαρχος Αχιλλέας Σκανδάλης, ο Δ ιευθυντής της Δ ι
εύθυνσης Οικονομικών, Ταξίαρχος Αναστάσιος Μανιάτης, η Δ ιευθύντρια του Ταμείου Επ ικουρικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας. Ταξίαρχος Παναγιώτα Χαρώνη, ο Αστυνομικός Δ ιευθυντής
Χαράλαμπος Α λεξόηουλος και ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Κωνσταντίνος Πλατιάς της Δ ιεύθυνσης Οικονομικών,
καθώς και ο Αστυνόμος Α Παναγιώτης Κασσελάκης της Γενικής Δ ιεύθυνσης Ο ικονομικώ ν και Επιτελικού Σ χεδιασμού. Από την Πανελλήνια Ένωση Απόστρατων Αξιω ματικώ ν Αστυνομίας Πόλεων παρέστησαν ο Πρόεδρος Ηλίας Παπαευθυμίου και ο Γενικός Γραμματέας Ηλίας Καρακώστας. Στο πλαίσιο της συνάντησης, τέθηκαν και σ υζη
τήθηκαν αναλυτικά θέματα θεσμικού, ο ικονομικού και συνταξιοδοτικού χαρακτήρα, ενώ υπήρξε επ οικοδομητική
ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων. Επιπλέον, ο κ. Αρχηγός αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν
διαχρονικά οι απόστρατοι και εξήρε την προσφορά τους στο Σώμα και την κοινωνία.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΟΥΒΑΛΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Ο Αρχηγός της Ε λληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ε ίχ ε δ ια δ ο χικές συναντήσεις
(13.07.2016), με το Δήμαρχο Β άρης-Β ούλας-Β ουλιαγμένης κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και το Δήμαρχο Κηφισιάς
κ. Γιώργο Θωμάκο.Οι συναντήσεις διεξήχθησαν σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα, ο κ. Αρχηγός είχ ε τη ευκαιρία να
ενημερωθεί από τους Δημάρχους για διάφορα θέματα που απασχολούν τους κατοίκους των περιοχών αυτών και να
ανταλλάξει μαζί τους απόψεις και προτάσεις για τη διευθέτησή τους, στο πλαίσιο της συνεργασίας που αναπτύσσει
η Ελληνική Αστυνομία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με την ευ κα ιρ ία των συναντήσεων αυτών ο κ. Αρχηγός δή
λωσε ότι: «Η συνεργασία μ ε τους Δημάρχους έχει μία διάσταση ιδιαίτερα παραγωγική καί εποικοδομητική, γιατί
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μας δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε από κοινού ένα ευρύτερο πλαίσιο συναντίληφης. που μας επιτρέπει
να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες, βελτιώνοντας την καθη
μερινότητα των πολιτών».
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΟΥΒΑΛΑ ΜΕ ΤΟΝ Π ΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Κωνστα
ντίνος Τσουβάλας. συναντήθηκε (22.07.2016). με τον Πρέσβη της
Δημοκρατίας της Κορέας Young - jip Ahn. ο οποίος συνοδευόταν
από το Σύμβουλο της Πρεσβείας You Churl KIM. Κατά τη συνά
ντηση. που διεξήχθη σε εγκάρδιο κλίμα, συζητήθηκαν θέματα,
που σχετίζονται με την ασφάλεια των Κορεατών τουριστών, που
επισκέπτονται τη χώρα μας και τη συνεργασία των δυο πλευρών
στους τομείς της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της υποστήριξης
με τεχνολογικό εξοπλισμό. Ο Αρχηγός του Σώματος διαβεβαίωσε
τον κ. Πρέσβη ότι η Ελληνική Αστυνομία διατηρεί σε υψηλά επ ί
πεδα το περιβάλλον ασφάλειας της χώρας μας. με αποτέλεσμα η
Ελλάδα να αποτελεί έναν από τους ασφαλέστερους προορισμούς
διεθνώς, ενώ ανέφερε ότι η διεύρυνση των διμερώ ν σχέσεων
και η ενδυνάμωση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας
αποτελούν βασική προτεραιότητα. Από ελληνικής πλευράς στη
συνάντηση παρευρέθηκε ο Δ ιευθυντής της Δ ιεύθυνσης Δ ιεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας. Αστυνομικός Δ ιευθυντής Ηλίας Ξανθάκης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ
«ΦΙΛΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Θ Η Ν Ω Ν »
Ο «Όμιλος Φ ίλοι Αστυνομίας Αθηνών», πραγματοποίη
σε (28.05.2016) στις ιδιό κτητες εγκαταστάσεις του. στην
Εκάλη. εκδήλω ση για τον εορτασμό των 70 χρόνων του
Ομίλου τους. Μέσα στα πλαίσια του εορτασμού, ο Ό μ ι
λος αποφάσισε τη συμπληρωματική ενίσχυση, δεκαεφ τά
(17) πολύτεκνων αστυνομικών, από διάφ ορες Υπηρεσί
ες της Ελληνικής Αστυνομίας. Μετά τη Θεία Λ ειτουργία,
που τελ έσ θ η κ ε στο εκ κ λ η σ ά κ ι του Αγ. Π αντελεήμονα.
ακολούθησε η απονομή των οικο νομ ικώ ν ενισχύσεων.
Η Πρόεδρος, κα Καίτη Καλαμαράκη. ε κ μέρους του Δ.Σ.
συνεχάρη τους πολύτεκνους αστυνομικούς, γ ια τί παρά
τη δύσκολη οικονομ ική συγκυρία, δημιούργησαν υγιείς,
χριστιανικές, πολυμελείς οικογένειες, γινόμενοι υπόδειγ
μα πρός μίμηση σε όλους τους νέους. Στην εκδήλω ση παρευρέθηκε ο Προϊστάμενος Κλάδου Δ ιο ικ η τικ ή ς Υποστή
ριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού, Ταξίαρχος Αχιλλέας Σκανδάλης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό και ευχαρισ τίες
προς το Δ.Σ. για την 70χρονη προσφορά του Ομίλου, προς τον Έλληνα αστυνομικό και την ο ικο γένεια του. Η εκδή
λωση έκλεισε με τη διαβεβαίωση της Προέδρου και του Δ.Σ. ότι ο Όμιλος θα εξακολουθήσει να σκύβει με αγάπη
και στοργή επάνω στον Έλληνα αστυνομικό και την οικογένειά του με τον καλύτερο τρόπο

Η Μ ΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΘ ΕΛΟ ΝΤΕΣ ΔΟΤΕΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ Ν Α ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ Π Α ΡΕΛ Θ Ο Ν »
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε (01.06.2016) στο Ναύπλιο, στην αίθουσα του Β ουλευτικού Κέντρου Ναυπλίου,
ημερίδα που συνδιοργάνωσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας, μαζί με την Δ ιεύθυνση Αστυνομίας
Αργολίδας, το Δήμο Ναυπλιέων και το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτώ ν Αργολίδας "ΔΕΣΜΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ" με θέμα:
"Εθελοντές Δότες Μ υελού των Οστών - Μ αζί μπορούμε να κάνουμε τη λευχαιμ ία παρελθόν", και τον Καθηγητή
Αλέξανδρο Σπυριδωνίδη. Δ ιευθυντή της Μονάδας Μ εταμόσχευσης Μ υελού των Οστών Γ Ν. Πατρών και του ΚΕΔΠΟΠ - "ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ". Την Ελληνική Αστυνομία εκπροσώπησε ο Γενικός Π εριφ ερ εια κός Αστυνομικός Δ ιευθυντής
Πελοποννήσου. Ταξίαρχος Μητρόπουλος Αδαμάντιος, και την Π.Ο.ΑΣ.Υ. το μέλος του Δ.Σ. κ. Καγκαράκης Πανα-
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γιώτης. Την εκδήλωση παρακολούθησαν και τίμησαν
με την παρουσία τους τοπ ικοί άρχοντες, φ ο ρείς του
Νομού, πλήθος πολιτών, σ υνάδελφ οι ασ τυνομικοί
από όλες τις υπηρεσίες της Δ.Α.Αργολίδας, αντιπρο
σωπείες από το ΚΕΜΧ Ναυπλίου και όλα τα Σώματα
Ασφαλείας, καθώς και εκπρόσωποι σ υ νδ ικα λισ τι
κών Σωματείων. Κατά τη διά ρκεια της εκδήλω σης
το ακροατήριο ενημερώ θηκε από τον ομιλητή για τη
σημασία και την χρησιμότητα του εθελοντισμού, σε
σχέση με το ως άνω αναφερθέν θέμα, ενώ ο ίδιος
απάντησε και σε πολλές ερω τήσεις που δέχθηκε για
την ακολουθούμενη διαδικασία και για άλλα σχετικά με αυτή ζητήματα. Η εκδήλω ση ολοκληρώ θηκε με απόλυτη
επιτυχία, καθώς κατά το πέρας αυτής το σύνολο σχεδόν των παρευρισκομένων δήλωσε συμμετοχή ως Δότες Μ υ
ελού των Οστών. Η Ένωσή στηρίζει και θα εξακολουθήσει να είναι αρωγός σε πρωτοβουλίες, που στοχεύουν στην
αναβάθμιση της κοινωνικής ζωής της παρερχόμενης από την Πολιτεία φροντίδας και της ευαισθητοποίησης των
πολιτών, αλλά και των συναδέλφων σε ζητήματα, που αφορούν τον παράγοντα άνθρωπο.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Την 07 & 08 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε επιμορφω τικό σ ε
μινάριο στις εγκαταστάσεις του Δ ικασ τικού Μεγάρου Θεσσαλο
νίκης. από κλιμ ά κιο εξειδ ικευ μ ένω ν Α ξιω ματικώ ν της Υποδι
εύθυνσης Ε γκλη μ α το λο γιώ ν Ερευνών Βόρειας Ελλάδας. Στο
επιμορφω τικό σεμινάριο σ υμμετείχε το σύνολο σχεδόν των Δ ι
καστικών, Ανακριτικώ ν και Εισαγγελικών Λ ειτουργώ ν όλων των
βαθμιδών και ανταλλάχθηκαν ουσιαστικές απόψεις - προτάσεις
σχετικά με την αποστολή και τις δυνατότητες των εγκλημ α το
λ ο γ ιώ ν υπηρεσιών και το πώς αυτές μπορούν να συμβάλουν
στην καλύτερη απονομής της δικαιοσύνης. Σημειώ νεται, ότι η
διημερίδα απέσπασε ιδιαίτερα θ ετικές εντυπώσεις από το σύ
νολο των συμμετεχόντω ν κ ι έθεσ ε τις βάσεις για την ενίσχυση
της περαιτέρω συνεργασίας.

ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Β', ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ (Τ.Ε.Μ.Α.) ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΒΕΡΟΙΑ
Τελετή ορκω μοσ ίας ογδόντα τεσσάρω ν (84) συνολικά
νέων Υπαστυνόμων Β '. αποφοίτων των Τμημάτων Επαγ
γελματικής Μ ετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.).
πραγματοποιήθηκε (10.06.2016), στις Σχολές Μ ετεκπ αί
δευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, σε Α θή
να και Βέροια. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής επέδωσε
τα ξίφη σε σαράντα επτά (47) νέους Υπαστυνόμους Β'. μαζί
με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτη
γο Κωνσταντίνο Τσουβάλα, το Δ ιο ικητή της Αστυνομικής
Ακαδημίας. Υποστράτηγο Βασίλειο Μωυσίδη και το Δ ιο ι
κητή της Σχολής Μ ετεκπ αίδευσης και Επιμόρφωσης. Ταξίαρχο Ιωάννη Χουζούρη. σε τελετή που πραγματοποι
ήθηκε στην έδρα της Σχολής, στις Αχαρνές Αττικής. Στη δοξολογία χοροστάτησε ο Π ανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης-Υηοστράτηγος ε.α. Ν εκτάριος Κιούλος. Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Γενικός Γραμματέας
Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης, ο Γενικός Γραμματέας Π ολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Καπάκης,
ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ ιο ικ η τικ ή ς Ανασυγκρότησης κ. Τζανέτος
Φιλιππάκος. οι Β ουλευτές Νομού Αττικής κ. Ιωάννης Δ έδες, κ. Βασίλειος Οικονόμου, κ. Γεώργιος Βλάχος και κ.
Κωνσταντίνος Κατσίκης, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, ο Πρόεδρος Εφετών Πατρών κ. Εμμανουήλ
Καλεντάκης και ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών κ. Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Παρέστησαν επίσης, ο Υπαρχηγός
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της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Ιωάννης Δ ιαμαντόπουλος. ο Προϊστάμενος του Κλάδου Α σ φ άλει
ας. Υποστράτηγος Γεώργιος Σκανδαλάκης. ο Προϊστά
μενος του Κλάδου Ο ικονομοτεχνικής Υποστήριξης και
Πληροφορικής. Υποστράτηγος Γεώργιος Κωτσάκης. ο
Προϊστάμενος του Κλάδου Αλλοδαπών & Προστασίας
Συνόρων. Υποστράτηγος Εμμανουήλ Γρηγοράκης. ο
Δ ιευθυντής της Δ ιεύθυνσης Υγειονομικού του Αρχη
γείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Υποστράτηγος (ΥΓ)
Ηλίας Μ αλεβίτης. ο Προϊστάμενος του Κλάδου Δ ιο ι
κη τική ς Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Ταξίαρχος Αχιλλέας Σκανδάλης, και άλλοι ανώτατοι και
ανώτεροι Α ξιω ματικοί του Σώματος, εκπρόσωποι συν
δικαλιστικώ ν οργανώσεων, καθηγητές της Σχολής, κα
θώς και συγγενείς των ορκισθέντω ν Αξιωματικών. Σε
τελετή που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας,
στο Πανόραμα Βέροιας, τα ξίφη στους τριάντα επτά
(37) νέους Υπαστυνόμους Β' επέδωσε η Υφυπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαρία
Κόλλια-Τσαρουχά. συνεπ ικουρούμενη αηό το Γ ενι
κό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. Α ντι
στράτηγο Μ ιχαήλ Καραμαλάκη. το Γενικό Π ερ ιφ ερ ει
ακό Αστυνομικό Δ ιευθ υντή Κ εντρ ικής Μ ακεδονίας.
Ταξίαρχο θω μά Σάνδρο και το Δ ιο ικητή της Σχολής.
Αστυνομικό Υποδιευθυντή Διονύσιο Κούγκα. Στη δο
ξολογία χοροστάτησε ο Πανοσιολογιώτατος Α ρχιμαν
δρίτης Σωφρόνιος Φάκας. Στην τελετή παρέστησαν ο
Πρόεδρος της Δ ημοκρατικής Αριστερός κ. Αθανάσι
ος θεοχαρόπουλος. ο Βουλευτής του Νομού Ημαθίας
κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος. ο Α ντιπ εριφερειάρχης
Π ερ ιφ ερ εια κή ς Ενότητας Ημαθίας Π ερ ιφ έρ εια ς Κ ε 
ντρικής Μ ακεδονίας κ. Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης. ο
Δ ιο ικητή ς της 1πς Μ εραρχίας Π εζικού, Υποστράτηγος
Χρήστος Σίμος. ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών κ. Αργύριος Δημόπουλος. ο Εισαγγελέας Δίω ξης Εγκλημά
των Διαφθοράς Βορείου Ελλάδος κ. Αχιλλέας Ζήσης,
η Α ντεισ αγγελέας Εφετών Ανηλίκω ν Θ εσσαλονίκης
κα Ολυμπία Παπακώστα-Γάκη, άλλοι Α ξιω ματικο ί της
Ελληνικής Αστυνομίας, εκπρόσωποι συνδικαλιστικώ ν
οργανώσεων, καθηγητές της Σχολής, καθώς και συγ
γενείς των ορκισθέντων Αξιωματικών. Οι ογδόντα τέσ
σερις (84) νέοι Α ξιω ματικοί ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη
φοίτησή τους στο Τμήμα Επαγγελματικής Μ ετεκπ αί
δευσης Ανθυηαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) της Σχολής Μ ε
τεκπ αίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνο
μίας. δ ιά ρκειας τεσσάρων (4) περίπου μηνών. Στόχος
της μετεκπαίδευσης υπήρξε η συμπλήρωση της επαγ
γελματικής και νομικής μόρφωσης των μετεκπ αιδευομένων. η συζήτηση και ανάλυση προβλημάτων που
προέκυψαν κατά την άσκηση των καθηκόντω ν τους
και η ενημέρω σή τους σε σύγχρονα ζητήματα και γ ε 
νικότερα. θέματα δ ιοίκησ ης προσωπικού. Αποστολή
της Σχολής Μ ετεκπ αίδευσης και Επιμόρφωσης είναι
η μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδ ίκ ευ σ η του

1ο Βραβείο Σχεδόσηε flpoiovtos RED DOT για to 2016
red dot
design award

ΜΗ 27
■Μέγιστη απόσταση δέσμης 462 m
Τύπος Led: CREEXP-L HI V3
■Μέγιστη διάρκεια λειτουργίας 27 h
■Αδιάβροχος (υποβρύχιος έως και 2 m βάθος)
■Ανθεκτικός σε πτώσεις από ύψος έως και 1,5 m
■Επαναφορτιζόμενος (δεν περιλαμβάνει μπαταρία)
■Τρία έγχρωμα βοηθητικά Led: Πράσινο, Κόκκινο, Μπλέ
- Μήκος: 154mm
- Διάμετρος Κεφαλής: 40mm
- Βάρος: 170s; (χωρίς μπαταρία)
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προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό τη δ ι
αρκή ενημέρω σή του στα σύγχρονα αστυνομικά θέματα
και προβλήματα γενικού και ε ιδ ικ ο ύ ενδιαφέροντος, ώστε
να ανταποκρίνεται πλήρως στα καθήκοντα του. Στο πλαίσιο
αυτό, η Σχολή υλοποιεί κάθε χρόνο πλήθος ε ξ ε ιδ ικ ε υ μ έ νων σεμιναρίω ν για την παροχή στοχευμένω ν γνώσεων
στο αστυνομικό προσωπικό από έμπ ειρους και κατα ξιω 
μένους καθηγητές της Α κα δη μ αϊκής κοινότητας, καθώς
και από έμπειρους και καταρτισμένους Α ξιω ματικούς του
Σώματος.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «0 ΤΥΡΟΚΟΦΤΕΡΟΣ» ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Στις 13 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του νέου
βιβλίου της Ανθ/μου Φ ωτεινής Κωνσταντοπούλου. στο Multi
Event City Loft, (Στοά Καλλιγά), στην Πλατεία Συντάγματος.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν και απηύθυναν χαιρετισμό
ο Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος
Κούβελος, ο Ιδρυτής του Μ ουσείου Ελληνικής Γαστρονομί
ας. Κωνσταντίνος Μ ατσουρδέλης και η Α λεξία Μουάτσου,
εκπρόσωπος της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Μπορού
με». Στον ρόλο του τυροσαλπιστή. ο ηθοποιός Δ ημήτρης
Παπαδάτος. Για το βιβλίο μίλησαν επιπλέον οι Σταματίνα Τσιμτσιλή (παρουσιάστρια), Εμμανουέλα Κόκκαλη (food
Blogger) και Αστερία Σταματάκη (διατροφολόγος). Συντονίστρια της παρουσίασης, η δημοσιογράφος Α λεξία Τα
σούλη. Με τον Τυροκοφτερό τα παιδιά ανακαλύπτουν την πλούσια θρεπτική αξία των τυροκομικώ ν και μαθαίνουν
για την... αριστοκρατική καταγωγή του, τα γευστικά όνειρά του. τη νόστιμη Λίζα (αχ. η Λ ίζα...), τα ταξίδια του. αλλά
και για ένα μεγαλοφυές σχέδιό του. 0 «Τυροκοφτερός» αποτελεί μέρος ενός νέου εκπαιδευτικού κύκλου προγραμ
μάτων με στόχο τη στήριξη επισιτιστικά ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων, σε συνεργασία με το Μουσείο Ελληνικής
Γαστρονομίας και τη μη κερδοσκοπική οργάνωση «Μπορούμε».

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Η Δ ιεύ θ υ ν σ η Ο ικ ο ν ο μ ικ ή ς Α σ τυ ν ο μ ί
ας σε κλίμα συνεργασίας κ α ι της ανά
πτυξης Δ ημ οσ ίω ν Σχέσεων, την Τρίτη
14.06.2016. στελέχη της Δ ιεύθυνσ ης Οι
κονομικής Αστυνομίας, με επ ικεφ αλή το
Δ ιευθυντή της Υπηρεσίας. Υποστράτηγο
κ. Πλουμή Εμμανουήλ πραγματοποίησαν
επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Α ερ ο
πορικής Βάσης Τανάγρας, προσκεκλημέ
νοι από το Δ ιο ικητή της 114ης Πτέρυγας
Μάχης (Π.Μ.), Σμήναρχο κ. Γκάνα Αθανά
σιο. Κατά τη δ ιά ρκεια της επίσκεψ ης έτυχαν θερμής υποδοχής από τον Δ ιοικητή
και τους Α ξιω ματικούς της Βάσης και τα στελέχη της Δ ιεύθυνσης Ο ικονομικής Αστυνομίας ξεναγήθηκαν στους
χώρους της μονάδας. Στο αμφιθέατρο της Βάσης, παρουσιάσθηκε από το Δ ιο ικητή οι επ ιχειρη σ ια κές δυνατότητες
της 114 ΠΜ. περιγράφοντας τη δομή, την αποστολή, την εκπαίδευση και τα καθήκοντά της. Κατόπιν, έγινε ε π ίδ ει
ξη του εξομοιω τή πτήσης και παρακολουθήθηκαν νυχτερινές εκπ α ιδ ευ τικές πτήσεις των σύγχρονων μαχητικώ ν
αεροπλάνων της Π ολεμικής μας Αεροπορίας τύπου MIRAGE 2000. Με το πέρας της ξενάγησης, ο Δ ιευθυντής της
Δ ιεύθυνσης Ο ικονομικής Αστυνομίας, αντάλλαξε εθιμοτυπικά δώρα με το Δ ιο ικητή της 114 ΠΜ. ενώ του επιδόθηκε Τιμής Έ νεκεν θυρεός του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΕ 171 ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ ΔΟΚΙΜΟΥΣ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2016
Τελετή απονομής πτυχίων στους εκατόν εβδομήντα ένα
(171) αποφοιτήσαντες Δ όκιμους Υπαστυνόμους έτους 2016,
πραγματοποιήθηκε (21.06.2016) στην έδρα της Σχολής Α ξ ι
ω ματικώ ν Ε λληνικής Αστυνομίας, στους Θ ρακομακεδόνες Αττικής. Στην τελετή παρέστη ο Αρχηγός της Ελληνι
κής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας,
ο οποίος, κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής στη Σχολή Α ξι
ωματικών. επέδωσε τα πτυχία σπουδών στους νέους Υπα
στυνόμους και τους απηύθυνε χαιρετισμό Στην απονομή
των πτυχίων συμμετείχαν, η Προϊστάμενος Επιτελείου του
Αρχηγείου, Αντιστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. ο Προ
ϊσ τάμενος του Κλάδου Ο ικονομικοτεχνικής Υποστήριξης
και Πληροφορικής, Υποστράτηγος Γεώργιος Κωτσάκης, ο
Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφαλείας, Υποστράτηγος Γε
ώργιος Σκανδαλάκης, ο Δ ιο ικητή ς της Αστυνομικής Α κα 
δημίας, Υποστράτηγος Βασίλειος Μ ωυσίδης και ο Δ ιο ικ η 
τής της Σχολής Αξιωματικών. Ταξίαρχος Λάμπρος Κατσίφας. Στην τελετή παρευρέθηκαν ακόμα, ο Δ ιευθυντής της
Δ ιεύθυνσης Δ ίω ξης Παράνομης Μετανάστευσης, Ταξίαρχος Μ ενέλαος Κωστάρης, ο Προϊστάμενος του Κλάδου
Δ ιο ικη τική ς Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Ταξίαρχος Αχιλλέας Σκανδάλης, ο Δ ιο ικη τή ς της Σχολής
Μ ετεκπ αίδευσης και Επιμόρφωσης, Ταξίαρχος Ιωάννης Χουζούρης, ο Δ ιευθυντής της Δ ιεύθυνσης Εκπαίδευσης
και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, Ταξίαρχος Γεώργιος θεοδωρακόπουλος, ο Υποδιοικητής της Σχολής Μ ετεκ 
παίδευσης και Επιμόρφωσης, Αστυνομικός Δ ιευθυντής Χρυσόστομος Γάλλος, ο Δ ιο ικητή ς της Σχολής Μ ετεκπ αί
δευσης και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Διονύσιος Κούγκας και ο Υποδιοικητής
της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, Αστυνομικός, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Χαράλαμπος Καλόγηρος. Αποστολή
της Σχολής είνα ι η σύγχρονη, επιστημονική, θεω ρητική και πρακτική εκπαίδευση των δοκίμω ν Υπαστυνόμων, η
οποία αποβλέπει στην άρτια επαγγελματική κατάρτιση, τη γενική μόρφωση και την κατάλληλη σωματική και ψ υ
χική προετοιμασία των εκπαιδευομένω ν, με στόχο τη μεγιστοποίηση της προσφοράς τους στην Π ολιτεία και στο
κοινω νικό σύνολο.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ «ΗΜΕΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στον Ιερό Μ ητροπολιτικό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, χοροστατούντος του Π ανοσιολογιοτάτου κ.κ. Μ εθοδί
ου, εκπροσώπου του Παναγιωτάτου κ.κ. Άνθιμου. Μ ητρο
πολίτη Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε (26.06.2016) η
«Ημέρα προς Τιμή των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυ
νομίας», όπου τελέσ θη κε Δέηση υπέρ Αποστράτων Αστυ
νομικών. Μετά το πέρας της Δέησης, αναγνώστηκε η Η μ ε
ρήσια Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα και στη συνέχεια
απηύθυναν χαιρετισμό, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Απο
στράτων Χω ροφυλακής - Ελληνικής Αστυνομίας Νομού
Θεσσαλονίκης, Αντιστράτηγος ε.α. Γεώργιος Σακονίδης και
ο Πρόεδρος της Ένωσης Α στυνομικώ ν Εν Αποστρατεία
Νομού Θεσσαλονίκης, κ. Γεώργιος Αναστασιάδης. Την εν
λόγω τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, η Υφυπουργός Εσωτερικών και Δ ιο ικη τική ς Ανασυγκρότησης, κα Μαρία
Κάλλια - Τσαρουχά, ο Βουλευτής, κ. Σάββας Αναστασιάδης. ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννης Μπουτάρης, ο
Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μ ενεμένης, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου. η Πρόεδρος Τριμελούς Συμβουλίου Δ ιεύθυνσης
Εφετείου Θεσσαλονίκης - Πρόεδρος Εφετών, κα Καλλιρόη Χειμαριού. η Αντιπ εριφερειάρχης Υγείας & Κοινω νι
κής Αλληλεγγύης, κα Γερακίνα Μπισμπινά, ως εκπρόσωπος του Π εριφ ερειάρχη Κεντρικής Μ ακεδονίας, ο Γενικός
Επιθεωρητής Αστυνομίας Β. Ελλάδος, Αντιστράτηγος Μ ιχαήλ Καραμαλάκης. ο Γενικός Αστυνομικός Δ /ντής Θεσ/
νίκης, Υποστράτηγος Ν ικόλας Μπαντουβάκης. ο Γενικός Π εριφ ερ εια κός Αστυνομικός Δ ιευθυντής Κ εντρικής Μ α
κεδονίας. Ταξίαρχος Θωμάς Σάνδρος, ο β' Βοηθός του ΓΑ.Δ.Θ.. Δ ιευθυντές των Δ ιευθύνσεω ν δικαιοδοσ ίας της
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ΓΑ.Δ.0.. ο επίτιμος Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Στρατηγός ε.α. Δημήτριος Τσακνάκης, εκπρόσωπος της
Ν αυτικής Δ ιο ίκησ η ς Βορείου Ελλάδος, επ ίτιμοι Γενικοί Επιθεωρητές Ελληνικής Αστυνομίας, Ανώ τεροι Α ξιω 
ματικοί της ΓΑ.Δ.0., Απόστρατοι Ανώτατοι και Ανώ τεροι Α ξιω μ ατικο ί της Ελληνικής Αστυνομίας, προσωπικό της
ΓΑ.Δ.0., τα μέλη Δ.Σ. του Συνδέσμου Αποστράτων Χω ροφ υλακής-Ελληνικής Αστυνομίας Νομού Θεσσαλονίκης,
τα μέλη Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικώ ν εν Αποστρατεία Νομού Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. της
Δ ιεθνούς Ένωσης Αστυνομικώ ν Τ.Δ. Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικώ ν Σω ματείων της Α στυνομί
ας, καθώς και εκπρόσωποι Φορέων, Συλλόγων και Οργανισμών.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Συνάντηση του επ ικεφαλής της Κεντρικής Δ ιεύθυνσης Εσωτερικής
Ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Υποστράτηγου Alexander Makarov, πραγματοποιήθηκε (27.06.2016)
με το Δ ιευθυντή της Δ ιεύθυνσ ης Εσωτερικών Υποθέσεων. Ταξίαρχο Αναστάσιο Αναστασάκο. Σημειώνεται ότι η Κεντρική Διεύθυνση
Εσωτερικής Ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής
Ομοσπονδίας είναι η Υπηρεσία που ασχολείται με αδικήματα που διαπράττουν αστυνομικοί (όχι γενικά δημόσιοι υπάλληλοι) Στη συνά
ντηση, κατά την οποία παρέστησαν Α ξιω ματικοί των δυο Υπηρεσιών,
αναπτύχθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφ έροντος, που σχετίζονται,
κυρίως, με τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών αυτών, την εσω τερική
διάρθρωση και τη δ ιο ικ η τικ ή τους υπαγωγή, τα νομοθετικά μέτρα
που συμβάλλουν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της λ ειτο υ ρ 
γίας τους και τις μεθόδους έρευνας που εφαρμόζουν κατά την άσκηση των καθηκόντω ν τους. Επιπλέον, οι δυο
αντιπροσωπείες είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και προτάσεις, με βάση την εμπ ειρία και την τε 
χνογνωσία τους, στον τομέα των ειδικότερ ω ν αρμοδιοτήτων τους. Οι επ ικεφ αλής των δυο Υπηρεσιών εξέφρασαν
την ευαρ έσ κεια τους για τη συνάντηση, την οποία χαρακτήρισαν ως την απαρχή για μια γόνιμη και επ οικοδομ ητι
κή συνεργασία. Μετά το πέρας της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Δ ιεύθυνσ ης Εσωτερικών
Υποθέσεων, ακολούθησε εθιμοτυπ ική ανταλλαγή αναμνηστικών πλακετών.

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΟΚΤΩ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ 4Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, πραγματοποιήθη
κε (22.0Θ.2016), τελετή αποφοίτησης και απονομής διπλωμάτων
στους σπουδαστές της 4ης εκπαιδευτικής σειράς του Ινστιτούτου
Διαρκούς Εκπαίδευσης (Ι.Δ.Ε.) από την Α.Ε. του Προέδρου της
Δημοκρατίας κ. Προκοπή Παυλόπουλου Ο Γενικός Επιστημομικός Δ ιευθυντής του Ι.Δ.Ε. Δρ. Αριστείδης Γιαπαλής και ο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ Αντιπτέραρχος Γεώργιος Παρασχόπουλος. απηύθυναν
χαιρετιστήριο λόγο στην Α.Ε. του Προέδρου της Δ ημοκρατίας και
στους επίτιμους προσκεκλημένους, βουλευτές, πρέσβεις, διπλω
μάτες, Αρχηγούς Γενικών Επιτελείων των Ε.Δ. και λοιπών παρευρισκομένων. Στην εκδήλωση παρέστη ο Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νίκος Τόσκας,
ενώ την Ελληνική Αστυνομία εκπροσώπησαν ο Υπαρχηγός του
Σώματος, Αντιστράτηγος Ιωάννης Διαμαντόπουλος και ο Π ροϊ
στάμενος του Κλάδου Ο ικονομικοτεχνικής Υποστήριξης & Πλη
ροφορικής, Υποστράτηγος Γεώργιος Κωτσάκης. Στους τριάντα δύο
αποφοιτήσαντες σπουδαστές συμπεριλαμβάνονται οκτώ Ανώτεροι
Α ξιω μ α τικο ί της Ελληνικής Αστυνομίας. Το πρόγραμμα επιμόρ
φωσης, δ ιά ρκειας 24 εβδομάδων, διοργανώ θηκε από το ΓΕΕΘΑ
σε συνεργασία με το Ι.Δ.Ε. και πρόκειται για ένα πρωτότυπο και
καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών δια βίου μάθησης, δεδομένου
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ότι βασίζεται αποκλειστικά στην εθελοντική προσφορά των δ ιδ α 
σκόντων και των άλλων ομιλητών, καθώς, επίσης και στην εθ ελ ο 
ντική προσέλευση των σπουδαστών. Απευθύνεται σε επιλεγμένους
Ανώτερους Α ξιω ματικούς των τριών κλάδων, των Ενόπλων Δ υνά
μεων. των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και στο ανάλογο πολιτικό
προσωπικό του ΥΠ.ΕΘ.Α. Το Ι.Δ.Ε. αποσκοπεί: στη διερεύνηση του
γνωστικού ορίζοντα των σπουδαστών, σε το μ είς γ ενική ς παιδείας
και ιδιαίτερα ιστορίας και φιλοσοφίας βοηθώντας τους ουσιαστικά
στην εκτέλεση της αποστολής τους, κατά την εξέλ ιξη της σταδιο
δρομίας τους, στην αναβάθμιση των γνώσεων των σπουδαστών σε
θέματα διεθνούς πολιτικής και οικο νομική ς πραγματικότητας, κ υ 
ρίως, μέσω της ανάπτυξης της κρ ιτική ς τους σκέψης και στη γνω 
ριμία της Κοινωνίας με το Σώμα των Αξιω ματικώ ν των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μέσω
της παραγωγικής διάδρασης στο πλαίσιο των μαθημάτων και των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου.

ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ
Τρισάγιο στη μνήμη του Ταξιάρχου Γεωργίου Βασιλάκη τελέσ τηκε
(2406.2016) στον 7ο όροφο του Υπουργείου Προστασίας του Πο
λίτη. που φ έρ ει και το όνομά του (όροφος Γεωργίου Βασιλάκη).
Στην τελετή παρέστησαν, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
& Δ ιο ικ η τικ ή ς κ. Ν ίκος Τόσκας, ο Γενικός Γραμματέας Δ ημόσ ι
ας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, ο Αναπληρωτής Γενικός
Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ ιο ικ η τικ ή ς Ανα
συγκρότησης κ. Τζανέτος Φιλιππάκος και ο Γενικός Γραμματέας
Π ολιτική ς Προστασίας κ. Ιωάννης Καπάκης. Παρέστησαν, επ ί
σης. ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Ιω
άννης Διαμαντόπουλος. η Προϊστάμενος Επιτελείου
του Αρχηγείου. Αντιστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη,
οι Προϊστάμενοι των Κλάδων και οι Δ ιευθυντές των
Διευθύνσεω ν του Αρχηγείου, καθώς και αστυνομικό
προσωπικό. Ο αείμνηστος Γεώργιος Βασιλάκης έχασε
τη ζωή του στις 24 Ιουνίου 2010 από αυτοσχέδιο εκρη
κτικό μηχανισμό, που είχε τοποθετηθεί σε φάκελο αλ
ληλογραφίας και εξερράγη στο γραφείο του.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗ ΝΙΚ Η Σ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ
Α Ν Δ Ρ Ε Α ΑΤΤΙΚΗΣ
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Στις Π αιδικές Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας, στον
Αγιο Ανδρέα Αττικής, πραγματοποιήθηκε (01.07.2016)
τελετή αγιασμού, με αφορμή την έναρξη λειτουργίας
των παιδικών κατασκηνώσεων για το φετινό καλοκαί
ρι. Χοροστάτησαν ο Πανοσιολογιώτατος Α ρχιμανδρίτης-Υποστράτηγος ε.α. Ν εκτάριος Κιούλος και ο Αρ
χιερα τικός Επίτροπος της 6ης Α ρχιερατικής Π ερ ιφ έ
ρειας Αθηνών. Πατήρ Ν ικόλαος Αργυρόπουλος. Τους
προσκεκλημένους υποδέχτηκαν ο Προϊστάμενος του
Κλάδου Ο ικο νομ ικοτεχ νική ς Υποστήριξης και Π λη
ροφορικής του Αρχηγείου και Πρόεδρος του Δ ιο ικ η 
τικού Συμβούλιου του Ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής
Αστυνομίας», Υποστράτηγος Γεώργιος Κωτσάκης και
η Δ ιευθ ύντρια του Ιδρύματος. Αστυνομική Δ ιε υ θ ύ 
ντρια Αθανασία Κορκοντζέλου. Παρέστησαν ο Γενικός
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Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης
Αναγνωστάκης. ο Αναπληρωτής Γενικός
Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών και
Δ ιο ικητική ς Ανασυγκρότησης κ. Τζανέτος
Φιλιππάκος και ο Αρχηγός της Ελληνικής
Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Κω νσταντί
νος Τσουβάλας, οι οποίοι απηύθυναν σύ
ντομο χαιρετισμό. Παρέστησαν, επίσης, ο
Υπαρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος
Ιωάννης Διαμαντόπουλος. η Π ροϊστάμε
νος Επιτελείου του Αρχηγείου. Αντιστρά
τηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ο Δ ιο ικητή ς
της Α στυνομικής Ακαδημίας. Υποστράτη
γος Βασίλης Μωυσίδης. ο Γενικός Αστυ
νομικός Δ ιευθυντής Αττικής. Υποστράτηγος Χρήστος Δραγατάκης. ο Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας. Υπο
στράτηγος Γεώ ργιος Σκανδαλάκης. ο Δ ιευθ υντής της Δ ιεύθυνσ ης Α σφ άλειας Αττικής. Υποστράτηγος Χρήστος
Παπαζαφείρης, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Τάξης, Υποστράτηγος Βασίλης Τζίγκος. ο Προϊστάμενος του Κλάδου
Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων. Υποστράτηγος Εμμανουήλ Γρηγοράκης, ο Γενικός Δ ιευθυντής Ο ικονομι
κών και Επιτελικού Σχεδιασμού, Υποστράτηγος Σωτήρης Πανούσης. η Προϊσταμένη της Δ ιεύθυνσ ης Εγκληματολογικώ ν Ερευνών. Υποστράτηγος Πηνελόπη Μηνιάτη, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Δ ιο ικ η τικ ή ς Υποστήριξης και
Ανθρωπίνου Δυναμικού, Ταξίαρχος Αχιλλέας Σκανδάλης, καθώς και άλλοι Α ξιω μ α τικο ί του Σώματος και αστυνο
μικό προσωπικό. Επιπλέον, ηαρέστησαν ο Υποναύαρχος Παναγιώτης Παρασκευάς. ως εκπρόσωπος του Αρχηγού
του Λ ιμ ενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο Δ ιο ικητή ς του Κέντρου Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας
(Κ.Ε.Δ.Α.) της Π ολεμικής Αεροπορίας στο Ζούμπερι. ο Δ ιο ικητή ς του Λ ιμεναρχείου Ραφήνας, Επίτιμοι Πρόεδροι
και Δ ιευθυντές του Δ ιο ικη τικο ύ Συμβούλιου του Ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας», καθώς και εκπρό
σωποι Συνδικαλιστικώ ν Φορέων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λ ιμ ενικού Σώματος.
Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν. επίσης, ο Υποστράτηγος Γεώργιος Κωτσάκης και η Αστυνομική Δ ιευθύντρια
Αθανασία Κορκοντζέλου. Ακολούθησε απονομή τιμ ητικώ ν πλακετών στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και
διατελέσαντα Πρόεδρο του Ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας», καθώς και σε συνδικαλιστικούς φ ορείς
για την προσφορά τους στην κατασκήνωση. Η εκδήλω ση ολοκληρώ θηκε με χορευτική εκδήλω ση, που ετοίμασαν
τα παιδιά της κατασκήνωσης και οι ομαδάρχες τους.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
«ΦΙΛΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ»
Στις 27 Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθηκε στις εγκατα
στάσεις του Ομίλου Φίλων Αστυνομίας Αθηνών, στην
Εκάλη. ο εορτασμός του Αγίου Παντελεήμονα. προ
στάτη του Ομίλου τους. Στην τελετή χοροστάτησε ο
ο Πανοσιολογιώ τατος Αρχιμανδρίτης-Υποστράτηγος
ε.α. Ν εκτάριος Κιούλος. Στην εκδήλωση παρέστησαν
ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης
Αναγνωστάκης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας.
Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας και ο Προϊ
στάμενος του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης & Αν
θρώπινου Δυναμικού, Ταξίαρχος Αχιλλέας Σκανδάλης,
καθώς και αστυνομικό προσωπικό κα ι πλήθος κ ό 
σμου. Επίσης, στην τελετή σ υμμετείχε και τμήμα από
τη μουσική μπάντα της Ελληνικής Αστυνομίας για την
περιφορά της θαυματουργής εικόνας του Αγίου Πα
ντελεήμονα. ■
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►Επιμέλεια: Ανθ/μος Αικατερίνη Κίκη

ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ .
, ,
, Τ
,
,
, .
,
Αποτελεί κοινή διαπίστωση οτι η Ελληνική Αστυνομία
,,
,,
αντιπροσωπεύει για την κοινωνία και τους πολίτες πλε_ .
ον, ίσως, βασικό παραγονια εξασφάλισης της σταθερό. ,
,,
,
τητας, της ομαλοτητας και της απολύτως αναγκαίας κοινωνικης συνοχής για τη διαχείριση των συνεπειών της
,
,
,
,
,
δημοσιονομικης κρίσης και την επαναφορα της χωράς σε
„
,
...
,
,
ρυθμους ανάπτυξης και προοδου. Αυτονόητη, επίσης πα.
. ,
, ,
,
...
ραδοχη αποτελεί το γεγονος, οτι η αναγνώριση του ρολού

r

και της προσφοράς του αστυνομικού θεσμού, ανεξαρτη,
, ,
τως της οργανωτικής μορφής υπο την οποία λειτουργη_ _
, _
,
σε στη μακρόχρονη ιστορική του διαδρομή, δεν ο φ ει,
,
,
,η
Σ,
λεται αποκλειστικά στην προσπάθεια και τη δράση του
,
,
,
εν ενεργεια αστυνομικού προσωπικού, αλλα προεκυψε
,
,
,
,
σταδιακό και παγιωθηκε στη συλλογική συνείδηση των
, ,
, ,
,
πολιτών μεω της συνολικής, αδιάλειπτης προσφοράς του
.
,
,
,
,
Αστυνομικού Σώματος, όπως αυτή καταγραφηκε με τις
„
,
, .
, ,,
θυσίες, το μοχθο, το έργο και την προσφορά όλων οσοι
„
, ,
με εντιμότητα και αυταπάρνηση επιτελεσαν και επιτελουΖ.
,.
,_
,
ντο καθήκον τους, ως μέλη του Αστυνομικού Οργανισμού.
,
*
„ ,
Ειναι λοιπον, προφανής και αδιαμφισβήτητη η συμμε. ,
τοχη και η συνδρομή των παλαίμαχων συνάδελφων μας
„
,
ν
,
,
,
στη διαμόρφωση της διαχρονικής εικόνας της Ελληνικής
.
,
,
,
,. ,
Αστυνομίας και στο σχηματισμό της γενικής αντίληψης
Τ ,
,
πως πάντοτε και ειδικά σε περιόδους κρίσιμες για την
,
πατριδα και την κοινωνία το προσωπικό της ανταποκρι„
,
,
. ,,
θηκε με επάρκεια, με αποφασιστικότητα και με υψηλό
, .
,,
_
αίσθημα ευθυνης στην εκπλήρωσή της εθνικής και κοι,
, ,
,
,
Q
νωνικης του αποστολής. Εξίσου δε προφανής και ηθι. η.
,
,
,
κα και δεοντολογικά επιβεβλημένη είναι η υποχρέωση
η
,,
,
αηοδοσης του σεβασμού που αρμόζει στους αποστρα,
, ,,
,
,
τους του Σώματος απο ολους εμάς τους εν ενεργεια συ,,
ναδεφους σας.
;
,
,
Εντούτοις, παρατηρειται το φαινόμενό, εν ενεργεια συνα, ,
τ,
,
δελφοι και ιδίως νέοι συνάδελφοι να αγνοούν, να αδια, ,
„
,
φορουν η να παραγνωρίζουν το έργο και την προσφορά
,
,
τωναποστρατω νκαινασυμπεριφερονταισεαυτουςκατα
, „
,
τροπο ασύμβατο, οχι μονον ως προς την προηγούμενη
,
.
,
_ ,
...
συναδελφικη επαγγελματική τους ιδιότητα, αλλα και ως
ν,
,,
,
. . ,
προς την ιδιότητα του πολίτη, υπο την οποία πλέον απευ-

θύνονται στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, για

τηδιεκπεραίωση των υποθέσεώντους. Οι συμπεριφορές
αυτές· αναμφΦ ολα απαράδεκτες και κατακριτέες, αντιβαίνουν στις αρχές και τον κώδικα αξιών του Σώματος.
δείχνουν έλλειψη επαγγελματικής και κοινωνικής αγωγής, προσβάλλουν την ιστορία του αστυνομικού θεσμού
'
r r
_
,
Ζ
,
και διασπούν τη συνοχή και το πνεύμα αλληλεγγύης και
συνεργασίας μεταξύ του εν ενεργεια και εν αποστρατεία
,
.
,
Λ„ .
προσωπικού. Ηανωτέρω διαπίστωση προβάλλει, αυτοr
,
,
ματα και επιτακτικά, την υποχρέωση της διοίκησης αλλα
r
, .
και των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας να υπερα,
,
απιστούν τις άξιες, την ιστορία, το κύρος, και την εικ ο ,
,
να του Σώματος, απορριπτοντας, αηοδοκιμαζοντας και
r
,
~Γ
ελέγχοντας, κατα περίπτωση, κάθε πράξη και συμπερι,
„
,
φορά του προσωπικού που αντιβαίνει στην υπηρεσιακή
; r , .
,
, _
δεοντολογία και τους κανόνες του αστυνομικού Οργα,
ν ,
,
νισμου και καταδεικνύει ελλειψη σεβασμού προς τους
r
, „
,,
αποστρατους συνάδελφους και τους πολίτες γενικότερα,
r
,
,
,,
Προς το σκοπο αποτροπής αναλογών φαινομένων στο
r
„
, .
μέλλον, οι Διευθυντές, Δ ιοικητές η Προϊστάμενοι των
r
,
„
,
_
Υπηρεσιών οφείλουν να επισημανουν και να αναδειξουν
r
Τ
„ ,
,
στο προσωπικό τους την ηθικη, πρωτιστως,διάσταση του
r
,
ζητήματος και την υποχρέωση την οποία ολοι εχουμε,
, ,
.
ως ενεργά μέλη της ευρυτερης αστυνομικής οικογενειr
„
,
,
,
ας, να συμπεριφερομαστε με σεβασμό, ευγενία, προσηΜ ^ r r
r r
,
νεια. κατανόηση και ευαισθησία, προς τους αποστρατους
. ,
,
συνάδελφους μας.'Αλλω στε την υποχρέωση αυτή που
,
, .
σήμερα ως ενργο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας
,,
,
„ ,
,,
Λ
,
εχουμε. μελλοντικά, ως συνταξιούχοι πλέον, θα αναζηr ,
,
τουμε απο τους εν ενεργεια συναδεφους. Περαιτέρω, πεr
;
,
,
, ,
ραντης αυτονόητης αυτής υποχρέωσης, η διαμόρφωση,
r
,,
,
, ,.
,
Ζ
σε τοπικο αλλα και σε κεντρικό επίπεδο .ενός σταθερού,
„
,
„
, , ,
,
ειλικρινούς, και συμβατού προς τις θεσμικές διαδικασίες
r
,,
, ,
και τους κανόνες που διεπουν τη δομή και τη λειτουργια της Ελληνικής Αστυνομίας και τις αρμοδιότητες του
1
,
,
προσωπικού της. πλαισίου επικοινωνίας και συνεργασίας
r
,
,
με τους αποστρατους θα αποφερει θετικά αποτελεσμαΓ _ _ .
,
,
Q
,
_
τα, δεδομένου οτι αφενός μεν θα ενισχυσει τη διάθεση
_
,
των εν συνταξει συναδεφων να εξακολουθήσουν να συν_ ,
δράμουν ηθικά το έργο του Σώματος και να συμμετέχουν
r
'
, ,
,
σε πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες που ανα,
^
,
,
πτύσσει, αφετέρου δε θα δώσει τη δυνατότητα στην ίδια
,
, .
την Ελληνική Αστυνομία να αξιοποιησει στο πλαίσιο των
,, ,
, ,
, , ,
, ,
πολυπλεύρων δράσεων που εκδηλώνει και προς οφελος
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του κοινωνικού συνόλου τη γνώση και την εμπειρία των
παλαιότερων μελών του αστυνομικού θεσμού.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε, όπως:
► αναπτύξετε σχέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας
με τους αποστράτους και αξιοποιήσετε ή προτείνετε
τρόπους αξιοποίησης της συνεργασίας αυτής εντός
του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαίσιου,
► επιστήσετε την προσοχή των υφισταμένων σας ανφορικά με τη συμπεριφορά, την οποία οφείλουν να
επιδεικνύουν στην επικοινωνία με τους απόστρατους συναδέλφους τους και τους πολίτες και ασκεί
τε συνεχώς τον προσήκοντα πρός τούτο έλεγχο και
εποπτεία.
► κατευθύνετε το προσωπικό σας στην ορθή υλοποί
ηση της παρούσας, με την προφανή και αυτονόητη
άλλωστε, επισήμανση ότι η προτροπή για την επί
δειξη της δέουσας συμπεριφοράς και την καλύτερη
εξυπηρέτηση των αποστράτων δεν αποτελεί προνο
μιακή αντιμετώπιση αυτών αλλά εντάσσεται στη λο
γική και την αντίληψη της αντικειμενικότητας, της
ισονομίαςκαι εν τέλει της τήρησης του αξιακού κώ
δικα και της δεοντολογίας του Σώματος.
Περαιτέρω, οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές και Γενι
κοί Π εριφερειακοί Αστυνομικοί Διευθυντές, σε συνερ
γασία με τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας
δικαιοδοσίας τους, παρακαλούνται όπως εξετάσουν τη
δυνατότητα εξεύρεσης κατάλληλου γραφειακού χώρου
εντός των Επιτελείων των Διευθύνσεων Αστυνομίας προς
το σκοπό διάθεσης του στις ο ικείες Ενώσεις ή Σωματεία

ριακό Κέντρο ( περίπτερο), που σκοπό είχε αφενός μεν
την εμπέδωση ασφαλείας μέσω της εμφανούς αστυνο
μικής παρουσίας και δράσης, την καλύτερη ενημέρωση
και εξυπηρέτηση των τουριστών της πόλης ημεδαπών και
αλλοδαπών, αφετέρου δε την επίτευξη της τουριστικής
προβολής της πόλης. Στο Πληροφοριακό Κέντρο (περί
πτερο), από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τουριστι
κής Αστυνομίας, δίνονταν πληροφορίες για τις υπηρεσίες
που έχουν άμεση επαφή με τον τουρισμό (EOT. Επαγγελ
ματικό Επιμελητήριο, ξεναγούς, ξενοδοχεία, τουριστικά
γραφεία κ.λ.π.), καθώς και ενημερωτικό υλικό-τουριστικά φυλλάδια με μνημεία, φυσικές ομορφιές και αξι
οθέατα του Νομού Θεσσαλονίκης. Την Τρίτη 12 Ιουλίου
2017. ο Δ/ντής της Δ/νσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.
Ταξίαρχος Αβραάμ Αϊβαζίδης. ως εκπρόσωπος του Γενι
κού Αστυν. Δ/ντή Θεσσαλονίκης και ο Αστυνομικός Υποδ/
ντής Στυλιανός Ντελής. Υποδ/ντής της Δ/νσης Άμεσης
Δράσης επισκέφτηκαν το περίπτερο και ενημερώ θη
καν για τη δράση του από την Αστυνόμο Α ' Αικατερίνη
Ματθαίου. Διοικητή του Τμήματος Τουριστικής Αστυνο
μίας Θεσσαλονίκης.

Αποστράτων και ορίσουν αξιωματικό του Επιτελείου ως
σύνδεσμο της Υπηρεσίας με εν λόγω Φ ορείς, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή και συνεχής επικοινωνία

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

και συνεργασία μεταξύ του Σώματος και των αποστρά

ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ

των και σε περιφερειακό επίπεδο.

ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

«ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ»

ΚΕΝΤΡΟΥ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ),
ΣΤΟ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Η Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο της πρόληψης και
αποτροπής περιστατικών εξαπάτησης, από επιτήδειους

Το χρονικό διάστημα από 11 έως 17 Ιουλίου 2016. στο
πλακόστρωτο του Λευκού Πύργου, το Τμήμα Τουριστι
κής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, λειτούργησε Πληροφο

που προσεγγίζουν κυρίως άτομα τρίτης ηλικίας με σκο
πό την καταβολή χρημάτων, αναπτύσσει ενημερω τικές
δράσεις και διανέμει έντυπο πληροφοριακό υλικό με
χρήσιμες συμβουλές, σε πολίτες σε όλη τη χώρα. Πιο συ-
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γκεκριμένα. καταρτισμένοι αστυνομικοί πραγματοποιούν
ενημερωτικές διαλέξεις σε Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας
Ηλικιωμένων και άλλους χώρους (Συλλόγους, Ο.Τ.Α κλπ).
όπου μεταβαίνουν άτομα μεγάλης ηλικίας. Μέσα από αυ
τή τη διαπροσωπική επαφή, οι αστυνομικοί ενημερώνουν
τους πολίτες για τη μεθοδολογία δράσης των επιτηδείων,
ενώ τους παρέχουν χρήσιμες συμβουλές για το τι πρέπει
να προσέχουν και τι μέτρα πρέπει να λαμβάνουν, προκειμένου να προστατεύονται. Επιπλέον, με πρωτοβουλία
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ενημερωτικά
φυλλάδια με ανάλογες συμβουλές και οδηγίες, διανέ
μονται σε πολίτες σε όλη τη χώρα, ενώ παράλληλα είναι
διαθέσιμα στα Αστυνομικά Τμήματα. Τα φυλλάδια σχε
διάστηκαν και εκτυπώθηκαν με μέριμνα της Διεύθυνσης
Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ
ΤΗΛΕΦ Ω ΝΙΚΕΣ
ΑΠΑΤΕΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ
• Μ η ν εμ π ισ τεύεσ τε αγνώστους, που
προσπαθούν να σας πείσουν τηλεφωνικά
να τους δώσετε χρήματα, λόγω
επείγουσας ανάγκης συγγενικού - φιλικού
σας προσώπου.
• Μ ην κά νετε οποιαδήποτε ενέργεια,
χωρίς
πρώτα
να
επικοινωνήσετε
τηλεφωνικά
με
το
συγκεκριμένο
πρόσωπο προς επιβεβαίωση.
• Χ ρησιμοπ οιήσ τε άλλη τηλεφωνική
συσκευή για την επικοινωνία με το οικείο
σας πρόσωπο, καθώς ενδέχεται οι
δράστες να βρίσκονται ακόμη στη
«γραμμή».
• Μ ην π είθεσ τε αν σας δώσουν οι
δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με
υποτιθέμενο συγγενή σας.
• Μ η ν δ εχ τείτε οποιαδήποτε συνάντηση ραντεβού με αγνώστους και δηλώστε ότι
δεν πρόκειται να δώσετε χρήματα.

• Συγκροτήστε τα χαρακτηριστικά των
δραστών ή/και των οχημάτων, με τα
οποία κινούνται.
• Ζητήστε, εάν θέλετε, από την εταιρεία
της τηλεφωνικής σας σύνδεσης να
μετατρέψει τον αριθμό σας σε απόρρητο
και μη διαθέσιμο σε τηλεφωνικούς
καταλόγους.
• Ζητήστε, εάν είναι δυνατόν, από την
εταιρεία της τηλεφωνικής σας σύνδεσης
να σας ενημερώσει για το πώς να
προωθείτε ύποπτες εισερχόμενες κλήσεις
σε πρόσωπο της εμπιστοσύνης σας (π.χ.
πατώντας # και 0).

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Α Τ Ο Μ Ο Υ
ΠΟΥ ΣΕ ΚΑΛΕΙ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ

•
Να
έχετε
πάντα
διαθέσιμους
τηλεφωνικούς
αριθμούς
έκτακτης
ανάγκης (Αστυνομία,
Πυροσβεστική,
νοσοκομεία, συγγενείς, κ.λπ.).
• Ενημερώ νετε πάντα την Αστυνομία,
ακόμα και στην περίπτωση απόπειρας
απάτης σε βάρος σας.

ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΣΟΥ ΔΗΛΩ ΝΕΙ
• Μ ο ιρ α σ τείτε τις πληροφορίες του
παρόντος φυλλαδίου με συγγενείς,
φίλους και γνωσιούς σας.
www.hellenicpollce.er

Σε κάθε περίπτω ση

(Shellenicpolice

You

καλέστε το
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01 ΔΡΑΣΤΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Α) Μ ε το πρόσχημα π ρόκλησης α τυχήμ ατος
• Τηλεφω νούν
ο ύ μ εν ο ι τους

α ιφ ν ιδ ια σ τικ ά
γιατρούς,

προσποι

δικηγόρους

ή

► Με το βαθμό του Αντιστρατήγου ou Κυριακόπουλος
Κων/νος, Μίζη Σιαματίνα.

αστυνομικούς.
•

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

Υποστηρίζουν

ψ ευδώ ς

ό τι

στενό

συγγενικό σας πρόσωπο έχει π ροκαλέσει
τροχαίο ατύχημα με σοβαρό ή θανάσιμο

► Με το βαθμό του Υποστρατήγου ο: Τυριακίδης Θε
όδωρος.

τρ α υ μ α τισ μ ό ανηλίκου.
• Ζητούν χρημα τικά ποσά γ ια να μην
φ υ λ α κ ισ τεί το συγγενικό σας πρόσωπο
κ α ι να απ οφ ύγει τις π οινικές συνέπειες.

• Αλλοι συνεργάτες των δραστών
παρεμβάλλονται
στην
τηλεφωνική
γραμμή, προσποιούμενοι το συγγενικό
σας
πρόσωπο,
εκλιπαρώντας
για
βοήθεια.
• Σας ζητούν να έρθουν σπ ίτι σας γ ια να
παραλάβουν τα χρήματα ή σας δίνουν
ραντεβού

σε

καθορισμένο

τόπο

και

► Με το βαθμό του Ταξιάρχου οΐ: Αντωνίου Ταξιάρχης,
Καλδής Κων/νος, Μοσχόπουλος Γεώργιος
► Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή ο: Μητετές Δημήτριος.
► Με το βαθμό του Αστυνόμου Β ' οΐ: Γεροστέργιος
Χρηστός, Λασκαρίδης Άγγελος, Παπάζογλου Μιχα
ήλ, Ποραβος Αλκιβιάδης, Φιλιππάκης Ιωάννης. Φω
τίου Ελευθέριος.

χρόνο.

Β) Μ ε το πρόσχημα νοσ ηλεία ς συγγενή

► Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α ' οΐ: Κουτσιούμπας
σας

Βάϊος. Κωτσάκης Χρήστος. Μούτος Κων/νος, Νικο-

αναγγέλλουν ό τι στενός σας συγγενής

λός Αναστάσιος, Πάνου Γεώργιος, ΣταυρόπουλοςΔη-

εισήχθη στο νοσ οκομείο, λόγω τροχαίου

μήτριος.

•

Τηλεφω νούν

α ιφ ν ιδ ια σ τικ ά

και

ατυχήματος ή άλλου λόγου.
• Απαιτούν χρήματα για να γ ίν ε ι άμεσα
κάποια χειρουργική επέμβαση.

► Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β ' οΐ: Βάίτσης Ευάγ
γελος, Διονυσόπουλος Αναστάσιος, Δήμου Αντώνιος,

• Σας ζητούν να πάτε σε κάποιο σημείο,

Κουκούσης Παναγιώτης, Φρουζάκη Μαρία

όπου υπ οτίθ ετα ι α ν α μ έν ει υπάλληλος του
νοσ οκομείου (νοσηλευτής, κ.λπ.) γ ια να
π αραλάβει τα χρήματα.

► Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οΐ: Ανδρέου Κων/
νος, Βλαχάκης Θεοδόσιος Γεωργεδάκης Στυλιανός,

•

Δεν

την

κλήση,

Καλύβας Ηρακλής, Καραγεωργίου Γεώργιος, Κατσω-

«γραμμή»

κα ι εάν

νοπούλου Ιωάννα, Κορκοντζέλος Απόστολος, Μακα-

τερ μ ατίζουν

π αραμένοντας στη
χρησιμοποιήσετε

την

ίδ ια

τηλεφω νική

συσκευή γ ια να καλέσετε το συγγενή σας,

ντάσης Γεώργιος, Μαραγκουδάκη Αριάνθη, Μελισ-

ο ι δράστες π ροσπ οιούνται ό τ ι απαντούν

σουργάκης Νικόλαος, Μπιτσάνης Γεώργιος, Σουλα-

στην

ντίκας Γεώργιος.

κλήση

και

επ ιβεβαιώ νουν

την

άσχημη είδησ η, παριστάνοντας π.χ. τον
τρ αυμα τιοφ ο ρ έα.

► Με το βαθμό του Αρχ/κα Ο: Καδόγλου Στέφανος. ■
• Στα

τροχαία

ατυχήματα

οι

αστυνομικές Αρχές προχωρούν πάντα
στις νόμιμες ενέργειες και δεν ζητούν
ποτέ την καταβολή χρηματικών ποσών.
• Τα

νοσοκομεία

ή

οι

δημόσιες

υπηρεσίες
δεν
στέλνουν
ποτέ
υπαλλήλους τους σε σπίτια ή δημόσιους
χώρους για να ζητήσουν από πολίτες την
καταβολή χρημάτων.
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ΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΠΛΟ SMITH & WESSON 45ΑΡΙ ΑΣΗΜΙ
ΜΕ ΤΑ 50 ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. Τ ηλ.: 6973 747963

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙ GL0CK 21 GEN 3
ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ DPM. ΔΩΡΟ ΘΗΚΗ
BLACKHAW K CQB. ΤΙΜΗ 450€
Τηλ.: 6986 242793 (κ. Βασίλης)

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ |
»► Επιμέλεια: Αρχ/κος

Αναστάσιος Τρίκκας

ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑ.Σ.Ε.Δ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα, 01 Ιουνίου 2016
Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της ΠΟΑΣΥ
στην Αθήνα κοινή συνάντηση των Ομοσπονδιών με το
Πανελλήνιο Συντονιστικό Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΑ.Σ.Ε.Δ.)
που αποτελείται από τις Ενώσεις Στρατιωτικών Θεσσαλί
ας (ΕΣΠΕΘ). Ηπείρου (ΕΣΠΕΗΠ), Μακεδονίας (ΕΣΠΕΚΜ)
καθώς και το Σύνδεσμο εν ενεργεία στελεχών Αεροπο
ρίας (ΣΕΕΝΣΑ).
Αντικείμενο της συζήτησης που διεξήχθη σε εγκάρ
διο και αγωνιστικό κλίμα, ήταν η ανταλλαγή απόψεων και
προτάσεων για την ενίσχυση της κοινής αγωνιστικής δρά
σης - πορείας των συνδικαλιστικών μας Φορέων σε μια
περίοδο που επιβάλλεται η κλιμάκωση των αγωνιστικών
μας δράσεων για την απόκρουση των συνεχιζόμενων επι
θέσεων εκ μέρους της Κυβέρνησης στους θεσμούς που
εκπροσωπούμε αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό τους.
Καίρια ζητήματα στα οποία εστιάστηκε η συζήτηση
ήταν οι προσφάτως ψηφισθέντες νόμοι (ασφαλιστική με
ταρρύθμιση και τρίτο μνημόνιο) και οι περαιτέρω πρω
τοβουλίες μας για την αποτροπή των δυσμενών επιπτώσεών τους, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις προεκλογικές
διακηρύξεις των δυο συγκυβερνώντων κομμάτων όσο
και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας που,
ως γνωστόν, υπαγορεύουν στην κυβέρνηση να προβεί
στην πλήρη αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών
που έχουν υποστεί τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλεί
ας και των Ενόπλων Δυνάμεων με τους προηγούμενους
μνημονιακούς νόμους.
Επίσης, συζητήθηκε η αναγκαιότητα της διατήρη
σης των δομών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(ΓΛΚ) και η μη ένταξή μας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).Τα θέματα αυτά έχουν τεθεί στους αρ
μόδιους υπουργούς της Κυβέρνησης, οι οποίοι οφείλουν
να τα λάβουν σοβαρά υπόψη και να δώσουν τις αναγκαί
ες λύσεις, χωρίς να επηρεάζονται από τρίτους, καθόσον
αποτελούμε τους νόμιμα εκλεγμένους φορείς των εργα
ζομένων των Σωμάτων Ασφαλείας και ως θεσμικά όρ
γανα δεν επιτρέπουμε σε κανέναν και για οποιονδήποτε
λόγο να δ ιεκδ ικεί την εκπροσώπηση των συναδέλφων
μας Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ!!

Οι Ομοσπονδίες μας. από την πρώτη στιγμή, έδωσαν
βροντερό «παρών» εντός του Κοινοβουλίου, μ ε αποκλει
στικό σκοπό την απόσυρση της προαναφερθείσας τρο
πολογίας που μοναδικό στόχο είχε να εξοικονομήσει 118
εκατομμύρια ευρώ μέσω της αναστολής τωνμισθολογι-

κών ωριμάνσεων των συναδέλφων και άλλων δημόσιων
λειτουργών από 01-01-2017 έως 31-12-2018. Τις τρεις (3)
αυτές ημέρες που διήρκησε η συζήτηση και η ψήφιση του
νομοσχεδίου, συναντηθήκαμε σχεδόν μ ε όλα τα Πολιτικά
Κόμματα και αναδείξαμε τις θέσεις μας. περί απόσυρσης
της εν λόγω τροπολογίας, της πιστής εφαρμογής των
αποφάσεων του ΣτΕ και της καταβολής των αναδρομικών
μας!!! Χθες το βράδυ, οι Ομοσπονδίες μας συναντήθηκαν
και μ ε τον Υπουργό Οικονομικών, στον οποίο κατέθεσαν
τις προτάσεις τους και ενημερώθηκαν ότι υπάρχουν δύο
(2) λύσεις που πιθανόν να γίνουν δεκτές από τους δανει
στές. παραπέμποντας αυτές στην αυριανή τηλεδιάσκε
ψη μ ε αυτούς. Σήμερα, ο ως άνω Υπουργός, μεσημβρι
νές ώρες, κατέθεσε νομοθετική βελτίωση της παραπά
νω τροπολογίας, μ ε την οποία εισήγαγε ως προϋπόθεση
μη εφαρμογής αυτής, την επίτευξη από τα εμπλεκόμε
να Υπουργεία ισοδύναμης δημοσιονομικής εξοικονόμη
σης. ενώ λίγο αργότερα ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι
για τους μεν στρατιωτικούς, ο ΥΕΘΑ έχει εξασφαλίσει τα
απαιτούμενα κονδύλια, ενώ για τα υπουργεία Προστασί
ας του Πολίτη και Εμπορικής Ναυτιλίας, αυτά θα διατε
θούν από το υπάρχον πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο
θα αξιοποιηθεί μ ε την ίδρυση ενός νέου Ταμείου. Αντι
λαμβάνεστε όλοι ότι το πρόβλημα που προκάλεσε η Κυ
βέρνηση μ ε την παραπάνω τροπολογία δεν έληξε, αλλά
έλαβε παράταση έως την 31-12-2016 και πλέον οι αρ
μόδιοι υπηρεσιακοί οικονομικοί παράγοντες των εμπλε
κόμενων Υπουργείων θα πρέπει να εξοικονομήσουν τα
απαραίτητα κονδύλια Βέβαια, απορίας άξιο είναι, πού
θα εξευρεθούν αυτά τα ισοδύναμα, όταν όλα δείχνουν
ότι οι Προϋπολογισμοί των Υπουργείων, αν δεν υπάρξει
καθ' υπέρβαση πίστωση αυτών, θα είναι ελλειμματικοί
και οι ανάγκες διαρκώς αυξάνονται!!! Είναι σαφές ότι οι
Ομοσπονδίες μας συνεχίζουν να δίνουν τον ακατάπαυστο
αγώνα τους, ό.τι τρικ κι αν επιστρατεύονται από την κυ
βέρνηση! Απαιτούμε προστασία των συμφερόντων των
ένστολων στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας που σημαί
νει. να μπει οριστικά τέλος στις περικοπές δαπανών και
να σεβαστεί η Κυβέρνηση οριστικά και αμετάκλητα τις
ιστορικές αποφάσεις του ΣτΕ για την ιδιαιτερότητα του
λειτουργήματος μας. Μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη μας,
σεβασμός στον ένστολο!
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα. 30 Μαΐου 2016
Προς:
Τον Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών και Δ ιοικητικής Ανα
συγκρότησης κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ
Κθΐν.:
1) Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Κοινωνικής Ασφαλίσεως κ. Τάσο ΠΕΤΡ0Π0ΥΛ0
2) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Επιτελικού Σχεδιασμού / ΥΔΤ
3) Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Κύριε Υπουργέ.
Με τα υη' αριθ. 506/1/39 από 24-07-2015 και
506/1/39α από 11-12-15 έγγραφά μας. σας επισημάναμε
την αναγκαιότητα της μεταφοράς του Ειδικού Λογαρια
σμού του ν.826/1978 από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφά
λισης του ΤΕΑΠΑΣΑ, στον Κλάδο Πρόνοιας αυτού, ένα
ζήτημα που έχουμε ήδη συζητήσει σε ανώτατο επίπεδο
με την Ηγεσία και τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου
Εργασίας, τα οποία αναγνώρισαν το δίκαιο του αιτήματος
και δεσμεύτηκαν για την προώθηση νομοτεχνικής βελτί
ωσης των καταστατικών διατάξεων του Ταμείου. Εν τάχει
σας υπενθυμίζουμε ότι ο ως άνω Λογαριασμός, συστάθηκε από το έτος 1979 στο επικουρικό Ταμείο της πρώ
ην Ελληνικής Χωροφυλακής. Τα τελευταία επτά (7) έτη
λειτουργεί στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνι
κής Χωροφυλακής (ΤΕΑΕΧ) του ΤΕΑΠΑΣΑ. έχει λογιστι
κή αυτοτέλεια με αποθεματικό περίπου 1 εκατ. € και πα
ρέχει εφάπαξ οικονομική ενίσχυση από 1.600,00 € έως
2.000,00 € περίπου, ως κάτωθυα) Στις οικογένειες των σε
καιρό ειρήνης και σε διατεταγμένη ή μη υπηρεσία αποβιωσάντων ή εξαφανιζομένων μετόχων του Τομέα.β) Σε
ανικανότητα του μετόχου λόγω τραυματισμού ή πάθησης
που επήλθε κατά την υπηρεσία.γ) Σε βαριά νόσο των με
τόχων ή μέλους της οικογένειάς τους για τη θεραπεία της
οποίας απαιτείται μεταφορά στο εξωτερικό ή η αντιμετώ
πισή της απαιτεί πρόσθετες δαπάνες, πέραν εκείνων που
καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς Φορείς.δ) Σε θεο
μηνίες ή σοβαρό ατύχημα με αποτέλεσμα να περιέλθουν
σε δυσχερή οικονομική θέση.
Κύριε Υπουργέ.
► Επειδή έχει παρέλθει ένα και πλέον έτος χωρίς να έχει
επιλυθεί το ζήτημα καίτοι οι κρατήσεις εξακολουθούν
να εισρέουν προς τον Λογαριασμό χωρίς αντιθέτως
αυτός να ανταποδίδει τα οφειλόμενα σύμφωνα με το
Καταστατικό λειτουργίας του.
► Επειδή ουδεμία επιβάρυνση παράγεται εις βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
► Επειδή, τέλος, οι οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε
όλοι μας τα τελευταία έξι (6) έτη επιτάσσουν την ε κ 
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δήλωση της μέγιστης δυνατής αλληλεγγύης σε όσους
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και απώ
λειες οικείω ν προσώπων.
► Και τέλος, επειδή από πλευράς του Δ.Σ. του Ταμείου
έχει ληφθεί εδώ και καιρό η σχετική απόφαση μετα
φοράς του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/1978 κα
θώς και σας έχει σταλεί η προταθείσα διάταξη τροπο
ποίησης των σχετικών διατάξεων.
Παρακαλούμε. όπως μεριμνήσετε άμεσα για την προ
ώθηση στη Βουλή των Ελλήνων της αναγκαίας νομοτε
χνικής βελτίωσης προκειμένου να συνεχιστεί αδιάκοπα
η καταβολή του βοηθήματος στους συναδέλφους που
πραγματικά το έχουν ανάγκη.

ΠΟΑΣΥ
Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Π Α ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ
Σε πλήρη δράση βρίσκεται εν μέσω θέρους το Δ ιο ι
κητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, γεγονός που επι
βεβαιώ θηκε και από τη συνεδρίαση της 29ης Ιουνίου
2016. με θέματα ημερήσιας διάταξης α) ενημέρωση από
την Εκτελεστική Γραμματεία, β) Ασφαλιστικό - Συνταξιοδοτικό και γ) λοιπά θέματα μελών Δ.Σ.
Ο πρόεδρος κ. Γρηγόρης Γερακαράκος. ενημέρωσε
το ΔΣ για τις τελευταίες δράσεις της ΠΟΑΣΥ και ειδ ικό 
τερα για την πορεία των Προεδρικών Διαταγμάτων που
βρίσκονται προς υπογραφή και δημοσίευση και αφορούν
τον Κώδικα Μεταθέσεων, τα οδοιπορικά και τις άδειες
αστυνομικού προσωπικού. Όπως γνωρίζετε, έχουμε δώ
σει ένα μεγάλο αγώνα για να υιοθετηθούν από την Ηγε
σία οι προτάσεις μας και. όπως μας διαβεβαιώνουν, αυ
τές έχουν υιοθετηθεί. Τα μεν π.δ. για τις μεταθέσεις και
τις άδειες προσωπικού μένει να δημοσιευθούν το αμέ
σως προσεχές διάστημα, το δε π.δ. για τα οδοιπορικά,
τελεί ακόμα υπό «επεξεργασία» στο υπουργείο Εθνικής
Αμύνης. καθόσον περιλαμβάνονται σε αυτό διατάξεις
που αφορούν και τους στρατιωτικούς και ως εκ τούτου
δεν υπάρχει ακόμα σαφής εικόνα για την τελική διατύ-
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πωσή τους.
Για το υπόμνημα που υποβάλαμε στον υπουργό Ερ
γασίας κ. Γιώργο Κατρούγκαλο. αναφορικά με το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό και ο οποίος είχε δεσμευτεί ότι
θα υιοθετήσει τις παρατηρήσεις μας ενώπιον και όλων
των άλλων Ομοσπονδιών, δεν ήταν έτοιμος να μας απα
ντήσει πρόσφατα και γι' αυτό ζήτησε να γίνει νέα συνά
ντηση τις επόμενες ημέρες. Από την πλευρά μας πάντως,
έχουμε δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα ένδικα
μέσα για να προστατέψουμε τόσο τις ασφαλιστικές δια
τάξεις του αστυνομικού προσωπικού που ορίζει ο Κώ
δικας Στρατιωτικών Συντάξεων και η συναφή ασφαλι
στική νομοθεσία όσο και το Ταμείο με τους ασφαλισμέ
νους σε αυτό.
Η Ομοσπονδία επ ιζητεί επίσης συνάντηση με τον
αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Χουλιαράκη για τα οικονομικά θέματα, προκειμένου αφενός να
μην αιφνιδιαστούμε και αφετέρου για να υπάρξει ουσι
αστικό αποτέλεσμα σε σχέση και με τις αποφάσεις του
Συμβουλίου Επικράτειας. Προβληματισμός κατατέθηκε
επίσης όσον αφορά στις αποφάσεις του ΣτΕ και τη μη
συμμόρφωση της κυβέρνησης, σε σχέση και με τις νέ
ες αποφάσεις και την καθυστέρηση που παρατηρείται
ως προς την καθαρογραφή και τη δημοσιοποίησή τους.
Στη συνέχεια, για το μείζον ζήτημα της εφαρμο
γής των διατάξεων του νέου ασφαλιστικού νόμου από
1/7/2016 και άλλα οικονομικής φύσεως θέματα (δηλώ
σεις εισοδήματος, επίδομα εξομάλυνσης, συμπληρω
ματικά εφάπαξ, έκδοση εγκυκλίων για υπολογισμό με
ρισμάτων και εφάπαξ κλπ), έγινε ενημέρωση από τον
Αντιπρόεδρο Οικονομικών κ. Βασίλειο Πανταζή, με βά
ση και τις σχετικές ανακοινώσεις που έχουν εκδοθεί από
την Ομοσπονδία.
Για τα εκκρεμή δάνεια που χορηγούνται για λόγους
υγείας και εκτάκτων αναγκών από το ΤΕΑΠΑΣΑ ενημέ
ρωσε, ειδικότερα, το ΔΣ ότι ήταν να εκταμιευθούν αυτήν
την εβδομάδα, αλλά θα χορηγηθούν την επόμενη, σύμ
φωνα με τις διαβεβαιώσεις της διοίκησής του.
Άλλα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η επιδιωκόμενη αναγνώριση της σχολής Αστυφυλάκων ως τριτοβάθ
μιας εκπαίδευσης και η δημιουργία της Ειδικής Ομάδας
Εργασίας με επικεφαλής τον Γραμματέα Δημοσίων Σχέ
σεων Χρήστο Συνδρεβέλη ο οποίος ενημέρωσε από την
πλευρά του για την πορεία των εργασιών της Ομάδας.
Τέλος, το ΔΣ ενημερώ θηκε για την απόφαση της
Εκτελεστικής Γραμματείας, να συγκαλέσει τη Δευτέρα
11 Ιουλίου 2016 (ώρες 16.00 έως 21.00) και Τρίτη 12 Ιου
λίου 2016 (ώρες 10.00 έως 14.00). το Γενικό Συμβούλιο
των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών μας προκειμένου εντός
του Ιουλίου και πριν από τον Αύγουστο, τεθούν εφ ' όλης
της ύλης όλα τα μεγάλα εκκρεμή θέματα και ληφθούν
αποφάσεις για την περαιτέρω στάση μας, ανάλογα με τις

κυβερνητικές αποφάσεις και τις δημόσιες δεσμεύσεις
των εκπροσώπων της.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι. Δ ιανύουμε ήδη τον
έκτο κατά σειράν χρόνο της εφαρμογής των Μνημονίων
-παλαιών και νέων- που έχουν σημαδέψει τη λειτουρ
γία της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και την προσωπική
ζωή όλων μας. Η συνέχιση της πολιτικής των περικοπών
του προϋπολογισμού του Υπουργείου και της Ελληνικής
Αστυνομίας ειδικότερα, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η φ ι
λότιμη προσωπική οικονομική συμβολή για την κάλυψη
αναγκών της Υπηρεσίας και η αναζήτηση χορηγιών για
προμήθειες υλικοτεχνικής υποδομής, μπορεί να είναι
καλοδεχούμενες από την ηγεσία, αλλά δεν αποτελούν
λύση, απλώς συντηρούντο πρόβλημα εις βάρος της προ
οπτικής και της αποτελεσματικής λειτουργίας της Ελλη
νικής Αστυνομίας.
Την ίδια ώρα. ωστόσο, οφείλουμε να αναγνωρίσου
με τη βούληση της πολιτείας για δρομολόγηση λύσεων
σε μια σειρά θεσμικών θεμάτων που δεν έχουν οικονο
μικό κόστος.
Με την καθημερινή ενασχόλησή μας με τα προβλή
ματα που μας αναφέρονται από εσάς, επιδιώκουμε την
άμεση παρέμβαση στην ηγεσία με στόχο την επίλυσή
τους. Αυτό, δε. θα συνεχίσουμε να κάνουμε χωρίς να
αποσπάται η δράση και η προσοχή μας από τα μεγάλα
ανοικτά μας μέτωπα.
Το αμέσως προσεχές διάστημα, ανάλογα και με τις
απαντήσεις που θα λάβουμε από τους αρμόδιους κυ 
βερνητικούς αξιωματούχους. θα δοθεί σε όλους μας η
δυνατότητα να πούμε τι σημαίνει ΠΟΑΣΥ και αγώνας μέχρις εσχάτων.
Καμιά επανάπαυση, κανένας εφησυχασμός. Η ζωή
μας είναι στα χέρια μας!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όλη η αλήθεια για τα συμπληρωματικά εφάπαξ
ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ,
Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ
Με αφορμή το θόρυβο που προκλήθηκε τεχνη έ
ντως είτε λόγω αντικειμενικώ ν δεδομένων για τη χορή
γηση των συμπληρωματικών εφάπαξ με βάση την υπ'
αριθ. 59/2016 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του
Κράτους (ΝΣΚ), ως Ομοσπονδία, οφείλουμε προς απο
κατάσταση της αλήθειας και για την αντικειμενική ενη
μέρωση εκείνω ν που πραγματικά ενδιαφέρονται για την
υγιή λειτουργία του ασφαλιστικού μας φορέα, να επισημάνουμε τα ακόλουθα:
Η ΠΟΑΣΥ είχε ανέκαθεν συγκεκριμένη θέση και άπο
ψη για τη χορήγηση των συμπληρωματικών εφάπαξ και
την υποστήριζε με παρησσία δημοσίως προκειμένου να
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διασφαλίσει χα συμφέροντα όλων των ασφαλισμένων και
να προστατεύσει τη λειτουργία του ΤΕΑΠΑΣΑ ως αυτο
τελούς φορέα ασφάλισης, λαμβάνοντας υπόψη και τις
αποφάσεις του ΝΣΚ.
Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ.
στην οποία συζητήθηκε εκτενώς η χορήγηση των συ
μπληρωματικών εφάπαξ βοηθημάτων που αναφέρονται
στην προαναφερθείσα γνωμοδότηση του ΝΣΚ, παρουσία
του Νομικού Συμβούλου του Ταμείου, κ. Σπυρίδωνα ΠΑΠΑΙΟΑΝΝΟΥ και του συνεργάτη - αναλογιστή του Ταμεί
ου. κ. Βασιλείου ΜΠΕΤΣΗ, όπου ο μεν πρώτος κλείνει
τη γνωμοδότησή του λέγοντας ότι: «Σε κάθε περίπτωση,
πάντως, η Διοίκηση του Ταμείου δύναται με ειδικά αιτι
ολογημένη απόφασή της. αφού τεκμηριώ σει την τυχόν
θέση της για την επέλευση ευρύτερων δημοσιονομικών
συνεπειών από την εφαρμογή της επίμαχης γνωμοδότη
σης. να ζητήσει από τον εποπτεύοντα το Ταμείου Υπουργό
την αποστολή της στον ομόλογό του. των Οικονομικών,
για τις δικές του ενέργειες.» και ο δε δεύτερος, μετά από
ερώτημα μελών του Δ.Σ. απάντησε ότι σε κάθε περίπτω
ση η χορήγηση των εν λόγω εφάπαξ έχ ει δημοσιονο
μικές συνέπειες. Την εν λόγω απάντηση του συνεργά
τη αναλογιστή του Ταμείου ζήτησαν εγγράφως τα μέλη
του Δ.Σ. αυτού και το θέμα ανεβλήθη μέχρι να υπάρξει
η έγγραφη, επιστημονικά τεκμηριωμένη, θέση του ο ι
κονομικού συνεργάτη περί δημοσιονομικών συνεπειών.
Στο υπ' αριθ. 6/2015 Πρακτικό του Ταμείου μας (ΑΔΑ:
72Ξ20ΠΠΞ-ΜΦΚ ). το οποίο είχε υποβληθεί αρμοδίως
στην εποητεύουσα Αρχή, ώστε να συνταχθεί ερώτημα
προς το ΝΣΚ και εν συνεχεία αυτό γνωμοδοτήσει ανα
φορικά με τη χορήγηση των συμπληρωματικών εφάπαξ
βοηθημάτων, αναφέρει μεταξύ άλλων ότΐ: α) θα προκό
ψουν επιπλέον υποχρεώσεις - παροχές για τους Το
μείς του Ταμείου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν
ελλείμματα, β) παραδείγματα εισφορών - παροχών και
γ) την εκτίμηση του συνολικού κόστους από τη χορή
γηση των εφάπαξ βοηθημάτων στα 10 εκατ. ευρώ.
Η Ομοσπονδία μας. θεωρεί ότι η εν λόγω γνωμοδό
τηση χρήζει συμπλήρωσης, επικαιροποίησης και νέας
αποδοχής από τους αρμόδιους Υπουργούς και κατ' επέ
κταση ζητά, τόσο από το Ταμείο μας όσο και από την Πο
λιτική Ηγεσία του Σώματος, να εφαρμοστούν οι διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν.3086/02 και να λάβουν
υπόψη τους τα νέα νομικά δεδομένα που μεσολάβησαν
από τη δημοσίευση και την αποδοχή της από τον Υπουρ
γό μας. τα οποία ανατρέπουν εν πολλοίς την ιστορική και
νομική βάση της Γνωμοδότησης (Αποφάσεις της ολομέ
λειας του ΣτΕ 1125 - 1128/2016).
Όλες αυτές οι στρεβλώσεις είχαν επισημανθεί εκ μέ
ρους μας προκαλώντας προφανώς τα συμφέροντα ε κ ε ί
νων που έβλεπαν το Ταμείο ως «ευκαιρία» για αρπαχτές
και όχι ως έναν φορέα υπεύθυνο για το παρόν και το
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μέλλον του χιλιάδων συναδέλφων μας. εν ενεργεία και
εν αποστρατεία.
Σε κάθε περίπτωση, η ΠΟΑΣΥ υπερασπίζεται τη νομι
μότητα και μόνον τη νομιμότητα. Άλλωστε, με βάση την
κείμενη νομοθεσία, μια γνωμοδότηση που μπορεί να έχει
ευρύτερες δημοσιονομικές συνέπειες, είναι υποχρεωτι
κή για τη Διοίκηση, εφόσον γίνει αποδεκτή και από τον
Υπουργό Οικονομικών.
Θα ήταν δε παράλογο να «χρεώνει» ο οποιοσδήποτε
στην ΠΟΑΣΥ προθέσεις που δήθεν βλάπτουν ή θα έβλα
πταν στο μέλλον τα συμφέροντα του ΤΕΑΠΑΣΑ και των
ασφαλισμένων. Εκείνο που υπερασπίζεται η ΠΟΑΣΥ είναι
η διασφάλιση ενός νομικού πλαισίου που δεν θα υπονο
μ εύει τόσο το κοινό περί δικαίου αίσθημα όσο και τους
ηθικούς κανόνες που πρέπει να διέπουν τη χρηστή δι
οίκησή του. σε έναν αυτόνομο και υγιή ασφαλιστικό ορ
γανισμό και μάλιστα στον κρίσιμο τομέα της ασφάλειας
της χώρας μας.
Αδιάλειπτος και αδιάλλακτος στο θέμα αυτό είναι ο
αγώνας μας για ένα Ταμείο για όλους και όχι για λίγους
Ας μη λησμονούν, τυχόν επικριτές των ενεργειών μας
ότι αποτελεί πάγια προτεραιότητά μας η προοπτική αυ
τή καθ' αυτή του Ταμείου με τα σημερινά και κυρίως τα
αυριανά δεδομένα, διότι δεν μπορεί κανείς να θεωρεί
ηθικό και δίκαιο το να εισπράττει ο οποιοσδήποτε εις
το ακέραιον την σήμερον ημέραν, αλλά εις βάρος των
άλλων, αδιάφορα από το αν και τι θα γίνει στο αύριο με
τους σημερινούς και τους μελλοντικούς ασφαλισμένους.
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι. όσοι σήμερα «αγωνιούν» για ίο Ταμείο, οφείλουν να γνωρίζουν όχι. όταν η
Ομοσπονδία έδινε τη μάχη για την αυτοτέλειά του. και
συνεπώς τη δυνατότητα χορήγησης των εφάπαξ ανε
μπόδιστα τόσο για τις εκκρεμείς αιτήσεις όσο και για
εκείνους που επρόκειτο να συνταξιοδοτηθούν, κάποιοι
υπεραμύνονταν της ρήτρας αξιομάχου που οδηγούσε,
αν εφαρμοζόταν, σε απευθείας μειώσεις της τάξεως
του 27% περίπου. Το θέμα αυτό, όμως, έ χ ει πολύ βάθος
και μεγάλο πεδίο ευθυνών, οπότε θα επανέλθουμε...
Εξάλλου, πολλοί «παρήλασαν» από θέσεις ευθύνης οι
οποίοι θα μπορούσαν τον παλιό καλό καιρό, να έχουν δι
ασφαλίσει όχι μόνο τα δικά τους συμφέροντα, αλλά και τα
συμφέροντα του ανώνυμου Έλληνα Αστυνομικού, χάριν
του οποίου λειτουργούσαν και όφειλαν να λειτουργούν,
συμβάλλοντας πολλαπλώς με τις αποφάσεις τους στην
εδραίωση και μακροημέρευση ενός υγιούς ασφαλιστι
κού συστήματος στην Ελληνική Αστυνομία.
Ας μην κάνει λοιπόν κανείς ωσάν να ανακαλύπτει
σήμερα την Αμερική...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες. Το συνδικαλιστικό μας
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κίνημα συνεχίζει τον αγώνα του παρά τις αντίξοες συνθή
κες (οικτρή οικονομική κατάσταση της χώρας, θερινή ρα
στώνη, απογοήτευση στην κοινωνία κλπ). γνωρίζοντας ότι
δεν είμαστε εμείς εκείνοι που καλούμαστε να λύσουμε
τα προβλήματα της διοίκησης. Εμείς αναδεικνύουμε τα
προβλήματα και πιέζουμε για την επίλυσή τους χάριν της
δικής σας ουσιαστικής συμμετοχής και στήριξης, όπως
αποδείξατε και με τις αρχαιρεσίες νέων διοικήσεων σε
Ενώσεις μας το τελευταίο διάστημα. Οφείλουμε σεβασμό
στην αγωνιστική σας διάθεση και επαγρύπνηση στους
χαλεπούς καιρούς που καλούμαστε να ανταηοκριθούμε
στις εύλογες απαιτήσεις και ανησυχίες σας, κλείνοντας
έναν χρόνο από την ανάληψη των καθηκόντων μας ως
νέα διοίκηση της Ομοσπονδίας.
Στο πλαίσιο αυτό ξεκινάμε έναν νέο κύκλο ενημέρω
σης των πολιτικών κομμάτων για τα αιτήματά μας. στρέ
φοντας την προσοχή μας στους κυβερνητικούς εταίρους,
που έλαμψαν δια της απουσίας τους από το Γενικό Συμ
βούλιο αλλά και στα κόμματα της αντιπολίτευσης που
συνηθίζουν να μοιράζουν ανέξοδες υποσχέσεις, απαι
τώντας πλέον από αυτά, συγκεκριμένες προγραμματι
κές δεσμεύσεις.
Η Ομοσπονδία διατηρεί ανοικτή γραμμή επικοινωνί
ας με όλες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις και πορεύεται με
βάση τις καταστατικές της αρχές για το συμφέρον όλων
των μελών της.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Οι δεσμεύσεις του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας
Συνάντηση των Ομοσπονδιών Σωμάτων Ασφαλείας με
τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.
Με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκο
Μητσοτάκη συναντήθηκαν στις 13 Ιουλίου 2016 οι πρόε
δροι των Ομοσπονδιών και Ενώσεων των Αστυνομικών,
των Πυροσβεστών και των Λιμενικών παρουσία των βου
λευτών Δημήτρη Κυριαζίδη. Σίμου Κεδίκογλου και Ιωάν
νη Ανδριανού.
Στη συνάντηση μετείχαν ειδικότερα, οι Πρόεδροι της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων κ.

Γρηγόριος Γερακαράκος, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Αξιωματικών Αστυνομίας, κ. Ιωάννης Κατσιαμάκας, της
Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, κ. Ιωάν
νης Σταμούλης, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων
Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, κ. Δημήτριος Σταθόπουλος. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προ
σωπικού Λιμενικού Σώματος, κ. Αθανάσιος Τσατσούλης
και της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώ
ματος κ. Δημήτριος Σαϊτάκης.
Αφού εκτέθηκαν αναλυτικά τα προβλήματα που απα
σχολούν το συνδικαλιστικό μας κίνημα και υποβλήθηκε
σχετικό υπόμνημα με τα θεσμικά, εργασιακά, ασφαλιστι
κά κλπ αιτήματά μας. ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
αναγνώρισε τις δυσκολίες και τα προβλήματα, που αντι
μετωπίζουν οι συνάδελφοί μας και εξέφρασε την πεποί
θησή του ότι η ελληνική κοινωνία αναγνωρίζει τη διαχρο
νική προσφορά των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας,
τα οποία εργάζονται υπό αντίξοες και επικίνδυνες πολλές
φορές συνθήκες.
Επιβάλλεται, λοιπόν, για τους λόγους αυτούς, όπως
μας εξέφρασε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, η άμε
ση αναγνώριση και θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας της
εργασίας μας. Στη συνέχεια τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία,
ανέκαθεν, έχει διαδραματίσει ένα πολύ θετικό και ουσια
στικό ρόλο στην αναβάθμιση των συνθηκών λειτουργίας
των Σωμάτων Ασφαλείας, με σεβασμό στο θεσμικό ρόλο
και την κρίσιμη αποστολή που έχουν για την ασφάλεια
των πολιτών. Το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει, πιστεύοντας
στις ικανότητες και την αφοσίωση των στελεχών τους στην
αποστολή τους.
Σε ό.τι αφορά τα ειδικότερα αιτήματα που ζητήθηκε η
επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης
δήλωσε ότι στηρίζει ανεπιφύλακτα την πλήρη εφαρμογή
των αποφάσεων του ΣτΕ όσον αφορά τη μισθολογική απο
κατάσταση των ένστολων, καθώς και το αίτημα για ξεπάγωμα των προσλήψεων στα Σώματα Ασφαλείας.
Στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας επιδώσαμε σχε
τικό υπόμνημα με τις θέσεις μας για το ιερό δικαίωμα στην
απεργία και την τροποποίηση του άρθρου 23 παρ. 2 του
Συντάγματος ενόψει και της Συνταγματικής Αναθεώρησης,
αναλόγου του οποίου έχουμε καταθέσει και στον αρμό
διο Υπουργό της Κυβέρνησης για την αναθεώρηση αυτή.
Τέλος, δόθηκε έμφαση και στα προβλήματα του Πυ
ροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος για τα οποία ο
κ. Μητσοτάκης είπε ότι την περίοδο αυτή είναι ιδιαίτερα
οξυμένα λόγω των πυρκαγιών και των μεταναστευτικών
ροών και δήλωσε ότι χρήζουν άμεσης ενίσχυσης και σε
προσωπικό και μέσα για να ανταπεξέλθουν στο ρόλο τους.
Τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ακτοφυ
λακής όπως προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με
τη διασφάλιση όμως των εθνικών μας θέσεων.
Μετά τη συνάντηση ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατί-
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ας. κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε την ακόλουθη δήλω
ση: «Είχα την ευκαιρία σήμερα να ενημερωθώ από τους
εκπροσώπους των Σωμάτων Ασφαλείας για την κατάσταση
και τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν κα
θημερινά τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυ
ροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, υπό αντίξοες, πολ
λές φορές, συνθήκες.
Συζητήσαμε σειρά θεσμικών ζητημάτων, που αφο
ρούν την ομαλή λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας και
τα οποία έχουν διατυπωθεί αρμοδίως και στην Κυβέρνη
ση. η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει τις κατάλληλες
λύσεις, με αποτέλεσμα αυτό να έχει σοβαρή επίπτωση στη
ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών.
Η ελληνική κοινωνία αναγνωρίζει τη διαχρονική προ
σφορά των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας. Είναι υπο
χρέωση όλων μας να στηρίξουμε τις προσπάθειές τους και
να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για να επιτελούν
με επιτυχία την αποστολή τους. Χωρίς δογματισμούς και
ιδεολογικές αγκυλώσεις.
Η ακολουθούμενη οικονομική πολιτική της Κυβέρνη
σης δεν φτωχοποιεί μόνο τους Έλληνες πολίτες, αλλά έχει
πολύ σοβαρές επιπτώσεις και στις συνθήκες ασφάλειας
που επικρατούν στη χώρα. Είναι σε όλους γνωστό, ότι η
Νέα Δημοκρατία, διαχρονικά, έχει διαδραματίσει ένα πο
λύ θετικό και ουσιαστικό ρόλο στην αναβάθμιση των συν
θηκών λειτουργίας των Σωμάτων Ασφαλείας, με σεβασμό
στο θεσμικό ρόλο και την κρίσιμη αποστολή που έχουν για
την ασφάλεια των πολιτών. Το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει,
πιστεύοντας στις ικανότητες και την αφοσίωση αυτών των
ανθρώπων στην αποστολή τους».

ΠΟΑΞΙΑ
(www.poaxia.gr)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάντηση με την πρόεδρο του ΤΕΑΠΑΣΑ Ταξίαρχο κα Παναγιώτα ΧΑΡΩΝΗ καθώς και με τον αναλογιστή κ. Βασίλειο ΜΠΕΤΣΗ είχαν ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας κ. Ιωάννης ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ, το μέλος
του ΔΣ κ. Κωνσταντίνος ΠΛΑΤΙΑΣ, ο εκπρόσωπος της
Ομοσπονδίας στο ΤΕΑΠΑΣΑ και πρόεδρος της Ένω
σης Αξιωματικών Αττικής κ. Βασίλειος ΒΡΑΝΤΖΑΣ
και ο αντιπρόεδρός της κ. Ευάγγελος ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΣ.
θέμα της συνάντησης ήταν η ενημέρωσή μας για την
διαδικασία χορήγησης των εφάπαξ βοηθημάτων ύστερα
και από την ψήφιση του τελευταίου ασφαλιστικού νόμου
4387/2016. Από την πλευρά μας μεταφέραμε το οξύ πρό
βλημα που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της διετούς καθυ
στέρησης όσον αφορά στη χορήγηση των δικαιούμενων
εφάπαξ στους συνταξιοδοτηθέντες συναδέλφους μας και
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ζητήσαμε την άμεση έγκριση των αιτήσεων και την έναρ
ξη της διαδικασίας χορήγησης των εφάπαξ, με δεδομένο
ότι για τους αποστρατευθέντες από τον Ιούνιο του 2014
έως 31/12/2014 είναι ξεκάθαρος ο τρόπος υπολογισμού
τους. Η πρόεδρος μας διαβεβαίωσε ότι για αυτήν την κα
τηγορία ήδη έχει δρομολογηθεί η διαδικασία χορήγησης
αφού ξεπεράστηκαν ορισμένα τεχνικά προβλήματα μέ
σω της Διαχείρισης χρηματικού ενώ για τους αιτούντες
των ετών 2015 και 2016 απαιτείται αφενός η έκδοση της
εγκυκλίου από το υπουργείο Εργασίας με την οποία θα
διευκρινίζεται ο τρόπος υπολογισμού με το νέο μαθημα
τικό τύπο και αφετέρου απαιτείται αναλογιστική μελέτη
για τον καθορισμό της Ε τήσ ια ς μεταβολής της βάσης
υπολογισμού των εισφορών του έτους”, δηλαδή το λεγό
μενο (gk). Από την πλευρά μας ζητήσαμε επίσπευση των
διαδικασιών και επ' αυτού αφού όπως μας ενημέρωσε
και ο αναλογιστής κ. Μπέτσης. ο απαιτούμενος χρόνος
για την αναλογιστική μελέτη δεν ξεπερνά τις δέκα ημέ
ρες. Σύμφωνα δε με την πρόσφατη αναλογιστική μελέτη
που είχε εκπονηθεί από την εταιρεία του. τα Ταμεία της
Ελληνικής Αστυνομίας είναι υγιή και δεν παρουσιάζο
νταν ουδένα πρόβλημα ρευστότητας και έχουν τη δυνα
τότητα της άμεσης χορήγησης των προϋπολογισθέντων
εφάπαξ. Κατόπιν τούτου θέλουμε να πιστεύουμε ότι το
χρονίζον αυτό θέμα και με την αυτοτέλεια του Ταμείου
μας. που επετεύχθη χάρη των ενεργειών και των πιέσε
ων του συνδικαλιστικού μας κινήματος, θα απεμπλακεί
από τις συμπληγόδες των μνημονιακών νομοθετημότων
για την ανακούφιση των δικαιούχων συναδέλφων μας.
που γι' αυτούς στις μέρες μας το εφάπαξ αποτελεί μια
σημαντική βοήθεια, δεδομένου ότι τα χρήματα αυτά δεν
τους χαρίζονται αλλά αποτελούν χρόνιες κρατήσεις από
την πολυετή υπηρεσία τους. Η Ομοσπονδία μας θα βρί
σκεται σε επικοινωνία με το ταμείο, παρακολουθώντας
τις διαδικασίες, προκειμένου να παρέμβει θεσμικά εκ
νέου, αν τούτο απαιτηθεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ομοσπονδία μας ενημερώ θηκε για την προτροπή
-εντολή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα προς τους διοικούντες το Σώμα. Αξιωματικούς, να απουσιάσουν από την
Υπηρεσία, τουλάχιστον ένα 15νθημερο.κάνοντας χρήση
της θερινής τους αδείας. αλλά και να λαμβάνουν μια ημε
ρήσια ανάπαυση εβδομαδιαίως, υποχρεωτικά, ανεξάρτη
τα από το φόρτο εργασίας και τις αυξημένες επιχειρησι
ακές ανάγκες. Η απόφαση αυτή, έτσι όπως μεταφέρθηκε
από τον ίδιο στην πρόσφατη συνάντηση των στελεχών του
Σώματος στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, συνάδει με τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της διοίκησης
που πρεσβεύουμε και γι' αυτό αξίζει ιδιαίτερης μνείας.
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Ο κ. Αρχηγός επέδειξε για άλλη μια φορά ότι αφουγκράζεται τις αγωνίες μας και λειτουργεί σταθμίζοντας τις
υπηρεσιακές ανάγκες χωρίς να υποτιμά τον παράγοντα
άνθρωπο. Την ίδια ώρα οφείλουμε να επισημάνουμε ότι
με την απόφαση αυτή αυξάνονται και οι υποχρεώσεις
των διοικούντων αξιωματικών, έναντι των υφισταμένων
στελεχών και δη των χαμηλοβάθμων, αναφορικά με τα
δικαιώματά τους (ρεπό, άδειες κλπ) τα οποία δεν πρέπει
να καταστρατηγούνται. Εκεί θα κριθεί η χρηστή διοίκηση,
το σύγχρονο πνεύμα και η αξιοπιστία όλων μας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
(ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ) ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ.ΑΞΙ.Α.
0 Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωμα
τικών Αστυνομίας κ. ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης και ο Πρό
εδρος της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής κ. ΒΡΑΝΤΖΑΣ
Βασίλειος επισκέφτηκαν στις 27/6/2016. κατόπιν προσω
πικής πρόσκλησης της Ευρωβουλευτού Κυρίας ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ Ελίζας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυ
ξέλλες, όπου ξεναγήθηκαν και ενημερώθηκαν από την
Κα. ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ για θέματα που άπτονται των αρμοδι
οτήτων της καθώς επίσης και για το σημαντικό έργο που
επιτελείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως προς τον το
μέα των αρμοδιοτήτων της συζητήθηκαν, κυρίως, το μείζον θέμα του μεταναστευτικού- προσφυγικού ζητήματος,
όπου και της ετέθη το ζήτημα της χρηματοδότησης της
Ελληνικής Αστυνομίας από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, σε
συνδυασμό με την υπεραπασχόληση του προσωπικού,
που ηροέκυψε με την αύξηση των μεταναστευτικώνπροσφυγικών ροών. Η κ. ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ συμμερίστηκε
τις ανησυχίες των Προέδρων και δήλωσε ότι θα υποβάλ
λει σχετικό ερώτημα στο ευρωκοινοβούλιο, προωθώντας
την επίλυση του θέματος σε όλα τα αρμόδια όργανά του.
Οι πρόεδροι της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. και της ΕΝ.ΑΞΙ.Α., ευχαρίστη
σαν ιδιαίτερα την κα. ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ για την τιμητική της
πρόσκληση και τόνισαν ότι ο συνδικαλιστικός βραχίονας

των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας είναι αταλάντευτα προσανατολισμένος στις Α ξίες της Ενωμένης Ευ
ρώπης. όπως αυτές εκφράστηκαν από τους οραματιστές
και θεμελιωτές αυτής Konrad Adenauer, Jean Monnet,
Robert Schuman κ.α. για μία Ευρώπη της ειρήνης, της
συνεργασίας των λαών, και της κοινωνικής και οικονο
μικής προόδου με επίκεντρο τον άνθρωπο και την προ
άσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του.
Παρατίθεται η απάντηση της Ε.Ε. στη σχετική ερώτη
ση της κ. Βοζεμπερκ.
Καμία δαπάνη προς πληρωμή δεν έχ ει υποβάλλει
η Ελληνική Κυβέρνηση στο πλαίσιο των εθνικών προ
γραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης ΠΆΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλει
ας (ΤΑΕ). μ ε αποτέλεσμα τα 70 εκατ. ευρώ που έχουν
καταβληθεί στη χώρα μας. ως προχρηματοδότηση, να
παραμένουν εντελώς αναξιοποίητα. Αυτή την απάντη
ση έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Επίτροπος Μετανά
στευσης, Δημήτρης Αβραμόπουλος) σε σχετική ερώ
τηση της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, κυ
ρίας Ελίζας Βόζεμηεργκ-Βρυωνίδη, για την άμεση δι
αθεσιμότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων προς την Ελ
λάδα και τις αυξημένες ανάγκες της χώρας μας. Μά
λιστα. στην απάντησή της. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπο
γραμμίζει ότι η κατανομή κονδυλίων υπέρ της χώρας
μας αναμένεται να αυξηθεί το 201 θ κατά την ενδιάμεση
επανεξέταση του TAME και του TEA. Παράλληλα, επι
σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι ο πρώτος αποδέκτης κον
δυλίων από τα εν λόγω ταμεία, λαμβάνοντας υπόψη
το σύνολο της χρηματοδότησης, τόσο στο πλαίσιο των
εθνικών προγραμμάτων -όπου υπεύθυνες για τη δια
χείρισή των κονδυλίων είναι οι ελληνικές αρχές- όσο
και υπό τη μορφή βοήθειας έκτακτης ανάγκης, όπου
υπεύθυνη για τη διαχείριση των χρημάτων είναι η Ευ
ρωπαϊκή Επιτροπή.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
«Τα κονδύλια για την Ελλάδα στο πλαίσιο των εθνι
κών προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευ
σης και Ένταξης ΠΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής
Ασφάλειας (TEA) είναι περίπου 509 εκατ. EUR για την
περίοδο 2014-2020. Συνολικό ποσό 70 εκατ. EUR έχει
καταβληθεί ως προχρηματοδότηση, και συγκεκριμένα
33 εκατ. το Σεπτέμβριο του 2015 και 36 εκατ. EUR το
Φεβρουάριο του 2016. Περαιτέρω πληρωμές διενεργούνται βάσει των δαπανών που υποβλήθηκαν από την
Ελλάδα μέσω των ετήσιων εκθέσεών της. Στην έκθεσή
της που υποβλήθηκε το Φεβρουάριο του 2016 η Ελλά
δα υπέβαλε μηδενική εκκαθάριση λογαριασμών (κα
μία δαπάνη προς πληρωμή).
Στην ενδιάμεση επανεξέταση του TAME και του TEA
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το 2018, η εθνική κατανομή κονδυλίων υπέρ της Ελλά
δας αναμένεται να αυξηθεί.
Εξάλλου, από την έναρξη της μεταναστευτικής κρί
σης, έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα περίπου 181 εκατ.
EUR βοήθειας έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ/ΤΕΑ. είτε απευθείας σε ελληνικές αρχές είτε μέσω
οργανισμών της EE (EASO) και διεθνών οργανισμών,
όπως ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)
και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους
Πρόσφυγες (UNHCR). Θα εξακολουθήσει να παρέχεται
επείγουσα βοήθεια στην Ελλάδα, κάθε φορά που κρ ίνεται αναγκαίο και δικαιολογημένο.
Εάν λ η φ θ εί υπόψη το σύνολο της χρηματοδότησης
στο πλαίσιο εθνικώ ν προγραμμάτων και υπό μορφή
βοήθειας έκτακτης ανάγκης, η Ελλάδα είναι ο πρώτος
αποδέκτης κονδυλίων των TAME και TEA από κοινού».

ΠΟΣΎΦΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Συνάντηση κλιμακίου της ΠΟΣΥΦΥ με τον ΓΓραμματέα του Υπουργείου Δημ. Τάξης

Κλιμάκιο της Ομοσπονδίας μας. συναντήθηκε σήμερα
στη Θεσσαλονίκη μ ε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργεί
ου Δημόσιας Τάξης κ. Αναγνωστάκη Δημήτριο.
Στο πλαίσιο της περιοδείας του Γενικού Γραμματέα
του Υπουργείου κ. Δημ. Αναγνωστάκη. συμπεριλήφθηκε
και η συνάντηση του μ ε κλιμάκιο της Ομοσπονδίας στο
Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.
Η Ομοσπονδία έθεσε δέσμη θεσμικών αιτημάτων τα
οποία και παρουσίασε και στο πρόσφατο γενικό Συμ
βούλιο της 19"ς Απριλίου και είναι ήδη γνωστά στα μέλη,
αλλά και στη Φυσική Ηγεσία. Παράλληλα εξέθεσε και
ζητήματα υπηρεσιακής φύσεως. που προκαλούνται στο
πλαίσιο αντιμετώπισης του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος.
Συνέχεια της καλής διάθεσης προς επίλυση αυτών
Συνάντηση κλιμακίου της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. με τον
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου μας κ. Αναγνωστάκη Δ.
Σι/»:τπ)ς στις ιττοφις του μι τους συ»δι«αΑιστι«ους φορίις σι «ο8τ άνοδο του στη Β.Ελλάδα ο «.Αναγνωστικής.
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από πλευράς του κ. Γενικού Γραμματέα, η Ομοσπονδία
κλήθηκε να τα αναπτύξει διεξοδικά το επόμενο διάστη
μα στην Αθήνα, ώστε γρήγορα να ανευρεθούν λύσεις
προς το συμφέρον των συναδέλφων και της Υπηρεσίας.

Συνάντηση των Σωματείων Ειδικών Φρουρών
με την Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.
Την Παρασκευή 08/08/2016 ία Σωματεία Ειδικών
Φρουρών. Αττικής (ΣΕΦΕΑΑ), Κρήτης (Ε.Ν.Ε.Υ.Κ), Κ ε
ντρικής Μ ακεδονίας (Ε.Ε.Φ.Κ.Μ ) πραγματοποίησαν δ ι
αδοχικές συναντήσεις με μέλη της Πολιτικής και Φ υσι
κής Ηγεσίας, προκειμένου να μεταφερθούν, απόψεις,
αιτήματα και θέσεις, που προέρχονται από την βάση
των εκλεγμένω ν συνδικαλιστικώ ν μας οργάνων ,των
μελών μας Ειδικών Φρουρών και Αστυνομικών Υπάλ
ληλων προερχόμενων από Ειδικούς Φρουρούς.
Εν πρώτοις πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον
Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Αναγνωστάκη Δημήτριο. από τον οποίο μας δόθηκε η χρονική άνεση να
παρουσιάσουμε την υφιστάμενη κατάσταση των υπη
ρεσιών της χώρας αλλά κυρίως των προσώπων. Συνα
δέλφων που ζουν και επιφορτίζονται την παρακμή σε
κάθε επίπεδο και σε κάθε τομέα της καθημερινότητας
ενός Αστυνομικού.
Σημαντικό κεφάλαιο της συνάντησης αποτέλεσε η
επιμονή της Ηγεσίας να καταργήσει τη ΥΠΑΣΕΚ και
να υπαγάγει τα ΤΑΕ στις διευθύνσεις της Π εριφέρειας
Κρήτης. Συνοπτικά υποστηρίχθηκε από πλευράς μας
ότι τα ενδεχομένως αρνητικά αποτελέσματα της από
φασης αυτής που είναι απευκταία από όλους . μπορεί
όμως να στιγματίσουν αρνητικά το τοπία της δημόσι
ας τάξης και ασφάλειας ολόκληρης της Κρήτης. Τότε
όμως η ευθύνη θα έχ ει ιδιότητα και ονοματεπώνυμο.
Οι ροές των μετακινούμενω ν συναδέλφων για την
κάλυψη των συνεπειών του προσφυγικού προβλήμα
τος. ανταγωνίζονται τις ροές των προσφύγων, η αντιμε
τώπιση είναι εμβαλω ματική και σε συνδυασμό με την
γενικότερη λειψανδρία και ερήμωση των υπηρεσιών
επιβάλλεται άμεση πρόσληψη αρκούντος ικανού αριθ
μού νέου προσωπικού.
Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε και η πρώτη θ ε 
σμική συνάντηση των Σωματείων μας. με τον νέο Αρ
χηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Τσουβάλα Κωνσταντίνο, αλλά και τα νέα μέλη της Φ υσικής
Ηγεσίας που πλαισίωναν τον κύριο Αρχηγό. Σ υγκεκρ ι
μένα στην συνάντηση παρέστησαν και. ο Υπαρχηγός του
σώματος. Αντιστράτηγος κ. Διαμαντόπουλος Ιωάννης, ο
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Διευθυντής του Επιτελικού Γραφείου του κ. Αρχηγού,
Ταξίαρχος κ. Βολυράκης Στυλιανός, ο Προϊστάμενος
του Κλάδου Δ ιο ικη τική ς Υποστήριξης & Ανθρωπίνου
Δυναμικού, Ταξίαρχος κ.Αχιλλέας Σκανδάλης, ο Δ ιευ 
θυντής Προσωπικού του Α/Ε/Α , Διευθυντής κ. Λαδο
μένος Μ ιχ α ή λ .
Από τους Προέδρους των Σωματείων έγινε ε κ τε 
νής αναφορά κυρίως στον βασικό κορμό των θεσμικών
θεμάτων που αφορούν την Ελληνική Αστυνομία, έγινε
όμως και μια σύντομη παρουσίαση των επιμέρους τοπι
κών κεντρικών προβλημάτων που ταλαιπωρούντο μέλη
μας Ειδικούς Φρουρούς και Αστυνομικούς Υπαλλήλους
που προέρχονται από αυτούς.
Επιγραμματικά τέθηκαν τα εξής:
Ερήμωση υπηρεσιών και στέρηση ουσιωδών ε ρ 
γασιακών δικαιωμάτων, με τραγικά αποτελέσματα σε
προσωπικό και υπηρεσιακό επίπεδο.
Υ λικοτεχνικά μέσα και ασυρματική επ ικοινω νία
προηγούμενης δεκαετίας, θέτουν σε κίνδυνο ζωές.
Εκπόνηση σχεδίου ανανέωσης προσωπικού σε
Δ.Α.Ε.Α και ΔΙ.ΑΣ και σύσταση για αυτό επιτροπής, με
παράλληλη ικανοποίηση των αιτημάτων όσων επιθυ
μούν να μετακινηθούν από αυτές τις υπηρεσίες μετά
την πάροδο ε τώ ν . Η πολυετής παραμονή σε υπηρεσίες
με τόσο ιδιαίτερες συνθήκες οδηγούν με επιστημονικά
τεκμήρια, σε ψ υχικές και σωματικές ασθένειες.
Η ενίσχυση του προσωπικού υπηρεσιών δυσμενών
υπηρεσιακών συνθηκών, με κόστος για την πολιτεία και
το κράτος και όχι αδαπάνως, αφαιρώντας μόρια από τη
μια οικογένεια συναδέλφου και προσθέτοντας τα μια
άλλη, οδηγώντας παράλληλα σε ενδοϋπηρεσιακή εσω
στρέφεια και διαμάχη.
Η εναρμόνιση των οργανικών θέσεων με την υπη
ρεσία που υπηρετούν οι Συνάδελφοι, μετά παρελεύσεως ευλόγου χρονικού διαστήματος και απαλλαγή των
υπηρεσιών από την άσκοπη γραφειοκρατία ανανέωσης
αποσπάσεων και διαθέσεων.
Η νόμιμη μεταχείριση των αστυνομικών που οδη
γούνται στο Εσωτερικών Υποθέσεων, συνέπεια κατηγο
ρίας ή μαρτυρικής κατάθεσης σε υποθέσεις που απα
σχολούν.

Η αξιολόγηση των υπηρεσιών σε θέματα αναγκών
προσωπικού και ο εξορθολογισμός στην κατανομή,
εξαλείφ οντας το φαινόμενο ανισοβαρούς κατανομής
και υπηρεσιών "πατρικίων" και "π ληβ είω ν".
Η επιτέλους ίδρυση των Φαρμακείων, μια πρόταση
των εκπροσώπων των Ειδικών Φρουρών η οποία έγινε
Νόμος αλλά χάθηκε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας.
Η ίδρυση του Οργάνου "Συνήγορος του Αστυνομι
κού " στα πλαίσια και εντός των ορίων που κατατέθηκε
η πρόταση , επίσης από τους εκπροσώπους των Ειδι
κών φρουρών και υιοθετήθηκε από το σύνολο των συ
ναφών Συνδικαλιστικώ ν φορέων. Κάθε άλλο υποκα
τάστατο της έννοιας και της ουσίας της πρότασης μας
υποβαθμίζει τον σκοπό και την αποστολή της επίσης με
Νόμο υλοποίησης της πρότασης μας για τον "Συνήγορο
του Αστυνομικού"
Ο κ. Αρχηγός, αναγνώρισε τις αντίξοες υπηρεσι
ακές και οικονομικές συνθήκες , μέσα από τις οποίες
καλείται ο ένστολος να ανταποκριθεί στις ανάγκες για
αποτροπή και καταστολή του εγκλήματος, διατηρώντας
παράλληλα η αστυνομία τον αμιγώς κοινω νικό της χα
ρακτήρα.
Οι προθέσεις του κ. Αρχηγού είναι να καταφέρει να
μετουσιώσει σε πράξη όσα ο ίδιος επ ιθυμεί και ορα
ματίζεται για την Αστυνομία και το προσωπικό της. σε
σύντομο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη ιδέες
και προτάσεις των Συνδικαλιστικών φορέων.
Η συνάντηση σηματοδότησε την αρχή μιας ο υσ ι
αστικής και παραγωγικής συνεργασίας με τους συν
δικαλιστικούς φ ορείς των Ειδικών Φρουρών και των
αστυνομικών Υπαλλήλων προερχόμενων από αυτούς
Κοινό τόπο αποτελεί η προσπάθεια να καταργήσου
με εκείνα που αποτελούν εμπόδιο στη λειτουργία μας,
να βελτιώσουμε όσα ο χρόνος και οι συνθήκες έχουν
υποβαθμίσει και να προσθέσουμε όσα θα αναβαθμί
σουν το έργο και τη ζωή μας.
Στο τέλος της μακράς και εποικοδομητικής μας συ
νάντησης και σε ανάμνηση αυτής, παραδόθηκε στο
κύριο Αρχηγό από τον Πρόεδρο του ΣΕΦΕΑΑ χειρ ο 
ποίητα στυλό πέννα τα οποία εμπεριέχονταν σε ξύ λ ι
νη συσκευασία γραφείου, με το έμβλημα Kat λογότυπο
του Σωματείου.
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ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΕΦΕΑΑ
ΝΤΟΥΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε.Ε.Φ.Κ.Μ
ΠΟΥΡΣΑΪΤΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ε.Ν.Ε.ΦΚ
ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

Π.Ο.Α.Σ.Α.
1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ TOY 170Υ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΑΣΑ
ΣΤΙΣ 11 & 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
Π ραγματοπ οιήθηκε με μεγάλη επ ιτυχία το 17ο
Π ανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ο.Α.Σ.Α. στη Στενή
Εύβοιας 11 & 12 Ιουνίου 2016. Την πρώτη ημέρα της
έναρξης των εργασιών στην εκδήλωση παρέστησαν και
τίμησαν με την παρουσία τους οΐ: ο εκπρόσωπος του
Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Χαλκίδας. Ιστιαίας και Β.
Σποραδών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Πατήρ κ. Κωνσταντίνος
ο Αντιπερκρερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νομού
Εύβοιας κ. ΣΠΑΝΟΣ Φάνης ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας
Τάξης κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Δημήτριος ο Δήμαρχος Διρφύων
- Μεσσαπίων κ. ΨΑΘΑΣ Γεώργιος ο Αντιδήμαρχος Δήμου
Χαλκιδέων κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Αθανάσιος ο Καθηγητής
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών κ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
Ιωάννης ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Εύβοιας
Ταξίαρχος κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος ο Διοικητής
Λιμεναρχείου Χαλκίδας Αντιπλοίαρχος κ. ΣΑΡΑΓΛΗΣ
Νικόλαος ο Πρόεδρος Ε.Α.Α.Σ. κ. Ευάγγελος ΔΑΝΙΑΣ
Υποστράτηγος ε.α ο Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Αξιωματικών Αστυνομίας κ. Ιωάννης ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ ο
Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Εύβοιας
κ. Γεώργιος ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ ως εκπρόσωπος του Προέδρου της
ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόριου ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ ο Επίτιμος Πρόεδρος
της Π.Ο.Α.Σ.Α. κ. Θεόφιλος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 0 πρόεδρος της
Π.Ο.Α.Σ.Α. Υποστράτηγος ε.α ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
έλαβε το λόγο και καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και
τα μέλη - εκπροσώπους των Συνδέσμων στο Συνέδριο. Στη
συνέχεια οι παριστάμενοι επίσημοι χαιρέτησαν το Συνέδριο.
Στη συνέχεια ο Γεν. Γραμματέας του Συνδέσμου Αποστράτων
Ν. Εύβοιας κ. ΣΚΛΙΑΣ Σωκράτης προσφώνησε τον ομιλητή.
Καθηγητή της Νομικής Σχολής, τέως Αντιπρύτανη του
Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Καράκωστα Ιωάννη ο οποίος
ομίλησε με θέμα: «Προστασία της προσωπικότητας
και ιδίως του ιδιωτικού βίου». Μετά την ομιλία του κ.
καθηγητή, ο Αντιπερκρερειάρχης Π. Ε. Εύβοιας κ. Σπανός
Φάνης κήρυξε την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου
και ακολούθησε η απονομή τιμητικών διακρίσεων: 1.
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0 Πρόεδρος της Π.Ο.Α.Σ.Α. μαζί με τον Πρόεδρο του
Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Ν. Εύβοιας στον
Αντιπεριφερειάρχη κ. ΣΠΑΝΟ Φάνη . 2. 0 Πρόεδρος της
Π.Ο.Α.Σ.Α. μαζί με τον Πρόεδρο της ΠΟΑΞΙΑ κ. ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ
στο Δήμαρχο Διρφύων - Μεσσαπίων κ. ΨΑΘΑ Γεώργιο. 3 .0
ΓΓτου Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Ν. Εύβοιας κ.
ΣΚΛΙΑΣ Σωκράτης στον καθηγητή κ . ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Ιωάννη.
Η πρώτη ημέρα έκλεισε με μικρή εκδήλωση (μπουφέ) στο
χώρο του Ξενοδοχείου "STENI EVIAS".
Τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου 12-6-2016, σύμφωνα
με την Η.Δ., παρουσιάσθηκαν τα πεπραγμένα του Δ.Σ..
ο απολογισμός - ισολογισμός του προηγούμενου έτους,
καθώς και ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους.
Στη συνέχεια έγινε ανάπτυξη θεμάτων ευρύτερου
ενδιαφέροντος και μίλησαν οΐ:
α. Τα νέα δεδομένα από την εφαρμογή του ασφαλιστικού
Ν. 4387/ 86 στα Συνταξιοδοτικά - Ασφαλιστικά
ζητήματα/ασφαλιστικά Ταμεία (ΤΕΑΠΑΣΑ-ΜΤΣ) - Ο
Α'Αντιπρόεδρος της Π.Ο.Α.Σ.Α & επίτιμος Υπαρχηγός
Αντιστράτηγος ε.α. κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Γρηγόριος.
β. Νοσηλευτικό Ίδρυμα ΝΙΜΓΠ - το μέλος της Π Ο Α Σ Α
και του ΝΙΜΤΣ Αντιστράτηγος ε.α. κ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Δημήτριος.
γ. Οικονομικά Ομοσπονδίας - ο Ταμίας Αντιστράτηγος ε.α
κος ΤΣΙΒΙΚΗΣ Ηλίας
δ Αποκωδικοποίηση του Ν. 4387/2016: Δ ιεκδικητικό
πλαίσιο-εργασιακά. ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ο.Α.Σ.Α.
Αστυνομικός Διευθυντής ε.α. κ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Νικήτας συνεπικουρούμενος από τον ΟΥΡΑΝΟ Νικόλαο
του Συνδέσμου Ηρακλείου.
ε. Ιστορική Αναδρομή-Μ ετεξέλιξη Ομοσπονδίας -Ο
ΡΑντ-δρος της Π.Ο.Α.Σ.Α. και επίτιμος Πρόεδρος του
Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Ν. Κορινθίας κ.
ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ Ιωάννης.
Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση θέσεων-προτάσεων
από πολλά μέλη του Συνεδρίου, ακολούθησε γόνιμος
διάλογος και συζήτηση για πολλά σοβαρά ζητήματα,
που μας απασχολούν, ακολούθησε σύνοψη θέσεων συμπερασμάτων, μέσα σε κλίμα συναίνεσης και ομοψυχίας
και η συνεδρίαση έκλεισ ε με την έγκριση σχετικού
Ψηφίσματος, το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΨΗΦΙΣΜΑ
Στενή Εύβοιας, 12 Ιουνίου 2016
Στενή Εύβοιας, σήμερα την 12η του Ιουνίου του έτους
2016, ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 15.00', τα
μέλη του 17ου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, μετά από εισήγηση του
Προέδρου του Συνεδρίου, τη διεξαγωγή συζήτησης και
ανταλλαγή απόψεων,

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ |

ΟΜΟΦΩΝΩΣ
Αποφάσισαν και ενέκριναν το περιεχόμενο του
παρόντος ψηφίσματος, το οποίο έχει ως εξής:
1. Αποτίουν φόρο τιμής, στους αστυνομικούς που
θυσιάσθηκαν στο βωμό του καθήκοντος στον αγώνα τους
για την προστασία της έννομης τάξης και εκφράζουν
τα θερμά τους συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή τους
προς τους συγγενείς και τους συναδέλφους τους.
2. Ανησυχούν για τη μεγάλη και γενικευμένη κρίση, που
διέρχεται η Πατρίδα μας. Ανησυχούν για την έκταση
της ανεργίας, τις ισοπεδωτικές πολιτικές που οδηγούν
συνεχώς ανθρώπους στο κοινωνικό και οικονομικό
αδιέξοδο, το κλίμα γενικευμένης ανασφάλειας, ανομίας
και ατιμωρησίας, την αποσάθρωση της κοινωνικής
ασφάλισης, τη μεγάλη κρίση θεσμών και αξιών.
3. Αποδοκιμάζουν κάθε πολιτική που δεν συγκρούεται με
το λαϊκισμό, το πελατειακό σύστημα, τις συντεχνίες, τα
κατεστημένα συμφέροντα και κάθε μορφή διαφθοράς,
αδιαφάνειας και παρασιτισμού. Που προστατεύει τους
ισχυρούς εις βάρος των αδυνάτων, που διατηρεί ακόμα
προνόμια και ασυλίες.
4 Κσταδικάζουντις συνεχιζόμενες «οριζόντιες» περικοπές,
που μεταφέρουν όλα τα βάρη στους μισθωτούς και
συνταξιούχους, στα μεσαία και μικρά εισοδήματα, στους
πλέον αδύναμους πολίτες, που υφίστανταιτις οδυνηρές
συνέπειες της κρίσης, αφήνοντας στο απυρόβλητο
άλλες κατηγορίες και κυρίως αυτούς που έχουν την
πρωταρχική ευθύνη για τη δημιουργία της.
5 Εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους για τις
επαναλαμβανόμενες ά δ ικ ες και ασύμμετρες
περικοπές στις αποδοχές των στελεχών των Σωμάτων
Ασφαλείας στην ενέργεια και αποστρατεία, χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της εργασίας τους
και το μέγεθος της προσφοράς τους.
6 Αντιδρούν στις νέες επαχθείς ρυθμίσεις του Ν.43Θ7/16.
που επιβάλλουν κατά παράβαση κάθε έννοιας δικαίου
και ηθικής ασφαλιστική ισοπέδωση και φορολογική
αφαίμαξη των αποστράτων και υπονομεύουν το κύρος
και την αξιοπρέπειά τους.
7. Απαιτούν άρση των αδικιών, άμεση εφαρμογή των
αποφάσεων του Σ. τ. Ε. και του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και επανασύνδεση των συντάξεων με τις αποδοχές

των στελεχών στην ενέργεια των Ενόπλων Δυνάμεων
και Σωμάτων Ασφαλείας.
8. Συστρατεύουν όλες τις δυνάμεις τους, για αυτόνομη
λειτουργία και οικονομική αυτοτέλεια του βιώσιμου
ασφαλιστικού τους Φορέα ΤΕΑΠΑΣΑ, με την
επαναφορά και αποκατάσταση των αποθεματικών στα
μεγέθη του έτους 2012 και τη διατήρηση του συνόλου
της περιουσίας των επικουρικώ ν και προνοιακών
τομέων ασφάλισης των μετόχων και μερισματούχων
των Σωμάτων Ασφαλείας.
9. Εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους, για την καταφανή
αναντιστοιχία εκπροσώπησης των αποστράτων
αστυνομικών και συνταξιούχω ν υπαλλήλων των
Σωμάτων Ασφαλείας στο νέο ασφαλιστικό φορέα του
Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ
Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), για τη μη θεσμοθέτηση
αυτόνομης Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης του
ΕΤΕΑΕΠ με θέματα μόνο των Τομέων Επικουρικής
Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ. καθώς και τη συνεχιζόμενη
μη αναλογική εκπροσώπησή τους στο Δ.Σ. του Μετοχικού
Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.)
10. Στηρίζουν ανεπιφύλακτα, τις προσπάθειες του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και των
Διοικητικών Συμβουλίων του ΤΕΑΠΑΣΑ. της ΠΟΑΞΙΑ
και της ΠΟΑΣΥ που έχουν κοινό τόπο τη βελτίωση
του ασφαλιστικού νομοθετικού πλαισίου και της
οικονομικής θέσης των αποστράτων και εν ενεργεία
αστυνομικών, καθώς και τη δημιουργία ενιαίου κλάδου
υγείας, σταδιακά για το σύνολο του αστυνομικού
προσωπικού.
11. Δηλώνουν απερίφραστα την αμέριστη συμπαράστασή
τους, στους εν ενεργεία καταβάλλουν, κάτω από
δυσμενείς συνθήκες, προκειμένου να εξασφαλίσουν
τους απαραίτητους όρους τάξεως. ασφαλείας και
κοινωνικής γαλήνης, στους πολίτες.
12. Αγωνιούν για το μέλλον της πατρίδας, για τη συνεχή
συρρίκνωση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
των πολιτών, για την έλλειψη σχεδίου ανάκαμψης και
αναπτυξιακής προοπτικής που θα φέρει αναβάθμιση
του πρωτογενή τομέα, αύξηση της παραγωγικότητας,
μείωση των ανέργων, περιορισμό της μετανάστευσης
Ελλήνων επιστημόνων, εκσυγχρονισμό του δημόσιου
τομέα και ενίσχυση της εθνικής και εσωτερικής
ασφάλειας της χώρας.
13. Δηλώνουν όλοι οι αηόστρατοι των Σωμάτων Ασφαλείας,
σε αρραγή ενότητα και ομοψυχία με τους εν ενεργεία
συναδέλφους μας. ότι δεν θα υποστείλουν τη σημαία
του αγώνα και ότι θα αγωνιστούν με όλες τους τις
δυνάμεις, μέχρι η δικαιοσύνη να γίνει πράξη, γιατί πάνω
από όλα θέλουν την Πατρίδα τους περήφανη μαζί με
το λαό της.
14. Τέλος, εξουσιοδοτούν το Προεδρείο του Συνεδρίου να
υποβάλει το παρόν προς όλους τους αρμόδιους φορείς. ■
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I ΠΕΝΘΗ

f Αντιστράτηγος ε. a. POM ΟΣΙΟΣ Γζ-

f Αστυνόμος Β ' ΤΣΙΒΙΚΗΣ Νικόλαος. Γζννήθηκε το

ώργιος. Γ:ννήθηκε το έτος 1929 στη

1985 στην Αλεξανδρούπολη. Απεβίωσε την 11-05-2016

Μεσοχώρα Πύλης Τρικάλων. Απεβί-

από παθολογικά αίτια.

ωσε την 31-05-2016 από παθολογικά
αίτια. Υπήρξε ο πρώτος αρχηγός της
Ελληνικής Αστυνομίας, μετά την ενο
ποίηση της Αστυνομίας Πόλεων και
της Χωροφυλακής, το Νοέμβριο του 1984. Διετέλεσε

f Ανθυηαστυνόμος ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Γέώργιος. Γζννήθη
κε το έτος 1975 στο Αμβούργο Γζρμανίας. Απεβίωσε τη
18-05-2016 από παθολογικά αίτια.

αρχηγός την περίοδο από 6.2.1985 έως 28.4.1986. ανα
λαμβάνοντας καθήκοντα μετά τη δοκιμαστική περίοδο
συναρχηγίας του τελευταίου αρχηγού της Χωροφυλα
κής Εμμανουήλ Μπριλλάκη και του τελευταίου αρχη
γού της Αστυνομίας Πόλεων Παναγιώτη Ραφτόπουλου,
που ακολούθησε την ενοποίηση των δύο Σωμάτων. Θε

t Ανθυηαστυνόμος ΕΡΜΕΙΔΗΣ Ανέστης. Γζννήθηκε το

έτος 1965 στη Μικρόπολη Δράμας. Απεβίωσε τη 18-042016 από παθολογικά αίτια.

ωρούνταν ένας από τους πιο μορφωμένους αξιωματι
κούς της Ελληνικής Αστυνομίας, μ ε εξειδικευμένες και
πολύπλευρες γνώσεις πάνω σε θέματα που άητονταν

f Ανθυηαστυνόμος ΚΑΜΖΟΛΑΣ Βασίλειος. Γεννήθηκε

του κλάδου του. ενώ ήταν από τους πιο αγαπητούς αν

το έτος 1964 στην Άνω Κλειτορία Αχαΐας. Απεβίωσε τη

θρώπους στους κόλπους της Αστυνομίας, γεγονός που

2-05-2016 από παθολογικά αίτια.

οδήγησε και στην ανάδειξή του. μ ε κοινή πρόταση τό
σο της Αστυνομίας Πόλεων όσο και της Χωροφυλακής,
ως πρώτου Αρχηγού της ενοποιημένης ΕΛ.ΑΣ. Κατά τη

t Ανθυηαστυνόμος ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αναστασίου.

θητεία του στην Αστυνομία, και ενόσω ήταν καθηγητής

Γεννήθηκε το έτος 1964. Απεβίωσε τη 13-06-2016 από

στη Σχολή Αξιωματικών, συνέγραφε το βιβλίο "Οργά

παθολογικά αίτια.

νωση - Διοίκηση - Ηγεσία", μ ε σκοπό να συμπεριλάβει στο βιβλίο όλες τις βασικές αρχές μ ε τις οποίες θα
πρέπει να λειτουργεί κάθε αστυνομικός. Το βιβλίο του

f Ανθυηαστυνόμος ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ Κωνσταντίνος. Γζν

εκδόθηκε από την Τυπογραφική Υπηρεσία της Ελληνι

νήθηκε το έτος 1963 στο Βόλο. Απεβίωσε τη 18-06-2016

κής Αστυνομίας και διδάσκεται, ακόμα και σήμερα, στη

από παθολογικά αίτια.

Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. Η κηδεία του τελέστηκε
στη Μεταμόρφωση Αττικής, όπου και διέμενε.
t Αρχιφύλακας ΛΑΜΠΡΟΥ Αθανάσιος γεν. 1988 στο

Γκίφορν Γερμανίας. Απεβίωσε την 21-04-2016 από πα
Αντιστράτηγος ε.α. ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ Κωνσταντίνος.

θολογικά αίτια.

Γζννήθηκε το έτος 1920 στη Νυμφασία Αρκαδίας. Απεβίωσε την 5-6-2016 από παθολογικά αίτια. Εντάχθηκε
στο Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων τη 17-12-1942. Διετέλεσε υπαρχηγός της τέως Αστυνομίας Πόλεων την πε
ρίοδο από 13-05-1977 έως 21-05-1978. Προηγουμένως,

t Αρχιφύλακας Μ ΑΡΤΙΝ ΗΣ Κωνσταντίνος γεν. 1971

στη Ξάνθη. Απεβίωσε τη 19-06-2016 από παθολογικά
αίτια.

υπηρέτησε ως αξιωματικός κατά το μεγαλύτερο διάστη
μα της καριέρας του σε υπηρεσίες της Γζνικής Ασφά
λειας Αθηνών, ενώ διετέλεσε χρέη Γζνικού Αστυνομι
κού Διευθυντή Πειραιά. Η νεκρώσιμος ακολουθία τε
λέστηκε την 7-6-2016 στον Ι.Ν. Αγ. Τριάδας Νυμφασίας.
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f Ενωμοτάρχης τέως Χωροφυλακής ΠΑΝΤΖΑΡΗΣ Δ η μήτριος. Γζννήθηκε το έτος 1925. Απεβίωσε την 09-07-

2016 από παθολογικά αίτια. ■

ΙΑΤΡΙΚΟ I

Πρόληψη
από την εμφάνιση

τω ν επ ιπ τώ σεω ν
υψηλών θερμοκρασιών και

καύσωνα

\

ια τα δεδομένα των κλιματολογικών συνθηκών της χώρας
μας. ο καύσωνας αποτελεί εποχιακό φαινόμενο, που παραιηρείται κατά τους θερινούς μήνες. Στην Ελλάδα, σύμφωνα
με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καύσωνας υπάρχει όταν
η μεγίστη θερμοκρασία φτάνει ή ξεπερνάει τους 39°C. η ελάχιστη
είναι πάνω από 26°C. το θερμοκρασιακό εύρος είναι μικρό, οι
άνεμοι ασθενείς και οι υψηλές θερμοκρασίες υπάρχουν για του
λάχιστον 3 μέρες σε ευρεία γεωγραφική έκταση. Το φαινόμενο
αυτό γίνεται πιο έντονο στις πόλεις.
0 όρος χρησιμοποιείται τόσο σε συχνές εναλλαγές του καιρού,
όσο και σε μεγάλα κύματα ζέστης, που μπορεί να συμβαίνουν μία
φορά τον αιώνα. Έντονοι καύσωνες έχουν προκαλέσει καταστρο
φικές ζημιές στις σοδειές, χιλιάδες θανάτους από υπερθερμία και
γενικευμένη χρήση ενέργειας, εξαιτίας της αυξημένης χρήσης
κλιματιστικών. 0 καύσωνας θεωρείται ακραίο καιρικό φαινόμενο
και επικίνδυνος για τη ζωή, επειδή η θερμότητα και το φως του
Ήλιου μπορούν να υπερθερμάνουν το ανθρώπινο σώμα.

Γ

Προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης παθολογικών καταστάσεων
από υψηλές θερμοκρασίες
Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ξεπεράσει ορισμένα
όρια ανεκτά από τον ανθρώπινο οργανισμό σε συνεργία με ορι
σμένους άλλους παράγοντες (υγρασία, άπνοια, κ.λπ.), δημιουργούνται παθολογικές καταστάσεις ποικίλου βαθμού βαρύτητας,
που μπορούν να οδηγήσουν σε κωματώδη κατάσταση, αλλά και
θάνατο. Τα αρχικά συμπτώματα μπορεί να είναι: δυνατός πονοκέ
φαλος. ατονία, αίσθημα καταβολής, τάση για λιποθυμία, πτώση της
αρτηριακής πίεσης, ναυτία, έμετοι και ταχυπαλμία. Το σύνδρομο
της θερμοπληξίας, εκδηλώνεται με: αυξημένη θερμοκρασία του
σώματος, σπασμούς, εμέτους. διάρροια, διαταραχή της πηκτικότηταςτου αίματος, απουσία εφίδρωσης. Μπορεί, ακόμη, να επέλθει
έμφραγμα του μυοκαρδίου. Επακολουθεί κωματώδης κατάσταση
και θάνατος.
Η θεραπεία των ατόμων, που παρουσιάζουν τα παραπάνω συ
μπτώματα. όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή,
πρέπει να γίνεται κατά προτίμηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα, αλλά
ως πρώτες βοήθειες μέχρι τη διακομιδή τους σε αυτά, θα πρέπει
να εφαρμοστούν άμεσα μέτρα ελάττωσης της θερμοκρασίας του
σώματος: πλήρης έκδυση από τα ρούχα, τοποθέτηση παγοκύστεων
ή κρύων επιθεμάτων στον τράχηλο, τις μασχάλες και τη βουβωνική
περιοχή εμβάπτιση σε μπανιέρα με κρύο νερό.
T a M t e yiB την πρόληψη της εμφάνισης συμπτωμάτων κατά
η |||Μ σ υ ν α είναι τα εξής:
1. Αποφυγή έκθεσης στο ηλιακό φως. Αναζήτηση σκιερών και
δροσερών σημείων. Προτίμηση στα ανοικτόχρωμα και ελαφρά
ρούχα με ανοικτό λαιμό, κάλυψη κεφαλής (χρησιμοποίηση κα
πέλου. ομπρέλας κ.λπ.).
2. Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας, ιδιαίτερα σε μέρη, που
συνυπάρχουν υψηλή θερμοκρασία με υγρασία, καθώς και κάτω
από τον ήλιο.

3. Ιδιαίτερη προσοχή στη διατροφή, όπως:
- Πρόσληψη άφθονων υγρών, κατά προτίμηση νερού και φυ
σικών χυμών.
- Αποφυγή των οινοπνευματωδών ποτών.
- Ολιγοθερμιδική δίαιτα, που θα περιλαμβάνει κυρίως λαχανικά
και φρούτα πάσης φύσεως, με περιορισμό των λιπαρών.
U. Συχνά λουτρά με καταιωνιστήρες (ντους).
5. Τα βρέφη και τα παιδιά να ντύνονται όσο γίνεται πιο ελαφρά.
Ειδικά για τα βρέφη είναι προτιμότερο τα χέρια και τα πόδια
τους να είναι ελεύθερα και να μην τυλίγονται σε πάνες. Όταν
κάνει ζέστη να προσφέρονται συχνά εκτός από το γάλα (μητρικό
ή άλλο) και υγρά όπως νερό κ.λπ.
6. Περισσότερη προσοχή να δοθεί στις καλούμενες ομάδες
υψηλού κινδύνου του καύσωνα, που είναι:
- Όλα τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.
- Όλα τα άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, όπως καρδιοπάθειες. νεφροπάθειες, πνευμονοπάθειες, ηπατοπάθειες,
σακχαρώδη διαβήτη κ,λ.π.
- Όλα τα άτομα που για καθαρά ιατρικούς λόγους παίρνουν φάρ
μακα για τα χρόνια νοσήματά τους, όπως π.χ. τα διουρητικά,
τα αντιχολινεργικά. τα ψυχοφάρμακα, τα ορμονούχα (συμπεριλαμβανομένης της ινσουλίνης και των αντιδιαβητικών δισκί
ων). Ιδιαίτερα κατά την περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών
περιβάλλοντος θα πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους
για την ενδεχόμενη τροποποίηση της δοσολογίας.
7. Οι χώροι εργασίας πρέπει να διαθέτουν κλιματιστικά μηχανή
ματα ή απλούς ανεμιστήρες, κατά προτίμηση οροφής. Το ίδιο
ισχύει και για τα ιδρύματα, που περιθάλπτουν νεογνά, βρέφη,
παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες.
8. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς πρέπει να φροντίζουν για την καλή
λειτουργία του κλιματισμού τους, για την καλύτερη εξυπηρέτηση
του κοινού.
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δίδεται όταν οι υψηλές
θερμοκρασίες συνδυάζονται και με φαινόμενα αυξημένων
επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Συγκεκριμένα:
Σε περίπτωση υπέρβασης ορίων του όζοντος στον ατμοσφαι
ρικό αέρα, το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει σχετικές οδηγίες
για την ενημέρωση του κοινού με μέτρα προφύλαξης ειδικά των
ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων, οι οποίες έχουν ως εξής:

«Άτομα με αναπνευστικές καί καρδιαγγειακές παθήσεις και
γενικότερα άτομα ευαίσθητα στην ατμοσφαιρική ρύπανση συνίσταται να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν
την κυκλοφορία στο εξωτερικό περιβάλλον. Επίσης, συνίσταται
στα παραπάνω άτομα, καθώς και στα παιδιά να αποφεύγουν την
έντονη σωματική άσκηση, η οποία μπορεί να προκαλέσει ερεθι
σμό της αναπνευστικής οδού και να οδηγήσει σε αναπνευστικά
προβλήματα». ■
Πηγή

ξ,.'■fl.·.:.'-.- .. ■

? VWmi

Υπουργείο Υγείας: Γενική Δ ν/ση Δ ημόσ ιας Υ γείας & Υπηρεσιών Υγείας.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
► Επιμέλεια:

Ανθ/μος Οδυσσέας Παπηάς

Παγκόσμια & Ευρωπαϊκή επιτυχία για
Έλληνες αστυνομικούς-ιστιοπλόους
ο χρονικό διάστημα από 10 έως 17 Ιουνίου διεξήχθη

Τ

στον υγρό στίβο του Lindau της Γερμανίας το Πα
γκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας σκαφών τύπου

Tornado. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από 3 σκάφη εκ των
οποίων το ένα επανδρώθηκε και αγωνίστηκε ως "Hellenic
Police”, εκπροσωπώντας την Ελληνική Αστυνομία. Κυβερ
νήτης του σκάφους της ΕΛ.ΑΣ. ήταν ο Αστ/κας ΜΑΥΡΟΣ Ν ι

τέρω αθλητές μετέβησαν στην Ιταλία, όπου διεξήχθη από 22

κόλαος. ενώ πλήρωμα ο Αρχ/κας ΤΑΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξαν

έως 26 Ιουνίου στο Cesenatico το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλη

δρος. υπηρετούντες αμφότεροι στην Υ.Φ.Α.Α. Στους αγώνες

μα της κατηγορίας. Το πλήρωμα της ΕΛ.ΑΣ. πήρε προβάδι

συμμετείχαν 29 σκάφη-πληρώματα από 11 χώρες και πραγ

σμα στη βαθμολογία από την πρώτη μέρα των αγώνων και

ματοποιήθηκαν 9 ιστιοδρομίες. Η αντιπροσωπευτική ομάδα

παρέμεινε πρώτο ως την τελευταία μέρα της διοργάνωσης,

του Σώματος κατάκτησε την 5η θέση της κατάταξης παρά το

κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο ανάμεσα σε 25 σκάφη από

γεγονός ότι στάθηκε άτυχη, καθώς αγωνίστηκε με το πηδά

9 χώρες, σημειώνοντας μία μεγάλη επιτυχία για την ελλη

λιο του σκάφους να έχει υποστεί ζημιά. Εν συνεχεία, οι ανω-

νική ιστιοπλοΐα και την Ελληνική Αστυνομία! ■

Χρυσή η Ελληνική Αστυνομία στο tae kwon do
Υπαρχιφύλακας της Υ.Φ.Α.Α. Μαργαρίτα ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ με προπονή-

Η

τρια την Α/Α ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ Μαρία, υποδιοικητή της ίδιας Υπηρεσί
ας. συμμετείχε στους VI πανευρωπαϊκούς αγώνες αστυνομικών -

πυροσβεστών που διεξήχθησαν στην πόλη Ουέλβα της Ισπανίας από 9-14
Ιουνίου 2016, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο άθλημα του TAE KWON
DO. Η συγκεκριμένη συμμετοχή υπήρξε η μοναδική εκπροσώπηση για την

Ελλάδα και την Ελληνική Αστυνομία. Γίνεται μνεία ότι τα έξοδα διαμονής
και μετακίνησης της ελληνικής αποστολής κάλυψε ο γνωστός στους κόλ
πους της ΕΛ.ΑΣ. τόσο για τα φίλια αισθήματα του όσο και για την εν γένει
προσφορά του προς το Αστυνομικό προσωπικό κ. ΜΑΡΤΙΝΟΣ Αθανάσιος. ■

Πρωταθλήτρια η Ελληνική Αστυνομία στο τζούντο
ο χρονικό διάστημα από 10 έως

Τ

17 Ιουνίου διεξήχθη στον υγρό

στίβο του Lindau της Γερμανίας

το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλο
ΐα ς σκαφών τύπου Tornado.
Με πρωταθλήτρια την ομάδα της Ελ
ληνικής Αστυνομίας ολοκληρώθηκαν
οι αγώνες Τζούντο Ενόπλων Δυνάμε
ων και Σωμάτων Ασφαλείας.
Η δω δεκαμελής ομάδα του Γιώργου
Πετράκη κυριάρχησε για μια ακόμη
χρονιά στους αγώνες Ε.Δ.& Σ.Α.. που
διεξήχθησαν τη 12-06-2016 στο Κ λει
στό Γυμναστήριο Παλέ Ντε Σπόρ της
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κατάφεραν να εντυπωσιάσουν με την
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αγωνιστικότητά τους και τις υψηλές
τεχνικές.

2. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

► 5η θέση: ΑΡΛΕΤΟΣ Γεώργιος

Κατηγορία -73 κιλών

► 5η θέση: ΧΑΣΚΗΣ Ανδρέας

► 1η θέση: ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Παναγιώτης

Κατηγορία -100 κιλών

3. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

► 2η θέση: ΖΗΣΗΣ Βασίλειος

► 1η θέση: ΗΛΙΑΔΗΣ Χρήστος

4. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Κατηγορία -81 κιλών

► 4η θέση: ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Γεώργιος

Τους αγώνες παρακολούθησε ο Α/Δ

► 1η θέση: ΡΑΙΔΟΣ Νικόλαος

Κατηγορία+100 κιλών

κ. Σ εραφ είμ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ της

► 3η θέση: ΚΑΝΤΑΙΔΗΣ Διονύσιος

► 2η θέση: ΣΙΡΜΑΝΙΤΣΑΣ Σωτήριος

Δ/νσης Αστυν. θεσ /νίκης. ως εκπρό

Κατηγορία-90 κιλών

► 3η θέση: ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Ευάγγελος

σωπος του Σώματος, επικεφαλής ο λι

► 2η θέση: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώρ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ

γομελούς αντιπροσωπείας αστυνομι

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

κών. ■

γιος

ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ

Αγώνες Ποδοσφαίρου Ε.Δ.& Σ.Α. 2016

Μ

ε τη διεξαγωγή του τελικού ανάμεσα στην ομάδα
της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πολεμικής Α ε
ροπορίας στο γήπεδο των Φιλιατρών Μεσσηνίας

ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόπλων Δυ

νάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας για το άθλημα του ποδο
σφαίρου. Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η ομάδα της Ελληνι
κής Αστυνομίας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, καθώς κατάφερε στη διαδικασία των πέναλτι να κερδίσει την ομάδα της
Π ολεμικής Αεροπορίας. Ο αγώνας τελείω σε ισόπαλος 1-1
τόσο στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού όσο και στην
παράταση. Τα γκολ πέτυχαν ο Μακρίδης (Πολεμική Αερο
πορία), παίκτης της Κέρκυρας στο 10' και ο Τζανέτος (Αστυνομία), παίκτης της Προοδευτικής στο 30'. Ο αγώνας χαρακτηρί
στηκε από υψηλό αγωνιστικό επίπεδο των συμμετεχόντων. με την ομάδα της Αεροπορίας να διαθέτει παίκτες, που αγωνί
ζονται στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, όπως οι Καρανίκας . Σεντεμέντες. Σωτηράκος, Αρκούδας. Τζαβέλας. Μακρίδης κ.α.
Τις απονομές έκαναν ο δήμαρχος Τριφυλίας. Παναγιώτης Κατσίβελος και ο Ταξίαρχος Παναγιώτης Γεωργόπουλος.
Τον τελικό σφύριξε ο διαιτητής της Superleague Αριστοτέλης Βάτσιος, με βοηθούς τους Άγγελο Αδαμόπουλο και Γιώργο
Σταυρουλάκη και 4ο το Δημήτρη Μανιώτη.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: (Τσιμπάκης) Γιώρας. Ασλανίδης, Σαμαράς. Γκιόλας, Στεργιάκος, Καρακάσης, Τσίτσαρης. Ταμπά
κης. Ντόσκας, Μπουγάτσιας. Μπαξεβάνης, Τζανέτος. Μητρόπουλος, Παπανδρέου. Χαραλάμπους.
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: (Μαγγίνας) Κουρουπάκης. Θάνος, Αρκούδας, Σεντεμέντες. Σωτηράκος. Καλοχωρίδης. Λερογιαννης. Σιωρος, Αργείτης, Τζαβέλας. Πλακίδας. Καρανίκας. Μακρίδης. ■

15ος Τελικός Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Αστυνομικών
Υπηρεσιών Ν. Αττικής
η Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 έλαβαν χώρα οι τελικοί

κού το Β ' Τμήμα Τροχαίας Αυτ/μων επικράτησε της πρωτο-

αγώνες του 15ου Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης

εμφανιζόμενης ομάδας του Τ.Α. Ν. Σμύρνης με σκορ 65-81

Τ

αστυνομικών υπηρεσιών Ν. Αττικής, που διοργάνωσε

και κατέκτησε την τρίτη θέση της διοργάνωσης. Στο μεγάλο

η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος. Οι αγώνες πραγ

τελικό, η ομάδα του Α.Τ. Πεντέλης επικράτησε του Τμήμα

ματοποιήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Παπά-

τος Προστασίας Μαρτύρων με σκορ 67-82 κατακτώντας το

γου - Χολαργού και οι ομάδες, που αγωνίστηκαν στο μεγά

πρωτάθλημα για 6η συνεχόμενη χρονιά, επιβεβαιώνοντας,

λο τελικό ήταν το Α.Τ. Πεντέλης και η ομάδα του Τμήματος

έτσι, την υπεροχή της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια. Πολυτι

Προστασίας Μαρτύρων. Στο μικρό τελικό αγωνίστηκαν οι

μότερος παίκτης ανακηρύχθηκε ύστερα από απόφαση της

ομάδες του Τ.Α. Ν. Σμύρνης και του Β ' Τμήματος Τροχαίας

επιτροπής και των προπονητών, ο αθλητής της ομάδας του

Αυτ/μων Αττικής. Στο αγωνιστικό μέρος του μικρού τελι

Α.Τ. Πεντέλης. ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ Σταύρος.
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Συνθέσεις ομάδων:

μος. Σκούτας Λεω νίδας και Μπούκας Αθανάσιος.

Α.Τ. Π εντέλης: Προπονητές: Φόρος & Κ αλανιω νέας

Διαιτητές του μικρού τελικού ήταν οι Αργυρούδης Μιχά-

Βοηθοί: Γρίμμας. Τζατζάκης

λης. Αντωνιάδης Αλέξανδρος και Κοτσώνης Νικόλαος

Αθλητές: Γεωργοπαπαδάκος, Τοούτσος. Κωνσταντώνης,

Τον αγώνα με την παρουσία τους τίμησαν, ο Βουλευτής Ν.

θέος. Μαλούκος, Μυλωνίδης. Κοθράς, Χριστοφάκης. Μπά

Μεσσηνίας. ΣΥ.ΡΙΖ.Α, κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ Πέτρος, ο Υπαρ-

κας. Καλφούντζος. Νίκου. Κουπίδης. Δουβλαντώνης. Γά

χηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος κ. ΔΙΑ-

τος. Καϋμενάκης

ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, η Ταξίαρχος (ε.α.) ΚΑΛΤΣΙΩΝΗ

Τμήμα Προστασίας Μαρτύρων: Προπονητής: Καστανιώτης

Γιούλα. ο Α/Υ' ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ Αθανάσιος της Δ/νσης Αστυν.

Αθλητές: Π ειρέκας. Χωματάς. Νοίδης. Ντακούλιας, θ ύ -

Β/Α Αττικής, ο Δ ιοικητής του Τ.Α. Κηφισιάς. Α /Υ ' ΣΚΟΥ

μνιος. Βελιζιώτης. Συγλέτος, Κάλλιας, Κωτούλας. Ράντζος.

ΡΑΣ Ιωάννης, ο Δ ιοικητής του Α.Τ. Πεντέλης, Α /Α ' ΣΟΦΡΑΣ

Φίλιος, Ντιφαντής

Παναγιώτης, τα μέλη των Δ.Σ. της Α.Ε.Α.Ε. και του παραρ

Β' Τ.Τ. Αυτ-μων: Προπονητές: Βαϊνάς & Βόλης

τήματος Αττικής, υπηρεσιακοί και μη παράγοντες, καθώς

Αθλητές: Αναγνωστόπουλος, Ντουμάνης, Λαμπρόπουλος,

και πλήθος συναδέλφων. Ο Πρόεδρος της Α.Ε.Α.Ε. Υ /Α '

Παπαδόπουλος Δ., θεοδωρόπουλος. Κολέγκας. Παπαδό-

κ. ΓΡΙΜΜΑΣ Ιωάννης ευχαρίστησε τόσο τον κ. Β ουλευ

πουλος Γ. Βαρσαμούλης, Βαϊνάς. Μπεκιάρης.

τή όσο και τον κ. Υπαρχηγό Αντιστράτηγο κ. ΔΙΑΜΑΝΤΟ-

Τ.Α. Ν. Σμύρνης: Προπονητές: Μπογδανίδης & Μουριχίδης

ΠΟΥΛΟ Ιωάννη, καθώς και τους παρευρισκόμενους για τη

Αθλητές: Μπογδανίδης, Βαρλάς. Αργυρόπουλος. Γκιόκας,

στήριξή τους στον αστυνομικό αθλητισμό και στις διοργα

Μπακάλης. Ονάσογλου, Τόμπρος, Σκανδάλης, Χασόγιας,

νώσεις της Α θλητικής Ένωσης, συνέχαρη τους αθλητές

Μπαδάς. Τηγάνης

όλων των ομάδων για τη συμμετοχή τους στο θεσμό του

Διαιτητές του τελικού αγώνα ήταν οι κ. Σχινάς Χρυσόστο

πρωταθλήματος. ■

Η Ελληνική Αστυνομία παρούσα στην ευρωπαϊκή εβδομάδα
ποδοσφαίρου Special Olympics 2016
τα πλαίσια του εορτασμού της 16ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ποδοσφαίρου Special

Σ

Olympics 2016. η Ελληνική Αστυνομία ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση των Special
Olympics και έδωσε το παρόν με την ομάδα ποδοσφαίρου του Σώματος, περνώ

ντας το μήνυμα ότι είμαστε όλοι ένα. συμμετέχοντας σε μια προσπάθεια ανάδειξης του
εθελοντισμού σε ύψιστο αγαθό για τον καθέναν από εμάς. Η Ελληνική Αστυνομία και
η Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού είναι πάντα παρούσες στις δράσεις των
Special Olympics Hellas. Ο Αντώνης Τσιμπάκης προπονητής της Ομάδας ποδοσφαίρου
της ΕΛ.ΑΣ. δήλωσε: «Όλοι οι Αστυνομικοί -Αθλητές νιώσαμε ιδιαίτερη χαρά και υπε
ρηφάνεια που αγωνιστήκαμε με αυτά τα παιδιά. Πιστεύω ότι το σημερινό τουρνουά θα
συμβάλλει ώστε, δια μέσου του ποδοσφαίρου, να ενθαρρυνθεί περαιτέρω η κοινωνία
μας. να παραμείνει κοντά τους και να τα πλησιάσει ακόμα περισσότερο, περιβάλλοντας
πάντα κάθε προσπάθειά τους με αγάπη και με απόλυτο σεβασμό στη διαφορετικότητα». ■
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3ος Τελικός Κυπέλλου Φιλίας Καλαθοσφαίρισης Αστυνομικών
Υπηρεσιών Ν. Αττικής
Συνθέσεις ομάδων:
Διεύθυνση Οικονομικής
Αστυνομίας/Α.Ε.Α.: Προ
πονητές: Ζαβαντής. Βοη
θοί: Καλίκος, Δούκας
Αθλητές: Δαμίγος (Α). Σακ
κάς. Ιωσηφίδης. Τάρης.
Καλαμποκανάς, Χατζής,
Μπουρδανιώτης. Τέγος.
Κορδάς, Ζαβαντής,
ραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Μαΐου 2016 ο τελικός

Π

ΔΙ.ΑΣ. Βορειοανατολικής Αττικής: Προπονητής: Χειμωνάς

η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος. 0 αγώνας πραγμα

Μάρλας, Μπομπότης. Παρίσης

τοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Αγίου θωμά του Δήμου

Διαιτητέςτου τελικού αγώνα ήταν οι κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Βασί

Αμαρουσίου και οι ομάδες, που αγωνίστηκαν στον τελικό,

λειος. ΜΑΡΑΜΗΣ Ιωάννης και ΡΑΧΙΩΤΗΣ Θεόδωρος.

ήταν η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας / Α.Ε.Α. και η

Τον αγώνα με την παρουσία τους τίμησαν, ο Διευθυντής της

ΔΙ.ΑΣ. Βορειοανατολικής Αττικής. Το τέλος του αγώνα βρήκε

Δ.Ο.Α./Α.Ε.Α. Υποστράτηγος κ. ΠΛΟΥΜΗΣ Εμμανουήλ, τα μέ

την ομάδα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας / Α.Ε.Α.

λη των Δ.Σ. της Α.Ε.Α.Ε. και του παραρτήματος Αττικής, υπη

νικήτρια με σκορ 58 - 42 απέναντι στην ομάδα της ΔΙ ΑΣ. Β/Α

ρεσιακοί και μη παράγοντες, καθώς και πλήθος συναδέλφων.

Αττικής, όντας πιο αποτελεσματική και εύστοχη σε κρίσιμα

Ο κ. Υποστράτηγος, αφού απένειμε το κύπελλο στη νικήτρια

αγώνας του 3ου Κυπέλλου Φιλίας Καλαθοσφαίρισης

Αθλητές: Τάγκας, Καλογριδάκης, Χειμωνάς. Βασιλειάδης. Σα

αστυνομικών υπηρεσιών Ν. Αττικής, που διοργάνωσε

νίδάς (Α). Αναστασίου. Ασδρές. Τσίρας, Μπαξεβανόπουλος.

σημεία του παιχνιδιού. Με το αποτέλεσμα αυτό, η Διεύθυνση

ομάδα, σε σύντομη ομιλία του συνεχάρη τη διοργάνωση, έκα

Οικονομικής Αστυνομίας έγραψε ιστορία, κατακτώντας τον

νε αναφορά στα θετικά που αποκομίζει ο αστυνομικός από

πρώτο της τίτλο στα τρία χρόνια δημιουργίας της. Πολυτιμότε

τη συμμετοχή του σε ομαδικά αθλήματα, έδωσε τα εύσημα

ρος παίκτης ανακηρύχθηκε ύστερα από απόφαση της επιτρο

στους φιλάθλους, οι οποίοι με το φίλαθλο πνεύμα τους υπο

πής και των προπονητών, ο αθλητής της ομάδας της Διεύθυν

στήριξαν και ενίσχυσαν τους παίχτες σε όλη τη διάρκεια του

σης Οικονομικής Αστυνομίας. ΜΠΟΥΡΔΑΝΙΩΤΗΣ Αθανάσιος.

αγώνα και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα αυτού και. τέλος,

Ύστερα από την αναμέτρηση των δύο ομάδων, ακολούθησε η

ευχήθηκε ανάλογες διοργανώσεις να συνεχίσουν να πραγ

καθιερωμένη απονομή των μεταλλίων στους συμμετέχοντες

ματοποιούνται με την ίδια επιτυχία και στο μέλλον. Ο Πρό

αθλητές και προπονητές και του Κυπέλλου στη νικήτρια ομάδα

εδρος της Α.Ε.Α.Ε. Υ/Α' κ. ΓΡΙΜΜΑΣ Ιωάννης ευχαρίστησε

της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας μέσα σε πανηγυρικό

τόσο τον ανωτέρω κ. Υποστράτηγο όσο και την Αντιδήμαρχο

κλίμα, καθώς και αναμνηστικές φωτογραφίες με τους αθλη

και Πρόεδρο του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Αμαρου

τές. τους προπονητές, τους παράγοντες της Αθλητικής Ένω

σίου κ. Ρένα ΧΑΛΙΩΤΗ, για τη στήριξή τους στον αστυνομικό

σης και τους επίσημους προσκεκλημένους.

αθλητισμό και στις διοργανώσεις της Αθλητικής Ένωσης. ■

■

Συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου
■Μ ·
Ελληνική Αστυνομία εκπροσωπήθηκε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδη

Η

λασίας Δρόμου, που διεξήχθη στη Σπάρτη από 24 έως 26/6/2016. από την
Ανθ/μο ΓΑΡΑΓΑΝΗ Βασιλική. Η ανωτέρω αστυνομικός-αθλήτρια. στην πρώ

τη της συμμετοχή με τα χρώματα της ΕΛ.ΑΣ. κατέκτησε την 7η θέση, σε σύνολο 28
αθλητριών, διανύοντας την απόσταση των 101.4 χλμ. υπό δύσκολες καιρικές συνθή
κες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, που επικρατούσαν στην ευρύτερη περιοχή. ■
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5ος Τελικός Κυπέλλου Φιλίας Ποδοσφαίρου Αστυνομικών Υπηρεσιών
Ν. Αττικής

Τ

ην Πέμπτη 19 Μαΐου 2016 έλαβε χώρα ο τελι
κός αγώνας του 5ου Κυπέλλου Φιλίας Ποδο
σφαίρου αστυνομικών υπηρεσιών Ν. Αττικής

που διοργάνωσε η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών
Ελλάδος. 0 αγώνας πραγματοποιήθηκε στο Γήπεδο

Απόλλων Χαλανδρίου του Δήμου Χαλανδρίου και οι
ομάδες, που αγωνίστηκαν στον τελικό, ήταν η ομά
δα του Α.Τ. Βούλας και η ομάδα της Δ/νσηςΆμεσης
Δράσης / ΔΙ.Α.Ζ. Δυτικής Αττικής. Οι φίλαθλοι τόσο
των δύο ομάδων όσο και του αστυνομικού αθλητι

Τρυποσπίτης, Αρβανίτης, Πασιαλής.

σμού που έδωσαν το παρόν στο γήπεδο απόλαυσαν έναν εν

Δ/νης Άμεσης Δράσης / ΔΙ.Α.Σ. Δυτικής Αττικής:

διαφέροντα αγώνα, όπου η ομάδα της ΔΙ.Α.Σ. Δ υτικής Αττι

Αθλητές: Σκουλής, Δαούτης, Μόσχος, Κρομμύδας, Γκουτου-

κής επικρότησε του Α.Τ. Βούλας με σκορ 3-0 και κατάκτησε

λάκης, Τσάπας, Παπαδημητράκης. Καζατζόγλου Ν ικολαί-

το τρόπαιο για πρώτη φορά, επιβραβεύοντας τις προσπά

δης, Αποστολόπουλος. Πυλαρινός, Βουλκάκης, Παπασταυ-

θειες των ποδοσφαιριστών κατά τη διάρκεια της περιόδου.

ριανίδης, Γαρέλλας, Ράπτης, Χατζηλίας, Μανσούρ.

Συνθέσεις ομάδων:

Διαιτητήςτου τελικού αγώνα ήταν ο κ. ΖΑΡΑΒΙΝΟΣ Αγγελος,

Α.Τ. Β ούλας:

με Βοηθούς Δ ιαιτητές τους κ. ΜΑΝΟΥΡΑ Νικόλαο & κ. ΛΕ

Αθλητές.· Καράτζιος, Μαλλιάρας. Φασούλας, Τρακαλάς. Κα

ΩΝΙΔΑ Κωνσταντίνο και 4ο Διαιτητή τον κ. KAPPA Αλέξαν

λύβας, Δριτσούλας. Ράπτης, Κουκουνασούλης, Κορδολέ-

δρο. Τον αγώνα με την παρουσία τους τίμησε ο Α /Υ ' ΝΕΖΗΣ

μης, Ντεντόπουλος. Κοντογιώργος, Ντάφος, Κορομηλάς,

Ιωάννης της Δ/νσης Άμεσης Δράσης Αττικής. ■

Επεχειακοί Αγώνες Σκοποβολής στη Μάνη
ρος τιμήν της Δρεπανοφόρου ηρωίδας Μανιάτισσας,

► 2η ομαδική νίκη: (ΕΛ.ΑΣ.). με τους Α/Υ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ

διεξήχθησαν στη Μάνη το διάστημα 23-25/06/16. οι

Διονύσιο, Α /Α ' ΚΑΛΟΠΗΤΑ Παναγιώτη και Ανθ/μο ΝΤΑΛΑ-

επετειακοί αγώνες αεροβόλων και πυροβόλων όπλων

ΜΠΙΡΑ Σπυρίδωνα.

Π

στους οποίους μετείχε η ομάδα σκοποβολής της ΕΛ.ΑΣ. Τους

Αεροβόλο πιστόλι Γυναικών

αγώνες διοργάνωσε η Ελληνική Αστυνομία, ο Αθλητικός -

► 3η θέση: Υ/Β' ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία

Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης «Το Ταίναρο», ο Δήμος Ανατολι

► 15η θέση: Υ/Β' ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ Παρασκευή

κής Μάνης, ο Αθλητικός Όμιλος «0 Νίκανδρος», ο Σκοπευ

► 16η θέση: Υ/Β' ΡΟΥΣΣΟΥ Μαγδαληνή

τικός Όμιλος Σπάρτης και ο Α.Σ.Ο Γυθείου.

► 1η ομαδική νίκη: (ΕΛ.ΑΣ ), με τις Υ/Β' ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Ευαγγελία, Υ/Β' ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ Παρασκευή και ΜΙΧΕΛΑ-

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

ΚΟΥ Σταυρούλα (Ειδικής κατηγορίας ένστολο Πολιτικό Προ

Αεροβόλο τυφέκιο Ανδρών

σωπικό).

► 1η θέση: Αστ/κας ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ Κωνσταντίνος

Πιστόλι Κεντρικής Πυροδότησης Ανδρών (30+30)

► 2η ομαδική νίκη: (ΕΛ.ΑΣ.). με τους Αστ/κα ΒΕΡΤΟΥΔΟ

► 2η θέση: Ε.Φ. ΜΟΦΟΡΗΣ Γρηγόριος

Κωνσταντίνο. Ανθ/μο ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑ Σπυρίδωνα και Α /Α ' ΚΑ-

► 3η θέση: Α /Α ' ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ Παναγιώτης

ΛΟΠΗΤΑ Παναγιώτη.

► 4η θέση: Α/Υ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος

Αεροβόλο τυφέκιο Γυναικών

► 1η ομαδική νίκη: (ΕΛ.ΑΣ ), με τους Ε. Φ. ΜΟΦΟΡΗ Γρη-

► 1η θέση: Υ/Β' ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Βασιλική

γόριο, Α /Α ' ΚΑΛΟΠΗΤΑ Παναγιώτη και Α/Υ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥ-

► 2η θέση: Αρχ/κας ΜΠΕΝΕΚΗ Αποστολία

Λ0 Διονύσιο.

Αεροβόλο πιστόλι Ανδρών

Πιστόλι Στάνταρντ

► 2η θέση: Α/Υ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος

► 1η θέση: Ε.Φ. ΜΟΦΟΡΗΣ Γρηγόριος

► 3η θέση: Α /Α ' ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ Παναγιώτης

► 2η θέση: Α /Α ' ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ Παναγιώτης
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Πιστόλι Sport (Γ)

ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης κ. Πέτρος ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ, η

► 5η θέση: Υ/Β' ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία

Προϊσταμένη Επιτελείου/Α.Ε.Α. Αντιστράτηγος κ. Ζαχαρού-

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, την Κυριακή 26 Ιουνίου τελέ-

λα ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ως εκπρόσωπος του Αρχηγού, ο Δ/ντής της

στηκε δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου και ακολού

ΓΕ.Π.Α.Δ. Πελοποννήσου Ταξίαρχος κ. Αδαμάντιος ΜΗΤΡΟ-

θησε τελετή κατάθεσης στεφάνων, στο ηρώο της δρεηανοφό-

ΠΟΥΛΟΣ, ο Δ/ντής της Δ.Α. Λακωνίας Ταξίαρχος κ. Γεώργιος

ρου ηρωίδας μανιάτισσας. Στις εκδηλώσεις παρευρέθησαν, ο

ΜΑΡΟΥΔΑΣ. εκπρόσωποι των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμε

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών

ων και των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας, τοπικοί παράγοντες

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Τζανέτος ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ.

και πλήθος κόσμου. ■

3° Πανελλήνιο Τουρνουά πετοσφαίρισης στην άμμο Αστυνομικών
Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος, διοργάνωσε

ΣΤ0Π0ΥΛ0Σ Δημήτριος

Η

γάνωση έλαβε χώρα στον Σχοινιά Μαραθώνα και συγκεκρι

Κατηγορία Γυναικών

μένα στις εγκαταστάσεις του πολυχώρου «Sailing the club».

► 1η Θέση: Αστ/κας ΓΚΟΤΣΗ Γεωργία-Αστ/κας ΒΑΤΟΥΣΗ

το διήμερο 11-12 Ιουνίου 2016, το 3ο Πανελλήνιο τουρ
νουά πετοσφαίρισης στην άμμο (Beach Volley). Η διορ

Οι συμμετοχές των αθλητών-αστυνομικών ήταν κάτι παραπά
νω από ενθαρρυντικές και το επίπεδο του τουρνουά υπήρξε
υψηλό. Είναι προφανές, ότι οι αστυνομικοί-αθλητέςτης πετο
σφαίρισης έχουν αγκαλιάσει τον θεσμό, γεγονός που αποδεικνύεται από την πολυάριθμη παρουσία τους. Συγκεκριμένα,

► 3η Θέση: Ειδ. Φρ. ΤΖΩΡΤΖΩΝΑΣ Παναγιώτης-Αστ/κας
ΑΣΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Παύλος

Βασιλική
► 2η Θέση: Αρχ/κας ΜΠΟΥΖΙΚΑΚΟΥ Παναγιώτα-Αρχ/κας
ΜΗΧΑΗΛΙΔΗ Γεωργία
► 3η Θέση: Ανθ/μος ΣΤΕΡΓΙΑΚΟΥΌλγα-Αστ/κας ΝΙΚΟΥ Ευ
γενία

στη διοργάνωση συμμετείχαν αθλητές-αστυνομικοί από όλη

Τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης επιβάρυναν τους ίδιους

την Ελλάδα αγωνιζόμενοι σε ομίλους, οι νικητές των οποίων

τους αθλητές αποδεικνύοντας περίτρανα την αγάπη τους για

διασταυρώθηκαν μεταξύ τους, για την ανάδειξη του ζευγα

το άθλημα αυτό. Το τουρνουά της πετοσφαίρισης πραγμα

ριού του τελικού. Η κατάταξη των ομάδων έχει ως κάτωθι:

τοποιήθηκε σε ημέρα και ώρες, που οι συμμετέχοντες δεν

Κατηγορία Ανδρών

είχαν υπηρεσία. Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος

► 1η Θέση: Αστ/κας ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΑΣ Βασίλειος -Αστ/κας

ευχαρίστησε τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης «Sailing the club»

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημήτριος
► 2η Θέση: Αρχ/κας ΣΤΑΘΑΚΗΣ Παναγιώτης-Ειδ. Φρ. ΧΡΙ-

για τη δωρεάν παραχώρηση των γηπέδων και τους διαιτητές,
ανανεώνοντας το ραντεβού για το 2017. ■

Αστυνομικός, πρωταθλητής επιτραπέζιας αντισφαίρισης ΑΜΕΑ
αθλητής του Α.Σ. ΑμεΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Πάτρας. Αγγελού-

Ο

δης Παναγιώτης είναι εν ενεργεία αστυνομικός της
Ελληνικής Αστυνομίας, ζει και εργάζεται στο Αγρίνιο

και ασχολείται με την επιτραπέζια αντισφαίριση έξι περί
που χρόνια. Συμμετέχει σε τουρνουά υψηλού επιπέδου με
μη αναπήρους αθλητές, τόσο στο ατομικό όσο και στο ομαδι
κό. σημειώνοντας ουκ ολίγες επιτυχίες. Είναι επίσης αθλητής
του Μπάσκετ με Αμαξίδιο στην ομάδα του ΗΦΑΙΣΤΟΥ Πάτρας.
0 εν λόγω αστυνομικός συμμετείχε το Σαββατοκύριακο 2122 Μαϊου 2016 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης, που διοργανώθηκε από την Ελληνική Αθλη

Ελλάδος στο ατομικό ανδρών της κατηγορίας ΤΤΛ-ΤΤ5. ενώ

τική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Συμμετείχαν συνο

κατάκτησε τη δεύτερη θέση στο ομαδικό ανδρών κατηγορί

λικά 63 αθλητές και αθλήτριες. Ο Αγγελούδης Παναγιώτης

ας ΤΤ4-ΤΤ5, αγωνιζόμενος με το συναθλητή του Παπουτσό-

αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλητής

πουλο Παναγιώτη. ■
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Ανθ/μου Οδυσσέα Παππά

Τρεις γενιές του ελληνικού μπάσκετ,
στην Ελληνική Αστυνομία

Ο

ι Σκροπολίθας Γεώργιος, Αρίδας Παναγιώτης και Χούμπαυλης Αθανάσιος αντιπροσωπεύουν τρεις διαφο
ρετικές γενιές της ελληνικής καλαθοσφαίρισης από

τη δεκαετία του 80 έως και τις αρχές της πρώτης δεκαετίας
της νέας χιλιετίας. Όλοι τους υπηρετούν στο σώμα της Ελλη
νικής Αστυνομίας, οι δύο πρώτοι ως υπαστυνόμοι. ενώ ο τρί
τος ως πολιτικός υπάλληλος. Κοινό τους χαρακτηριστικό είναι,
ότι άηαντες. μετά το τέλος της αθλητικής τους σταδιοδρομίας
ασχολήθηκαν με την προπονητική. Μάλιστα, ο κ. Σκροπολίθας
είναι προπονητής της γυναικείας ομάδας μπάσκετ της ΕΛ.ΑΣ.
αλλά και της εθνικής ομάδας Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων
Ασφαλείας, ενώ ο κ. Αριδάς προπονεί την ομάδα αντρών του
Σώματος, σημειώνοντας αμφότεροι μεγάλες επιτυχίες.
Ο καθένας από αυτούς, έχει τη δική του οπτική να προσεγ

μπάσκετ της Αθήνας το 1987. Ποιοι παράγοντες οδήγησαν
το άθλημα από την αφάνεια στις συνεχόμενες επιτυχίες;

γίζει τα πράγματα, ωστόσο, τις τρεις αυτές διαφορετικές προ

Ο προγραμματισμός του αναπτυξιακού προγράμματος της

σωπικότητες. ενώνουν τρία κοινά, η αγάπη για το μπάσκετ. η

Ελληνικής Ομοσπονδίας τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του

προπονητική και η ΕΛ.ΑΣ.

1980. σε συνδυασμό με τη σωστή οργάνωση των συλλόγων και

Στις συνεντεύξεις που μας παραχώρησαν, ξεδιπλώνουν τις
εμπειρίες και τις σκέψεις τους.

την ταυτόχρονη παρουσία σπουδαίων ταλέντων, ανέβασαν το
επίπεδο του αθλήματος, δημιουργώντας σιγά σιγά το υπόβα
θρο. ώστε το άθλημα να οδηγηθεί σε μεγάλες, συνεχόμενες

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ

επιτυχίες και να διατηρείται σε υψηλό επίπεδο.
Ασχολείστε σήμερα με την προπονητική. Ποια η διαφο

Γιατί το μπάσκετ ταιριάζει ως
άθλημα στον 'Ελληνα, όπως απο-

ρά του αθλήματος σήμερα από την εποχή, που παίζατε ως
επαγγελματίας αθλητής;

δεικνύουν οι διαχρονικές επιτυχί

Το άθλημα συνεχώς βελτιώνεται τόσο σε επίπεδο ομαδικής

ες σε συλλογικό επίπεδο, αλλά και

τακτικής όσο και σε επίπεδο τεχνικής κατάρτισης των παικτών.

σε επίπεδο εθνικής ομάδας;

Επιπλέον, σήμερα, δίνεται η δυνατότητα ατομικής εκγύμνασης

Το μπάσκετ ήταν ανέκαθεν συ-

για τον κάθε αθλητή ξεχωριστά, σύμφωνα με τις προσωπικές

νυφασμένο με την ιδιοσυγκρασία

του ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Η μετάβαση του μπάσκετ από

του Έλληνα. Αναπτύχθηκε όσο κα

τη φάση του ημιεπαγγελματισμού. σε εκείνη του επαγγελματι

νένα άλλο άθλημα και κάποια στιγ

σμού. δημιούργησε την ανάγκη στις ομάδες να αντιμετωπίσουν

μή αναδείχθηκε το δημοφιλέστερο

επιστημονικά την προπόνηση, δίνοντας σημασία στην ποιότητα

στη χώρα. Η επιτυχία του αυτή, να

των υλικών αγαθών και στο ρόλο γιατρών, φυσιοθεραπευτών

θεωρείται δηλαδή, αν όχι το καλύ

και γυμναστών. Αυτό οδήγησε σε άλλα επίπεδα το άθλημα.

τερο. ένα εκ των κορυφαίων αθλημάτων, αποδεικνύει ότι ται
ριάζει απόλυτα στο DNA του Έλληνα, κυρίως λόγω των στοι

Είστε προπονητής της ομάδας μπάσκετ γυναικών της

χείων. που το διακρίνουν: πάθος, αποφασιστικότητα, επιμο

ΕΛ.ΑΣ., αλλά προπονείτε και ομάδες αντρών. Σε τι διαφέ

νή. υπομονή, αγώνας, αλληλεγγύη, ομαδικότητα. συνεργασία.

ρει η προπόνηση μιας γυναικείας ομάδας από εκείνη μιας
ομάδας αντρών;

Τι ήταν αυτό που ανέβασε το επίπεδο του ελληνικού μπά

Φυσικά είναι μεγάλη η διαφορά του επιπέδου. Οι άνδρες.

σκετ από τη δική σας γενιά παικτών και έπειτα; Η ιστορία του

λόγω σωματικής δομής, έχουν τη δυνατότητα να ανταποκρί-

ελληνικού μπάσκετ άλλαξε μετά την κατάκτηση του Ευρω-

νονται στις απαιτήσεις του αθλήματος με μεγαλύτερη ευκολία.
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Αντίθετα, οι γυναίκες παρότι σε αντίληψη και σε επιδεξιότητα
τα καταφέρνουν καλά σε υψηλό επίπεδο, υστερούν σε φυσι
κά προσόντα έναντι των ανδρών, ενώ και η ιδιοσυγκρασία της
γυναίκας είναι διαφορετική από εκείνης του άνδρα.
Μετά το τέλος της αγωνιστικής σας καριέρας αναλάβατε
πόστο προπονητή. Ποια χαρακτηριστικά είναι απαραίτητο να
έχ ει ένας προπονητής, για να καθοδηγεί μία ομάδα;
Ήταν δύσκολη η μετάβαση μου σε ρόλο προπονητή, παρό
τι αγωνίστηκα ως την ηλικία των 40 ετών και είχα ασχοληθεί
παροδικά με το αντικείμενο όσο αγωνιζόμουν. Ωστόσο, χρόνο
με το χρόνο η προσαρμογή μου μέσα από τις εμπειρίες που
απέκτησα στα γήπεδα, τόσο σαν αθλητής, όσο και ως προπο

επαγγελματίας αθλητής;

νητής. σε επίπεδο παιδικών ηλικιών, γυναικείου μπάσκετ και

Οι διαφορές του χθες με το σήμερα εντοπίζονται στην

ανδρικού, καθώς επίσης και με την Εθνική Ενόπλων, με βοή

προπόνηση. Η σύγχρονη προπόνηση είναι σκληρότερη και πιο

θησαν να βελτιωθώ, ώστε να υπηρετώ το άθλημα.

ποιοτική, γιατί το ίδιο το άθλημα έχει γίνει περισσότερο απαι

Ο καλός προπονητής θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει πα

τητικό. ενώ για τον ίδιο λόγο έχει αλλάξει άρδην και η τακτική.

ραστάσεις. εμπειρίες. Όμως, για να έχει επιτυχημένη καριέρα προπονητή, είναι απαραίτητο να συνδυάζει και άλλα προ

Η ομάδα μπάσκετ ανδρών της ΕΛ.ΑΣ., της οποίας είστε

σόντα. όπως γνώση του αθλήματος, μεταδοτικότητα, κίνητρο

προπονητής, σημειώνει μεγάλες επιτυχίες σε μόνιμη βάση

για διάκριση, πάθος, φιλοδοξία και ικανότητα διαχείρισης

τόσο σε επίπεδο πρωταθλημάτων Ενόπλων Δυνάμεων και

καταστάσεων.

Σωμάτων Ασφαλείας όσο και σε διεθνές επίπεδο σε ευρω
παϊκά πρωταθλήματα Αστυνομιών. Πως εξηγείται αυτή η πο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΔΑΣ

ρεία της ομάδας; Σε τι οφείλεται;
Ο κορμός της ομάδας είναι για πολλά χρόνια ο ίδιος, με κά
ποιες προσθήκες, που γίνονται όταν υπάρχουν νέοι αστυνομι-

Γιατί το μπάσκετ ταιριάζει ως άθλημα στον Έλληνα, όπως

κοί-αθλητές στην ΕΛ.ΑΣ. Ως αποτέλεσμα, είμαστε μία «παρέα»,

αποδεικνύουν οι διαχρονικές επιτυχίες σε συλλογικό επί

ευχαριστιόμαστε αυτό που κάνουμε, ενώ δεν υπάρχουν έρ ι

πεδο. αλλά και σε επίπεδο εθνικής ομάδας;

δες και ανταγωνισμός, με την κακή έννοια του όρου.

Για μένα δεν υπάρχει άθλημα, που να ταιριάζει σε
ένα λαό. Το Ελληνικό μπάσκετ. το οποίο έφτασε στο
απόγειο τούτο 1987, μέχρι τότε χτιζόταν σιγά-σι-

Η ομάδα μπάσκετ της ΕΛ.ΑΣ. αποτελείται από αστυνομικούς, οι οποίοι παίζουν

γά. Ελληνοαμερικάνοι και Γιουγκοσλάβοι, που

και σε επαγγελματικές ομάδες ή είναι

ερχόντουσαν, έδιναν σε ανθρώπους με μερά

σε ερασιτεχνικό επίπεδο; Προπονή

κι και όρεξη γνώσεις, οι οποίοι δουλεύοντας,

σεις πραγματοποιούνται σε μόνιμη βά

έφτασαν το μπάσκετ εδώ που είναι. Το 1987.

ση ή μόνο όταν υπάρχουν αγωνιστικές

λοιπόν, με την πρώτη μεγάλη επιτυχία, πλή

υποχρεώσεις της ομάδας, στα πλαίσια

θος παιδιών ασχολήθηκαν με το μπάσκετ.

κάποιου πρωταθλήματος;

κοντά σε προπονητές που παρακολουθού

Οι αθλητές της ομάδας της ΕΛ.ΑΣ.

σαν τακτικές και προπονήσεις σε διεθνές

αγωνίζονται σε εθνικές κατηγορίες των

επίπεδο, με αποτέλεσμα το άθλημα να γίνει
λαοφιλές και ο Έλληνας να το αγαπήσει. Ίσως
και το γεγονός ότι σε σχέση με άλλα αθλήματα,
στο μπάσκετ οι ρόλοι είναι σαφέστεροι, έκαναν
τον Έλληνα αθλητή να πειθαρχεί, αξιοσημείωτο
για ένα λαό. που δε φημίζεται για την πειθαρχία του.

εγχώριων πρωταθλημάτων (Γ Εθνική. Β
εθνική και Α2 κατηγορία) και συγκεντρώ
νονται για προετοιμασία, όταν υπάρχουν
υποχρεώσεις, είτε εγχώριες, είτε διεθνείς.
Οι προπονήσεις της ομάδας γίνονται ανάλογα
με το χρονικό περιθώριο, που ορίζει η Υπηρεσία,
μετά από αναφορά της Υ.Φ.Α.Α.

Ασχολείστε σήμερα με την προπονητική. Ποια η διαφο

Τελειώνοντας το «κεφάλαιο παίκτης», αναλάβατε πό

ρά του αθλήματος σήμερα από την εποχή που παίζατε ως

στο προπονητή. Ποια είναι η συνταγή ενός καλού προπονητή;
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Η μετάβαση από παίκτη σε προπονητή είναι δύσκολη, για

ντας προπονητή, παίκτες και συνεργάτες, αντικείμενο με το

τί αφήνεις αυτό που έκανες για πολλά χρόνια και ασχολείσαι

οποίο ασχολήθηκα με επιτυχία επί έξι συναπτά έτη. πέντε χρό

με νέο αντικείμενο, το οποίο μάλιστα απαιτεί πολύ περισσό

νια με την ομάδα του Περιστεριού και ένα χρόνο με την ομάδα

τερες ώρες ενασχόλησης με το άθλημα, από ό,τι σαν παίκτης.

του Πανελευσινιακού. Η εμπειρία αυτή με βοήθησε στο μετέ-

Δε συνεπάγεται πως ένας καλός αθλητής, μπορεί να γίνει ε ξ ί

πειτα βήμα μου στην προπονητική, κυρίως επειδή, κατανόησα

σου καλός προπονητής. 0α πρέπει να θέλεις πραγματικά πολύ

πως κάθε παίκτης, αποτελεί ξεχωριστή προσωπικότητα και.

να ασχοληθείς με την προπονητική και να σου αρέσει, ώστε

επομένως, απαιτεί διαφορετική προσέγγιση. Ένας προπονη

να ασχολείσαι ώρες ολόκληρες και να βρίσκεις τη δύναμη να

τής, που έχει υπάρξει στο παρελθόν παίκτης, θα πρέπει να

σηκώνεσαι από τα «χαστούκια» που τρως, καθώς τότε μόνο

«σκοτώσει» τον παίκτη μέσα του. για να ασχοληθεί με αυτή τπ

μπορείς να κάνεις καριέρα ως προπονητής. Βέβαια, όπως σε

δουλειά και αυτό επειδή η οπτική γωνία προσέγγισης προπο-

όλα τα πράγματα στη ζωή μας. πρωτεύοντα ρόλο παίζει η τύ

νητή-παίκτη είναι τελείως διαφορετική. Ακριβώς για αυτό το

χη. καθώς και οι συγκυρίες που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας

λόγο, η επιτυχημένη σταδιοδρομία ενός μπασκετμπολίστα δε

προπονητής στην πορεία του

συνεπάγεται επιτυχημένη καριέρα ως προπονητής. Μπορεί να
υπάρχουν οι γνώσεις, η διάθεση για δουλειά, αλλά να υστερεί
κάποιος στον τομέα της επικοινωνίας και της μεταδοτικότητας,

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΟΥΜΠΑΥΛΗΣ

στοιχεία απαραίτητα για τη συγκεκριμένη δουλειά.

Γιατί το μπάσκετ ταιριάζει ως

Συμμετείχατε πρόσφατα σε φιλανθρωπικού χαρακτήρα

άθλημα στον Έλληνα, όπως απο-

αγώνα μπάσκετ στην Ελευσίνα, μαζί με άλλους παλαίμα

δεικνύουν οι διαχρονικές επιτυχί

χους μπασκετμπολίστες, όπου συγκεντρώθηκαν είδη πρώ

ες σε συλλογικό επίπεδο, αλλά και

της ανάγκης για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Μι

σε επίπεδο εθνικής ομάδας;

λήστε μας για τη σχέση αθλητισμού - κοινωνικής ευθύνης-

Το ελληνικό μπάσκετ δεν γεννή

κοινωνικής προσφοράς.

θηκε το 1987 με τη κατάκτηση του

Οι βετεράνοι μπασκετμπολίστες έχουμε ιδρύσει ένα σύλ

Ευρωμπάσκετ. Χτιζόταν χρόνια νω

λογο και ανά πάσα στιγμή είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε σε

ρίτερα καθώς ήρθαν άνθρωποι από

οτιδήποτε μας ζητηθεί. Έχουμε υπάρξει τυχεροί στο παρελ

την Α μερική με τεχνογνωσία και

θόν. καθώς καταφέραμε να κάνουμε το χόμπι μας επάγγελμα

αργότερα με την είσοδο Γιουγκο

και πλέον, μέσω της κοινωνικής προσφοράς, προσπαθώ να

σλάβων προπονητών στα ελληνικά

ανταποδώσω κάτι από την τύχη που είχα εγώ και να προσφέ

πράγματα, το άθλημα ωρίμασε ακόμη περισσότερο. Ουσιαστι

ρω στους συνανθρώπους μου χωρίς καμία ιδιοτέλεια, όπως

κό το ελληνικό μπάσκετ υπήρξε προϊόν ενός αμερικανοσερβι-

και όπου μπορώ.

κού «παντρέματος». Το αποτέλεσμα ήταν το ελληνικό μπάσκετ
να αποκτήσει γερές βάσεις, οδηγώντας στην ανάδειξη παικτών,
προπονητών και συλλόγων σε μόνιμη βάση. Το άθλημα πλέον

Ποια υπήρξε η κορυφαία στιγμή της αθλητικής σας
καριέρας;

αποτελεί κομμάτι της ψυχοσύνθεσης του Έλληνα, γεγονός που

Θα ξεχωρίσω μία διάκριση με την εθνική ομά δα. Ιδιαίτερη

αποδεικνύεται από τη συνεχή παραγωγή ταλέντων (πρόσφατο

θέση στη καρδιά μου έχει η κατάκτηση της πρώτης θέσης στο

παράδειγμα η επιλογή του Παπαγιάννη στο DRAFT του NBA),

βαλκανικό πρωτάθλημα εφήβων, που είχε διοργανωθεί στην

αλλά και την αναγνώριση των Ελλήνων παικτών και προπο

Κωνσταντινούπολη. Υπήρξε μεγάλη τιμή το ότι ακούσαμε τον

νητών στο εξωτερικό, καθώς αρκετοί ανήκουν στο δυναμικό

εθνικό μας ύμνο μέσα στην Πόλη, νικώντας προηγουμένως

καταξιωμένων ευρωπαϊκών συλλόγων.

εύκολα τους διοργανωτές στην έδρα τους.

Μετά το τέλος της αγωνιστικής σας καριέρας εργαστή

0 Σκροπολίθοε Γεώργιος είναι προπονητής της Εθνικής Ελλάδος

κατε και ως προπονητής. Πόσο δύσκολη είναι η μετάβαση

Ενόπλων με την οποία το 2009 κατάκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Πα

στην προπονητική; Η επιτυχημένη πορεία ενός καλού παί
κτη συνεπάγεται αυτόματα ότι μπορεί να γίνει εξίσου καλός
προπονητής;

γκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ
το 2012 κατάκτησε το αργυρό μετάλλιο στους Παγκόσμιους Στρατιω
τικούς Αγώνες ΣΙΣΜ.
Ο Αριδός Παναγιώτης είνα ι προπονητής της ομάδας μπάσκετ

Μετά το τέλος της αθλητικής μου καριέρας εργάστηκα ως

αντρών της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία άχει κατακτήσει το

γενικός διευθυντής ομάδων μπάσκετ. ήμουν, δηλαδή, απο

χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αστυνομιών το 2012

κλειστικά υπεύθυνος να χτίσω μία ομάδα εξαρχής, επιλέγο-
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και το 2013. ■

ΑΦΙΕΡΩΜΑ I
► Του Υηαρχ\κο Κουφού Αντώνη*

01 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

α θ λ η τισ μ ό ς και η φυσική αγωγή στην αρχαία Ελ
λάδα είναι αναπόσπαστο και βασικότατο κομμάτι της
παιδείας και εντάσσεται στο κοινω νικό γίγνεσθαι του
Έλληνα πολίτη. Η ελληνική έννοια της παιδείας σημαίνει
την άρρηκτη καλλιέργεια σώματος και πνεύματος για τηδημιουργία του καλού-καγαθού ανθρώπου. Η μεγαλύτερη
ίσως πνευματική μορφή του αρχαίου κόσμου ο Σωκράτης
περνά πολλές ώρες στα Γυμναστήρια της Αθήνας, περνώντας
τις ιδέες του και ασκώντας την ψυχή και το πνεύμα στην
αθλούμενη νεολαία. Οι αρχαίοι Έ λληνες ήταν οι πρώτοι,
που συστηματοποίησαν την αθλητική δραστηριότητα θέτο
ντας κανόνες, δημιουργούν ένα ιδεολογικό πλαίσιο για τη
δημιουργία του ιδανικού ανθρώπου («Αιέν αριστεύειν και
υπείροχον έμμεναι άλλων», προτρέπει στον Όμηρο ο Πηλέας τον Αχιλλέα) και φυσικά μας παραδίδουν την κορυφαία
έκφραση του αθλητισμού, τους αγώνες με κυρίαρχο τους
Ολυμπιακούς α γ ώ ν ες.
Η Ολυμπία κοιτίδα των Ολυμπιακών αγώνων βρίσκεται
στη Δυτική Πελοπόννησο στην εύφορη κοιλάδα, που σχη
ματίζουν οι ποταμοί Κλάδεος και Αλφειός. Εκεί στις ρίζες
του Κρόνιου λόφου σε ένα πανέμορφο άλσος από αγριελιές
και λεύκες στην Άλτη έκτισαν το ιερό του Ολυμπίου Διός. με
τον οποίο συνδέθηκαν οι αγώνες.

Ο

Αρχή των αγώνων
Η αρχή τους χάνεται μέσα στα βάθη των αιώνων και στην
αχλή του μύθου. Εδώ ο Δίας κέρδισε στην πάλη τον Κρόνο,
ο Απόλλων τον Ερμή σε αγώνα δρόμου και τον Άρη στην
πυγμή. Ο Πέλοπας κερδ ίζει στην αρματοδρομία τον Οινόμαο
βασιλιά των Πισατών και παίρνει ως σύζυγο την κόρη του
Ιπποδάμεια. Ο Ό ξυλος με τους Η ρακλείδες έρχεται στην
περιοχή και εγκαθίσταται μετά από χρησμό των Δελφών
φέρνοντας τη λατρεία του Διός. Τέλος, ως ιδρυτής των αγώ
νων φέρεται και ο Ηρακλής, ο οποίος καθιέρωσε τον κότινο.

ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

το κλαδί αγριελιάς ως βραβείο του νικητή τελώντας τους
αγώνες προς τιμή του πατέρα του Δία. Για τους αρχαίους
Έλληνες οι αγώνες ανάγονται στα μυθικά χρόνια. Η σύγχρο
νη έρευνα δεν έχ ει ακόμη καταφέρει να συμφωνήσει για
τη χρονολόγησή τους, έτσι σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές
ως πρώτη Ολυμπιάδα είναι αυτή του 776 π.Χ.. καθώς από
τότε αρχίζει η καταγραφή τους, με αναδιοργανωτή τον Ιφιτό
βασιλέα της Ήλιδας και πρώτο Ολυμπιονίκη τον Κόροιβο στο
Στάδιο δρόμο, που ήταν και το μοναδικό αγώνισμα.
Σημασία και ακτινοβολία των Αγώνων

«Όπως το νερό είναι το πολυτιμότερο από τα στοιχεία,
όπως ο χρυσός προβάλλει σαν το ακριβό ανάμεσα σε όλα τα
αγαθά και όπως ο ήλιος φωτοβολεί περισσότερο από κάθε
άστρο, έτσι και η Ολυμπία λάμπει σκιάζοντας κάθε άλλο
αγώνα», από την 1η Ολυμπιακή ωδή του Πίνδαρου φαίνεται
πως οι Ολυμπιακοί ήταν οι σπουδαιότεροι αγώνες της αρχαιότητάς.Οι νόμοι και οι κανονισμοί των αγώνων γίνονται
σεβαστοί από όλους τους Έλληνες. Η τέλεση των αγω νι
σμάτων ήταν μια ιεροτελεστία και όχι απλό θέαμα, καθώς
η γυμναστική και η μουσική ήταν δώρα των θεών (Πλάτων
Πολιτεία), σε αυτούς διαμορφώ νεται το ύψιστο ιδανικό της
ευγενούς άμιλλας, που θα αποτελέσει τη βάση της αγωγής
των νέων και θα γίνει το κύριο κίνητρο για τη μέγιστη ανά
πτυξη του σώματος της ψυχής και του πνεύματός. Το αγω
νιστικό στοιχείο καθόρισε σε μέγιστο βαθμό την ανάπτυξη
του Ελληνικού πολιτισμού, πράγμα το οποίο φαίνεται από
το άγαλμα του «Αγώνος» στο Ιερό της Ολυμπίας, καθώς ο
αγωνιζόμενος πρέπει να βιώνει τις ηθικές και πνευματικές
αξίες, για να οικοδομήσει τον αγώνα του και να κατακτήσει
τη νίκη του. Κάθε πόλη θεωρούσε ύψιστη τιμή της να έχει
αθλητή νικητή στην Ολυμπία, για αυτό δινόταν κάθε δυνατή
βοήθεια στην προετοιμασία τους. Η τεράστια σημασία των
αγώνων για τους Έ λληνες φ αίνεται από το γεγονός πως.
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η ίδια η πόλη περιμένει μεγάλο όφελος από τις σωματικές
τους ικανότητες. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα Σπαρτιάτη
Ολυμπιονίκη του Σταδίου, που απορεί, όταν τον αποθεώ
νουν λέγοντας «Μα στη Σπάρτη υπάρχουν πιο γρήγοροι από
μένα». Πιθανόν στο πέρασμα των χρόνων κάποιοι αθλητές να
προετοιμάζονταν κάπως πιο συστηματικά ενδεχομένως στα
πλαίσια της εκπαίδευσής τους από την πόλη και να δημιουργήθηκαν πιο ειδικευ μ ένο ι προπονητές, καθώς από τις πηγές
φαίνεται πως γνώριζαν προπονητικές μεθόδους για την αύ
ξηση του μυϊκού όγκου, για τη διαλειμματική προπόνηση, τη
μυϊκή συναρμογή και κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους υπήρχε
μέθοδός περιοδισμού (τετράς).Οι αθλητές, που συμμετείχαν
στους αγώνες, ήταν υποχρεωμένοι να πάνε στην Ηλεία ένα
μήνα πριν τους Ολυμπιακούς, για να κρ ιθ εί εάν είχαν προ
ετοιμαστεί κατάλληλα.

ενώ ο Λεωνίδας με τους Σπαρτιάτες άφηναν αμετακίνητοι
την τελευταία πνοή τους, οι υπόλοιποι Έ λληνες τελούσαν
την 75η Ολυμπιάδα, κάτι που έκανε το στρατηγό του Ξέρξη
Τριταντέχμη να αναφωνήσει μαθαίνοντας, πως αγωνίζονταν
μόνο για ένα κλαδί ελιάς «Αλίμονο Μαρδόνιε. εναντίον ποιων

ανδρών μας οδηγείς να πολεμήσουμε που δεν αγωνίζονται
για το χρυσάφι, αλλά μόνο για την αρετή».
Χαρακτήρας των αγώνων
Ό λοι σχεδόν οι αγώνες στην αρχαία Ελλάδα είχαν θρη
σκευτικό χαρακτήρα, έτσι και στην Ολυμπία κυριαρχούσαν
όλο το διάστημα των αγώνων θρησ κευτικές γιορτές προς
τιμή του Δία. Τα κτίρια, που κυριαρχούν στην περιοχή, είναι
ναοί του Δία και της Ήρας και ο διάκοσμος των κτηρίων
και τα αγάλματα έχουν θρησκευτικό χαρακτήρα με αποκο
ρύφωμα το τεραστίων διαστάσεων χρυσελεφάντινο άγαλμα
του Δία. που φιλοτέχνησε ο Φειδίας.
Στους αγώνες μπορούσαν να λάβουν μέρος μόνο ελ εύ 
θεροι Έλληνες, πράγμα που μας δείχνει πως υπήρχε εθνική
συνείδηση όλων των στενών και άρρηκτων δεσμών που τους
ένωναν, κοινή φυλετική καταγωγή, γλώσσα και αλφάβητο,
«κοινοί βωμοί». Οι αγώνες είχαν έναν έντονο εθνικό χα
ρακτήρα ξεπερνώντας τα στενά πλαίσια των πόλεων, όπως
αποδεικνύεται από τη συγκλονιστικότερη στιγμή των αγώ
νων το 476 π.Χ. στην 76η Ολυμπιάδα, όταν χιλιάδες Έλληνες
αποθέωναν για ώρες το Θεμιστοκλή αναγνωρίζοντας την
τεράστια συμβολή του στη νίκη κατά των Περσών.
Επίσης, στους αγώνες υπήρχε σαφής ταξικός χαρακτή
ρας. καθώς λάμβαναν μέρος μόνο ελεύθεροι πολίτες που
δεν είχαν διαπράξει φόνο ή ιεροσυλία και φυσικά απαγο
ρευόταν η παρουσία των γυναικών με εξαίρεση την ιέρεια
της Δήμητρας Χαμύνης (σημαίνει «καθιστή στη γη»). Στους
αγώνες είχε τη δυνατότητα με ίσους όρους να αγωνιστεί ο
αριστοκράτης με τον απλό βοσκό, ο πολίτης από το φτωχό
Αίγιο με τον πλούσιο Κυρηναίο.
Προπόνηση των αθλητών
Σύμφωνα με το Λουκιανό, ο Σόλων λέει πως αναγκάζουν
τους νέους να γυμνάζονται εντατικά όχι μόνο για τα βραβεία
των αγώνων, αφού ελάχιστοι θα τα καταφέρουν, αλλά γιατί
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες ήταν πεντετηρικοί, δηλαδή τελούνταν κάθε
4 πλήρη έτη. Οι α κρ ιβ είς ημερομηνίες των αγώνων υπο
λογίζονταν με βάση το σεληνιακό μήνα των 28 ημερών και
γίνονταν την πρώτη ή δεύτερη πανσέληνο μετά το θερινό
ηλιοστάσιο. πράγμα που επιβεβαιώ νεται και από ιστορικές
πηγές, οι οποίες αναφέρονται στις δυσκολίες των αθλητών
και των θεατών από την αφόρητη ζέστη, τις μύγες και τα
κουνούπια. Τόσο οι ίδιοι οι αγώνες όσο και το μεσοδιάστημα
ανάμεσα σε δύο αγώνες ονομάζονταν Ολυμπιάδα. Η σπουδαιότπτα των αγώνων ήταν τόσο μεγάλη, ώστε οι Ολυμπι
άδες χρησιμοποιήθηκαν ως βάση γενικής χρονολόγησης
στον Ελληνικό κόσμο αντικαθιστώντας επιμέρους τοπικές
χρονολογήσεις (Αθήνα τοπικοί άρχοντες. Σπάρτη έφοροι).
Οι Ολυμπιακοί ήταν στεφανίτες αγώνες, δηλαδή ο νικητής
έπαιρνε ως βραβείο ένα στεφάνι ελιάς, το οποίο έκοβε ένα
αγόρι που ζούσαν και οι δύο γονείς του (αμφιθαλές). Τη
διεύθυνση και την τήρηση των αυστηρών κανονισμών ανα
λάμβαναν οι Ελλανοδίκες, ονομασία που σημαίνει, αυτοί που
δικάζουν (κρίνουν) Έλληνες. Ελλανοδίκες γίνονταν μόνο
κάτοικοι της Ηλείας και στην αρχή ήταν ισόβιος και κληρο
νομικός θεσμός, αλλά από το 584 π.Χ. (πιθανή ημερομηνία)
γινόταν εκλογή με κλήρο για μια Ολυμπιάδα και εκπ αιδεύ
ονταν για 10 μήνες.
Ιερή Εκεχειρία
Πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων κηρυσσόταν η
εκεχειρία, κατά την οποία όλες οι ελληνικές πόλεις έπαυαν
τις εχθροπραξίες για τρ εις μήνες. Οι διοργανω τές Η λείοι
έστελναν «σπονδοφόρους» να περιοδεύσουν στις Ελληνι
κές πόλεις κηρύσσοντας την ιερή εκεχειρ ία , παρέχοντας
ασφάλεια για το ταξίδι όλων όσων ήθελαν να παρευρεθούν
στους αγώνες. Ο θεσμός της εκεχειρ ίας καθιερώ θηκε με την
αναδιοργάνωση των Αγώνων κατά τον 8ο αι. π.Χ. Υπεύθυνοι
γι' αυτό θεωρούνται οι βασιλείς της Ηλείας Ίφιτος. της Πίσας
Κλεοσθένης και ο νομοθέτης της Σπάρτης Λυκούργος.
Το Πρόγραμμα των Αγώνων
Αρχικά, οι αγώνες διαρκούσαν μία ημέρα και τελούνταν
μόνο ένα αγώνισμα, το Στάδιο. Με το πέρασμα των χρόνων
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προστέθηκαν και άλλα αγωνίσματα και οι αγώνες τελούνταν
5 μέρες. Πριν την έναρξη των αγώνων, αθλητές, κριτές και
επίσημοι ξεκινούσαν σε πομπή από την Ή λιδα και έφταναν
στην Ολυμπία διανύοντας την Ιερά Οδό.
Πρώτη ημέρα: Ό ρκος αθλητών και Ελλανοδικών, θυσίες θρησκευτικά τελετουργικά . δήλωση συμμετοχής αθλητών.
Από το 396 π.Χ. και μετά αγώνες σαλπιγκτών και κηρύκων.
Δεύτερη ημέρα: Αγώνες παίδων.
Τρίτη ημέρα: Πρωινό πρόγραμμα: Ιππικοί αγώνες.
Απογευματινό πρόγραμμα: Πένταθλο (Στάδιο.
Άλμα. Δίσκος. Ακόντιο, Πάλη).
Τέταρτη ημέρα: Τελετή θυσίας εκατό βοδιών (εκατόμβη)
προς τιμή του Δία. τα δρομικά αγωνίσματα (Στάδιο. Δίαυλος,
Δόλιχός και Οπλίτης δρόμος), καθώς και η Πάλη, η Πυγμή
και το Παγκράτιο.
Πέμπτη ημέρα: θ υσ ίες-ευχαρ ισ τίες στους θεούς, στεφά
νωμα νικητών.
Αγωνίσματα
- Αγώνες κηρύκων και σαλπιγκτών
- Δρόμοι: Στάδιο (192.28 μέτρα). Δίαυλος (384.56 μέτρα)
Δόλιχός (έως 24 στάδια). Οπλίτης δρόμος (οι δρομείς έτρ ε
χαν με πιθανή την απόσταση του Δίαυλου φέροντας κράνος,
ασπίδα και κνημίδες. ο Παυσανίας αναφέρει ότι στο ναό του
Διός φυλάγονταν 25 χάλκινες ασπίδες τις οποίες μοίραζαν
στους οπλιτοδρόμους για την τέλεση των αγώνων).
- Πένταθλο (Στάδιο. 'Αλμα. Ακοντισμός. Δίσκος. Πάλη)
-Π ά λη
- Παγκράτιο
- Πυγμή
- Αρματοδρομικά αγωνίσματα: Τέθριππο. Απήνη. Συνωρίδα.
- Ιππικά αγωνίσματα: Ιπποδρομία τέλειω ν κελήτων. Ιππο
δρομία πώλων. Κάλπη.
Όσον αφορά τις επιδόσεις, κατ'ουσ ία δεν υπήρχαν, κα
θώς δεν ενδ ιέφ ερ ε πόσο γρήγορα έτρεξε ή πόσο μακριά
έριξε το δίσκο ένας αθλητής, γιατί εκείνο που μετρούσε ήταν
η νίκη και ο κότινος. Παρόλα αυτά ασφαλή συμπεράσματα
μπορούμε να βγάλουμε για το απίστευτα υψηλό επίπεδο
φυσικής κατάστασης των αρχαίων Ελλήνων από τις πηγές
που μας παραδίδουν απίστευτα αθλητικά κατορθώματα. 0
Αγέας νίκησε στο Δόλιχο στην 113" Ολυμπιάδα και φ εύγει
κατευθείαν να αναγγείλει τη νίκη του στην πατρίδα του το
Άργος φτάνοντας αργά το βράδυ, δηλαδή έτρεξε 110 χιλ. σε
μία μέρα. Ο Φειδιππίδης τρέχει σε λιγότερο από 5 μέρες τη
διαδρομή Αθήνα-Σπάρτη -Α θήνα και λίγες μέρες μετά 2000
Σπαρτιάτες με πλήρη εξάρτηση πηγαίνουν σε 3 μέρες στο
Μαραθώνα. Ο Ευχίδας τρέχει σε μία ημέρα την απόσταση
Π λαταιές-Δ ελφ οί-Π λατα ιές 180 χιλ. και ξεψυχά παραδίδοντας το καθαρό πυρ.

Ολυμπιάδα (στις δύο τελευταίες αγωνίστηκε ως Συρακούσιος). 1 νίκη - Οπλίτη δρόμο - 480 π.Χ.
- Εργοτέλης·. Κνωσός: 2 νίκες - Δόλιχο - 77" και 79" Ολυμπι
άδα (αγωνίστηκε ως Ιμέριος).
- Κρίσων: Ιμέρα: 3 νίκες - Στάδιο - 83". 84η και 85" Ολυ
μπιάδα.
- Φιλίνος·. Κως: 4 ν ίκ ες - Στάδιο/Δίαυλο - 129η και 130η
Ολυμπιάδα.
- Λεωνίδας: Ρόδος: (ο οποίος αναδείχτηκε τριαστής, δη
λαδή νίκησε την ίδια ημέρα στο Στάδιο. Δίαυλο και Οπλί
τη δρόμο και μάλιστα σε τέσσερις διαδοχικές Ολυμπιάδες
154η,155η.156η και 157η και δικαίω ς θεω ρείται ως ο μεγα
λύτερος δρομέας όλων των εποχών).
- Ερμογένης: Ξάνθο Λυκίας: 8 νίκες - Στάδιο/Δίαυλο/Οηλίτη
δρόμο - 215" .216" και 217" Ολυμπιάδα
- Θεαγένης: Θάσος: 2 νίκες - Παγκράτιο - 75" Πυγμή και 76"
- Μίλών: Κρότων: 1 νίκη - Πάλη παίδων - 60" Ολυμπιάδα και
5 συνεχείς νίκες - Πάλη - 62" έως 66" Ολυμπιάδα.
- Μελανκόμας: Καρία: 2 νίκες - Πυγμή - 206" και 207" Ολυ
μπιάδα. Λ έγεται πως δεν έχασε ποτέ και πως λόγω της τε 
χνικής του κανένας αντίπαλος δεν του κατάφερε χτύπημα.
- Τίσανδρος·. Νάξος: 4 ν ίκες - Πυγμή - 52" έως 55" Ολυ
μπιάδα.
Η φυσική διάθεση του ανθρώπου για άσκηση και συνα
γωνισμό πιθανόν να ώθησε τους Έλληνες στην καθιέρωση
αθλητικών αγώνων. Στην κλασική Ελλάδα επ ικροτείτο θεμ ε
λιακό στοιχείο του ευ αγωνίζεσθαι και του ευ γυμνάζειν (Φιλόστρατος). καθώς ήταν πανελλήνια πίστη ότι «Δρωμένοις
και αγώσι εν Ολυμπία μετέστιν εκ θεού φροντίδάς» (Παυσα
νίας). Μία ακόμη ελληνική ιδέα προσφορά στον παγκόσμιο
πολιτισμό, καθώς εκφ ρ ά ζει μια στάση ζωής του ελεύθερου
ανθρώπου, που συναγωνίζεται τους ομοίους του γυμνός και
ελεύθερος από καθετί ξένο στο κορμί του πειθαρχώντας
στους κανόνες για να κερδίσ ει με τον κότινο τον έπαινο των
συνανθρώπων του και αιώνια ηθική δόξα. ■
Βιβλιογραφία:
«Ο ι

Ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαία Ελλάδα». Α θ ή ν α :

Ε κ δ ο τ ικ ή

Αθηνώ ν

«Ολυμπία». Α θ ή ν α : Ε κ δ ο τ ικ ή Α θ η ν ώ ν
«Ιστορία φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού», θ ε σ / ν ίκ η :

Α ν δ ρ ό ν ικ ο ς Μ ..
Γ ιά τσ η ς I . .
Α .Π .0 .

«Δρομείς θρύλοι της Ολυμπίας». Α π ό λ λ ω ν
«Ολυμπιακοίαγώνεςστηναρχαιότητα». Α π ο γ ε υ μ α τιν ή
Μ ε ίζ ο ν ο ς Ε λ λ η ν ισ μ ο ύ . «Ολυμπία». Α θ ή ν α : Ί δ ρ υ μ α Μ ε ίζ ο ν ο ς

Σ ά μ ιο ς Κ..

Α θ α ν α σ ιά δ η Τ .
Ίδ ρ υ μ α

Ε λ λ η ν ισ μ ο ύ
Η ρ ό δ ο το ς . « Β ιβ λ ίο Η - Ο υ ρ α νία » . Α θ ή ν α : Ζ ή τρ ο ς
Γ κ ιό σ ο ς I..

«Ολυμπιακή και Αθλητική παιδεία». Α θ ή ν α : Π ρ ο π ο μ π ό ς
«ΜυθολογίατωνΕλλήνων». Α θ ή ν α : Ε λ λ η ν ικ ά Γ ρ ά μ μ α τα

Σ φ υρόερα Σ „

Π α ν α γ ό π ο υ λ ο ς Α .. « Α ν τα π ο κ ρ ίσ εις από τη ν Ο λυμ π ία ». Α θ ή ν α : Π α τά κ η

Διαδικτυογραφία:
Υ π ο υ ρ γ ε ίο Π ο λ ιτισ μ ο ύ , h ttp ://o d y s s e u s .c u ltu r e .g r

Αθλητές θρύλοι της Ολυμπίας
- Χάρμις ή Χιόνις: (επειδή δεν άφηνε ίχνη, όταν έτρεχε στο
χιόνι) Σπάρτη: 7 νίκες - Στάδιο/Δίαυλο - 28" έως 31" Ολυ
μπιάδα.
- Αστύλος. Κρότωνας: 6 νίκες - Στάδιο/Δίαυλο - 74" έως 76"

Ί δ ρ υ μ α Μ ε ίζ ο ν ο ς Ε λ λ η ν ισ μ ο ύ , fh w .g r /o ly m p ic s /a n c ie n t/g r

*0

Κ ο υ φ ό ς Α ν τ ώ ν η ς ε ίν α ι α π ό φ ο ιτ ο ς τ ο υ Τ μ ή μ α τ ο ς Φ υ σ ικ ή ς

Α γ ω γ ή ς κ α ι Α θ λ η τ ισ μ ο ύ τ ο υ Α .Π .Ο . κ α ι Δ ρ ο μ έ α ς .
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________
► Της Π.Υ. Μαρίας Νέζερη

400 χρόνια από

Μ ν θ \κ & ς

Ζ α ίζ π ι\ ( >

« Κ ά τ ι οάώιο ia&clqmi στο & α .ο ίλίίο της
& C LV L\Ju0j(K i0£-, Α μ λ έ τ »

κληρονομιά του Σαίξπηρ δεν έχει όμοια της.· τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε 100. και πλέον γλώσσες, ενώ
διδάσκεται στα σχολεία του μισού πλανήτη. Όπως είχε πει ο σύγχρονός του. Ben Johnson, ο Σαίξπηρ "δεν ήταν
I μιας εποχής, αλλά όλων των εποχών". Ζει ακόμα και σήμερα στη γλώσσα μας. στην κουλτούρα και στην κοινωνία
μας και βεβαίως ζει μέσα από την αδιάλειπτη επιρροή του στην παιδεία.
Η επιρροή του Σαίξπηρ ξεπερνά τα όρια της αγγλικής γλώσσας. Τα κείμενα, η πλοκή και οι χαρακτήρες των έργων του
εξακολουθούν να αποτελούν μεγάλη πηγή έμπνευσης για την κουλτούρα και την κοινωνία μας σήμερα. Ο Νέλσον Μοντέλα,
φυλακισμένος ακόμα στο Robben Island, αγαπούσε ένα απόσπασμα από τον Ιούλιο Καίσαρα: "Cowards die many times
before their death, the valiant never taste o f death but once. " (Όποιος φοβάται πεθαίνει κάθε μέρα, όποιος δεν φοβάται
πεθαίνει μια φορά). Στο ποίημά της. "Ο δικός μου Σαίξπηρ". η Kate Tempest αποτυπώνει την αιώνια παρουσία του δημι
ουργού: ο Σαίξπηρ "σε κάθε ερωτευμένο που έχει σταθεί μονάχος του κάτω από ένα παράθυρο... σε κάθε ψιθυριστή λέξη
ζήλειας και σε κάθε φάντασμα που δεν βρίσκει γαλήνη». Η επιρροή του Σαίξπηρ είναι ορατή παντού, από τον Ντίκενς ως
τον Γκαίτε και το Τσαϊκόφσκι. το Βέρντι και τον Μπραμς. από το West Side Story ως την Ποντικοπαγίδα της Αγκάθα Κρίση,
έργο εμπνευσμένο από τον Άμλετ. Τα έργα του Σαίξπηρ εξακολουθούν να ψυχαγωγούν εκατομμύρια θεατές - από σχολικές
παραστάσεις ανά τον κόσμο ως τον Άμλετ του Benedict Cumberbatch. μια παράσταση που γνώρισε τεράστια επιτυχία στο
Λονδίνο μ ε εκατοντάδες ανθρώπους να συνωστίζονται για ώρες για εισιτήρια της τελευταίας στιγμής».

<

Η

(Απόσπασμα από άρθρο του πρώην Βρετανού Πρωθυπουργού Κάμερον)
Ουίλλιαμ Σαίξπηρ

προς τα βιβλία που διάβαζε, αλλά δεν είνα ι γνωστός ούτε ο

Πριν από τουλάχιστον 200 χρόνια, ο ιστορικός Τζορτζ

προμηθευτής του ούτε τι τα έκανε, όταν τελείω νε την ανάγνω

Στίβενς παρατήρησε ότι όσα γνω ρίζουμε για τον Ουίλιαμ

σή τους. Παρότι τα κείμενά του συντίθενται από περίπου

Σαίξπηρ περιορίζονται σε κάποια σκόρπια γεγονότα. Γνω

ένα εκατομμύριο λ έξεις, μόνο δεκατέσσερις λ έξεις είναι

ρίζουμε ότι γεννήθηκε στο Στράτφορντ-απόν-Έϊβον και ότι

γραμμένες από τον ίδιο: έ ξ ι υπογραφές με το όνομά του

στο μέρος αυτό έκανε οικογένεια. Γνωρίζουμε ότι πήγε στο

και οι λ έξεις «από εμένα» στη διαθήκη του. Δεν υπάρχει

Λονδίνο και ότι έγινε ηθοποιός, επέστρεψε στο Στράτφορντ,

γραπτή περιγραφή της περιόδου που έζησε. για το πώς

έκανε τη διαθήκη του και πέθανε. Ύστερα από συστηματική

έμοιαζε. Το πρώτο κείμενο, που αναφέρεται στην εμφάνιση

έρευνα ετών, οι μελετητές έχουν ανακαλύψει περίπου 100

και στην προσωπικότητά του, γράφτηκε δέκα χρόνια μετά

ντοκουμέντα σχετικά με τον Σαίξπηρ και την οικογένεια του.

το θάνατό του από κάποιο Τζον Όμπρί: «Ηταν ένας άνδρας

όπως αρχεία βαπτίσεων. συμβόλαια ακινήτων, πιστοποιητικά

ωραίος, μ ε καλές αναλογίες, πολύ ευχάριστος στην παρέα,

φορολογίας, πιστοποιητικά γάμου, εντολές κατάσχεσης, δ ι

ετοιμόλογος και πνευματώδης». Δεν είμαστε σίγουροι για τη

κογραφίες κ.ά. Υπάρχουν, εντούτοις, πολλά κενά στις γνώσεις

σωστή ορθογραφία του ονόματος του. αλλά, ως φαίνεται, δεν

για τη ζωή του. εκ των οποίων πολλά είναι ιδιαίτερα σημαντι

πρέπει να ήταν και ο ίδιος σίγουρος, γιατί στις υπογραφές

κά. Για παράδειγμα, δε γνωρίζουμε ούτε ακριβώς πόσα έργα

του που σώθηκαν, το όνομα δεν απαντάται ούτε δύο φορές

έγραψε ούτε με ποια σειρά. Κάποια συμπεράσματα μόνο ως

με τον ίδιο τρόπο. Είναι άγνωστο, επίσης, αν έφυγε ποτέ από
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to θάνατό τους!

Μ,χφχβΙ &e Cervantes
Υ\ολί\λώντο£ ανε\λό\λνλο\Λ~

«Τα γεγονότα, κ α λ έ \adv Σ άντ]ο, ύ ν α ι οι exftQoi της αλήΰέΐατ..

Δον Κιχώτης»

την Αγγλία, με ποιους ανθρώπους έκανε παρέα ή πώς δια

Κατόρθωσε να ενσαρκώσει στο έργο του όχι μόνο το πνεύμα

σκέδαζε. Μόνο για ελάχιστες ημέρες της ζωής του μπορούμε

και την ουσία του αιώνα του. αλλά και όλης της ανθρωπότητας

να πούμε με σιγουριά, πού βρισκόταν.
0 Σαίξπηρ μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που δεν ήταν

όλων των αιώνων. Ο Σαίξπηρ είναι περισσότερο ακαδημαϊκή
εμμονή παρά ιστορικό πρόσωπο.

ούτε υπανάπτυκτο ούτε στερημένο. 0 πατέρας του ήταν δή

Αρκετοί ερευνητές κατά καιρούς ισχυρίστηκαν ότι τα έργα

μαρχος μια σημαντικής πόλης. Δεν είναι η μοναδική περί

του Σαίξπηρ γράφτηκαν από κάποιον άλλο. Οι ισχυρισμοί

πτωση ενός ανθρώπου που ξεκίνησε με περιορισμένα μέσα

αυτοί στηρίζονται στην άποψη ότι τα έργα του είν α ι τόσο

και κατάφερε να διαπρέψει. Δεν είχε πανεπιστημιακή μόρ

πλούσια σε ειδ ικ ές γνώσεις από διαφόρους χώρους νο μι

φωση. αλλά το ίδιο ισχύει και για τον Μπεν Τζόνσον έναν

κά. ιατρική, πολιτικές επιστήμες, ζωή της Αυλής, θάλασσα,

πολύ διανοούμενο συγγραφέα που κανείς ποτέ δεν σκέφτηκε

αρχαιότητα, ζωή στο εξω τερικό, που δεν είναι δυνατόν να τα

να αμφισβητήσει την πατρότητα των έργων του.

έγραψε ένας επαρχιώτης με περιορισμένη μόρφωση. Εικάζε

Το πνευματικό έργο του είναι κολοσσιαίο. Συνολικά

ται. συγκεκριμένα, ότι ο Σαίξπηρ ήταν απλώς ένας συμπαθής

έγραψε 37 δράματα, από τα οποία τα ΙΑ είναι κωμωδίες,

κωμικός, ένας ηθοποιός, που δάνεισε το όνομά του σε ένα

τα 10 ιστορικά δράματα και οι 13 τραγωδίες. Αν κοντά σ'

άτομο με μεγαλύτερο ταλέντο, το οποίο δεν μπορούσε να

αυτά προστεθούν και τα λυρικά του ποιήματα, τότε μπορεί

εμφανιστεί δημόσια ως θεατρικός συγγραφέας.

να σχηματίσει κανείς κάποια ιδέα για τον όγκο του έργου

Οι αντισαιξπηρικές τάσεις ξεκίνησαν στα πρώτα χρό

του. Την ποσότητα αυτή συνοδεύει και η ανάλογη ποιότητα.

νια του 19ου αιώνα από μια Αμερικανίδα που λεγόταν Ντί-

Γιατί ο Σαίξπηρ δεν ήταν ένας συνηθισμένος συγγραφέας

λια Μπέικον, εξαιτίας της οποίας για άγνωστους λόγους

γραφείου, ήταν ένας επαγγελματίας με μεγάλη εμπειρία και

δημιουργήθηκε σταδιακά η πεποίθηση ότι συγγραφέας

τέλεια γνώση των απαιτήσεων του ανομοιόμορφου κοινού

των έργων του Σαίξπηρ ήταν ο διάσημος συνονόματος της

του. Ακόμη διέθ ετε μοναδική τέχνη και τεχνική. Με κατα

Φράνσις Μπέικον. Το 1852 πήγε στην Αγγλία και ξεκίνησε

πληκτική ευχέρεια μπορούσε να συνδυάσει το λεπτό χιούμορ

μια μακρόχρονη προσπάθεια για να δικαιώ σει την εμμονή της

με τις χοντροκομμένες και αθυρόστομες λαϊκές κοινοτοπίες.

ότι ο Σαίξπηρ ήταν απατεώνας. Στο πρόσωπο ενός επ ιχειρη

Με την ίδια επιδεξιότητα συνδύασε το ρομαντισμό με την

ματία βρήκε χορηγό, με αποτέλεσμα να μ είνει στην Αγγλία

πιο πεζή και βάναυση πραγματικότητα, την αληθινή ποίηση

για τέσσερα χρόνια επισκεπτόμενη τα μέρη όπου σύχναζε ο

με τον ωμό νατουραλισμό. Στο έργο του συνυπάρχουν αρ

Μπέικον. Το 1857 εκδόθηκε στη Βοστόνη το opus m agnum

μονικά το κω μικό και το τραγικό, το υψηλό και το χυδαίο. 0

της Ντίλια Μπέικον με τίτλο «Αποκάλυψη της φιλοσοφίας

Σαίξπηρ είναι ο μεγάλος ποιητής, ο ιδεώδης καλλιτέχνης, ο

των έργων του Σαίξπηρ». Η Μπέικον πέθανε ύστερα από δύο

ασύγκριτος ζωγράφος της πραγματικότητας και της ζωής.

χρόνια σε κάποιο ίδρυμα πιστεύοντας ότι ήταν το Άγιο Πνεύ-
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μα. Παρά την αποτυχία ίο υ βιβλίου, η άποψη

Ο ευφάνταστος Μ ιγκ έλ Ντε θερβ άντες
THE

ότι ο Μπέικον ήταν ο Σαίξπηρ διαδόθηκε και
υποστηρίχτηκε από πολλούς, όπως ο Μαρκ

m

TRAGEDY

Τουέιν και ο Χένρι Τζέιμς. Πολύς κόσμος

HA M LET
·
P rin ce o fD e n n u ik e ;- 'iT

πείστηκε ότι τα έργα του Σαίξπηρ έκρυβαν
σε κω δικοπ οιημένη μορφή το όνομα του
πραγματικού τους συγγραφέα, που υποτίθε

BY
W

illiam

S ka k f. s

pear

Τραυματίστηκε και έμ ειν ε ανάπηρος στη
ναυμαχία τη Ναυπάκτου. αιχμαλωτίστηκε από
τους πειρατές και έγινε φοροεισπράκτορας.
Μ ιγκέλ ντε Θερβάντες. ο συγγραφέας του «Δον
Κιχώτη»...

Newly impnmfd and cnlirgtd to almoA 11 much
tgunc u it *ai,Kcording(o th em *

endpefcaCoppy.

ται ότι ήταν ο Μπέικον. Τελικά η θεωρία περί

«Θα πεθάνω πολεμώντας» Στις 7 Οκτω
βρίου του 1571, επικρατούσε αναταραχή στον

Μπέικον έγινε ολίγον καλτ, με αποτέλεσμα οι

Κόλπο της Ναυπάκτου. Χιλιάδες πλοία ετο ι

πιο φανατικοί οπαδοί να του αποδίδουν όχι

μάζονταν για μάχη. Σε λίγο θα εκδηλώνονταν

μόνον τα έργα του Σαίξπηρ. αλλά και αυτά

μία από τις μεγαλύτερες ναυμαχίες στην πα

που έγραψαν οι Μάρλοου. Κιντ. Γκριν, Λίλι.

γκόσμια ιστορία. Η οθωμανική αυτοκρατορία

Μοντέν κ,ά. Ορισμένοι μάλιστα έφτασαν να

A T LONDON.
W k«I for /* .: W W * , u.d ··< to lx fold m Mi 0wm«
to Saint Dmmfmi CKurAyear·! in Hc<tfb«u
Vodt.thtPtoU.idti.

θα αντιμετώπιζε την Ιερή Ένωση, που απο

τον θεωρούν και νόθο γιο της
Ελισάβετ από τον Λέστερ. Από

«(9 Σαι’ζηηρ ii\a \ n&^i66&ci^o <?κ^τ|ψ(4/κ/ί

τις προφανείς αντιρρήσεις για

ψ μ ΰ γ /ί ηαρλ i 6cc^>iko η ^ό κ η ο »

τελούνταν από τα ισχυρότερα
χριστιανικά βασίλεια της νό
τιας Ευρώπης. Ο υπαξιω μα-

τη θεωρία περί Μπέικον είναι

τικός της ιταλικής φρεγάτας «

ότι αυτός ήταν εξαιρετικά πο

Μαρκέσα» ήταν ένας άσημος

λυάσχολος, χωρίς να χρειαστεί να αναλάβει το καθήκον της

νεαρός Ισπανός, που ψηνόταν στον πυρετό. Έπασχε από

συγγραφής των έργων του Σαίξπηρ. για να μην πούμε και

ελονοσία και έβλεπε συνέχεια παραισθήσεις. Είχε τυλιχθεί

για τα έργα των Σπένσερ. Μοντέν κ.ά. Επιπλέον, ο Μπέικον

με σκοροφαγωμένες κουβέρτες ενώ τριγύρω του κυκλοφο

δεν είχε καμία σχέση με τον κόσμο του θεάτρου. Μάλιστα

ρούσαν ασύδοτα οι αρουραίοι. Το όνομα του ήταν Μ ιγκέλ ντε

το κατηγορούσε σε κάποιο από τα πολλά δοκίμιά του ως

Θερβάντες. "Οταν άκουσε τις κραυγές του πληρώματος και

διασκέδαση για επιπόλαιους και επιφανειακούς ανθρώπους.

κατάλαβε ότι η μάχη είχε αρχίσει, δεν έμεινε άπραγος. Πέτα-

Στη λίστα των υποψήφιων Σαίξπηρ, που είναι μακρά, θα προ

ξε τα σκεπάσματα από πάνω τους και ανέβηκε στο κατάστρω

στεθεί και η θεωρία, που λέει ότι ο Σαίξπηρ ήταν υπερβολικά

μα. τρεκλίζοντας. 0 καπετάνιος τον είδε και τον διέταξε να

ευφυής, για να είναι ένα μόνο άτομο. Η αναγνώριση της αξίας

επιστρέψει στο αμπάρι, αλλά ο Θερβάντες απάντησε: «Είναι

του είναι γενική, αν εξαιρέσουμε κάποιες σπάνιες αμφισβη

καλύτερα να πεθάνω υπηρετώντας το Θεό και τονΒασιλιά.

τήσεις. Σ' αυτές ανήκουν το έργο του Τολστόι «0 Σαίξπηρ

απ' το να κατέβω κάτω. Καπετάνιε, τοποθέτησέ μ ε στο πιο

και το δράμα», στο οποίο ο κορυφαίος Ρώσος συγγραφέας

επικίνδυνο σημείο και ε κ ε ί θα πεθάνω πολεμώντας...».

και φιλόσοφος επιτίθεται εναντίον του Σαίξπηρ. καθώς και

Η ναυμαχία έλη ξε με τον θρίαμβο των Ευρωπαίων. Ο

η περίφημη θεωρία ότι τα έργα του Σαίξπηρ τα έγραψε ο

θερβάντες είχε δεχτεί δύο σφαίρες στο στήθος και άλλη μία

σύγχρονός του Βάκων ή, σύμφωνα με άλλη θεωρία, κάποιοι

στο αριστερό του χέρι, το οποίο έμ εινε παράλυτο μέχρι το

άλλοι συγγραφείς. Οι θεω ρίες αυτές δημιούργησαν ένα με

τέλος της ζωής του. Η χαρά του που πολέμησε εναντίον των

γάλο και θορυβώδες φιλολογικό ζήτημα, που κράτησε έναν

απίστων ήταν τέτοια, που ξέχασε τον πόνο των τραυματισμών.

αιώνα περίπου, από το 1856. οπότε πρώτος ο Γουλιέλμος Σμιθ

Η ημερομηνία γέννησής του αμφισβητείται. Πιο πιθανή

δημοσίευσε το βιβλίο του «0 Βάκων και ο Σαίξπηρ». μέχρι το

θεω ρείται η 29η Σεπτεμβρίου του 1547. Ο τόπος γέννησής

1920. όταν ο Λ ούνεϊ πρόβαλε ως συγγραφέα τον Εδουάρδο

του αμφισβητήθηκε επίσης. Πολλές πόλεις και χωρία της

ντε Βερ. Από τότε σταμάτησε η τάση αυτή για αμφισβήτηση

Ισπανίας διεκδικούσαντην «πατρότητά» του. αν και πλέον θ ε

του σαιξπηρικού έργου και η κριτική δεν αμφιβάλλει πια για

ω ρείται δεδομένο ότι γεννήθηκε στην Αλκαλά νε Ενάρες. Το

τη γνησιότητά του. Κοινό σημείο όλων των θεωριών είναι ότι

μόνο που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί είναι η σπουδαιότητα

ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ ήταν κατά κάποιον τρόπο ανεπαρκής για

του έργου του Θερβάντες. Τα παιδικά του χρόνια χαρακτηρί

να γράψει τόσο ιδιοφυή έργα.

ζονται από συχνές μετακινήσεις, λόγω του επαγγέλματος του

Ο Σαίξπηρ «δημιούργησε» σε μεγάλο βαθμό την Αγγλι

πατέρα του. Σε σχετικά μικρή ηλικία, βρήκε το καταφύγιό του

κή γλώσσα, εισάγονιας καινούργιες λ έξεις και εκφράσεις

στη λογοτεχνία. Η επιθυμία του να σπουδάσει σε πανεπιστή

που χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα. Σύμφωνα με τα

μιο δεν πραγματοποιήθηκε, όμως τα βήματά του τον έφεραν

μέχρι τώρα στοιχεία, περίπου 3.000 λ έξεις αποδίδονται σε

στη Μαδρίτη και στο πλάι του διανοούμενου ουμανιστή Χουάν

αυτόν. Παρ' όλα αυτά, η μία κόρη του Σαίξπηρ ήταν αναλ

Λόπεζ ντε Ό γιο ς, ο οποίος τον αναγνώρισε ανάμεσα στους

φάβητη. Η Judith δεν μπορούσε να γράψει ούτε μία λέξη,

μαθητές του.

πράγμα καθόλου ασυνήθιστο για την εποχή, αφού γράμματα

Σε ποιητική συλλογή του Χουάν Λόπεζ ντε ’ Ογιος. ο Θερ

ήξεραν μόνο άνθρωποι με συγκεκριμένα επαγγέλματα και

βάντες θα δημοσιεύσει τα πρώτα του ποιήματα το 1569, όμως

πολύ πιο δύσκολα οι γυναίκες.

την ίδια χρονιά θα φ ύ γει από την Ισπανία με
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προορισμό

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ |

την Ιταλία. Η φυγή του.

τόχρονα απομακρύνεται, του

για αρκετούς, ο φ ε ίλ ε 

λάχιστον προσωρινά, από τον

ται στη δίωξή του από

λογοτεχνικό κόσμο. Διορίζεται

τις αρχές καθώ ς σε

υπ εύθυνος επ ισ ιτισ μ ο ύ και

επίσημα έγγραφα ανα-

εφοδιασμού της ισπανικής αρ

φ έρ εται τραυματισμός

μάδας. αλλά κατηγορείται για

ενός Ισπανού πολίτη

καταχρήσεις και φυλακίζεται.

από κάπ οιον Μ ιγκέλ

«Ταπεινωμένος» εργάζεται ως

ντε θερβάντες.

φοροεισπράκτορας, όμως τα

Στη Ρώμη, θα βρε

οικονομικά προβλήματα όπως

θ εί στην αυλή ενός

πιθανολογείται, τον οδηγούν

μ εγ ά λ ο υ

και πάλι στη κατάχρηση και τη

ο ίκ ο υ ,

με

αποτέλεσμα να έρθει
σε επαφή με την Ιτα
λ ικ ή λογοτεχνία και
την

« Σ τη γ a m 'io c Y fa η ψ ιό ί και

αλλλ

ca

ο

ϊψ α λ ζ cov ο μιό θνρ & λΰζ,

c, ενπηψί!?κ Δτγ Κ ίσ τη ς»

φυλακή, από το 1596 μέχρι το
1598. Δύο χρόνια που ίσως
να άλλαξαν την ιστορία της

α να γεννη σ ια κή

παγκόσμιας λογο τεχνίας

τέχνη Στη συνέχεια
κατατάσσεται στο Ισπανικό Ναυτικό και γίνεται μάρτυρας

διάρκεια της κράτησής του συνέλαβε την ιδέα του «Δον

της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου. ίσως της σημαντικότερης

Κιχώτη».

καθώς φαίνεται πως κατά τη

ναυμαχίας παγκοσμίως ή όπως ο ίδιος γράφει «του πιο

Επτά χρόνια μετά την αποφυλάκισή του. το 1605, εκ δ ί-

δοξασμένου γεγονότος που είδανε ή θα δούνε ποτέ οι αι

δεται το αριστούργημά του «Ο ευφάνταστος ευπατρίδης Δον

ώνες».

Κιχώτης της Μάντσα». Από την πρώτη στιγμή το έργο του ση

Ακολούθησαν και άλλες «περιπέτειες» με το Ναυτικό,

μειώ νει επιτυχία, όμως ο θερβάντες για μία ακόμη φορά δεν

όμως η βαρβαρότητα της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου είχ ε

θα δώσει λύσει στα οικονομικά προβλήματα του καθώς είχε

σημαδέψει τη μνήμη του για πάντα, όπως και το κορμί του.

παραχωρήσει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του βιβλίου. Με

Απ οφ ασ ίζει να επ ισ τρ έφ ει στην πατρίδα του. όμως η

το «Δον Κιχώτης» ο θερβάντες απέκτησε αναγνωρισιμότητα

μοίρα του επιφύλασσε μια ακόμα περιπέτεια. «Το πλοίο της

και ακολουθούν «οι Υποδειγματικές νουβέλες», «το Ταξίδι

επιστροφής» δέχεται επίθεση από Αλγερινούς πειρατές και

στον Παρνασσό» και οι «Οκτώ Κωμωδίες», ενώ το 1615 ε κ 

ο θερβάντες αιχμαλωτίζεται για πέντε χρόνια. Η εμπειρία της

δ ίδει το δεύτερο μέρος του «Δον Κιχώτη».

αιχμαλωσίας θα δημιουργήσει στο μέλλον τα θεατρικά έργα

Ένα χρόνο αργότερα στις 22 Απριλίου 1616. θα αφήσει την

«Τα κάτεργα του Αλγεριού» και «Η ζωή στο Αλγέρι», αλλά θα

τελευταία του πνοή. Η 23η Απριλίου ήταν η ημερομηνία της

επηρεάσει και το ευρύτερο συγγραφικό του έργο.

ταφής του. όπως βεβαιώνεται από το πιστοποιητικό έγγραφο

0 επαναπατρισμός του θερβάντες. το 1580. σίγουρα δεν

της εποχής και περνά στην αιωνιότητα συντροφιά με τους

ήταν εύκολος, αν και ο ίδιος υποστήριζε ότι «σ'αυτή την

κορυφαίους συγγραφείς όλως των εποχών. Στην αιωνιότητα

εφήμερη ζωή. δεν είναι στον κόσμο άλλη μεγαλύτερη ε υ 

πέρασε και ο ήρωάς του ο μισότρελος αλλά αθεράπευτα ρο

τυχία για τον άνθρωπο, από το να αποκτά τη χαμένη του

μαντικός. ευπατρίδης Δον Κιχώτης. Το τελευταίο κεφάλαιο

λευτεριά και να επιστρέφει στη χαμένη του πατρίδα» Ό 

του συγγραφικού του έργου θα γραφτεί το 1617 με την έκδοση

μως τα οικονομικά προβλήματα μετατρέπουν την καθημερι

του βιβλίου «Τα πάθη του Περσίλεως και της Σιγισμούνδης».

νότητα του σε μία μάχη για την επιβίωση. Παρά τις δυσκο

Στις 11 Ιουνίου 2015 ο Θερβάντες τάφηκε με επίσημη

λίες ο θερβάντες εκδ ίδ ει το πρώτο του λογοτεχνικό έργο, το

ταφή σε αβαείο στης Μαδρίτης, σε μνημείο όπου εναποτέ-

ποιμενικό μυθιστόρημα «Γαλάτεια» και η πόρτα του λογο

θηκαντα λείψανα που ανευρέθηκαντο 2005 και πιστεύεται

τεχνικού κόσμου μοιάζει να ανοίγει. Υπογράφει συμβόλαιο

ότι ανήκουν στον ίδιο. ■

συνεργασίας με θεατρικό επιχειρηματία και ακολουθεί μία
άκρως παραγωγική περίοδο, κατά την οποία ο ίδιος υπο

Διαδικτυογραφίο
1.

στηρίζει ότι συνέγραψε περισσότερα από 20 θεατρικά έργα,
ανάμεσά τους και το δραματικό «Η σύγχυση», που ο ίδιος ο
θερβάντες το αναγνωρίζει ως το κορυφαίο έργο που έγραψε

2.
3.
λ.

για το θέατρο.
Παρά την παραγωγικότητά του ο θερβάντες δεν μπόρεσε
να καταξιω θεί στο χώρο του θεάτρου. Με την «αποτυχία»
να τον βαραίνει οδηγείται σταδιακά στη Σεβίλλη και ταυ

5.
6.
7.

«Άρθρο του Βρετανού Πρωθυπουργού Ντέηβιντ Κάμερον για τοέτος Σαίξπηρ». 2016
w w w .e n e t.g r. «Τι ξέρουμε για τονΣαίξπηρ». 2010
w w w .liv e p e d ia .g r «Σαίξπηρ Ουίλλιαμ». 2016
w w w .k o u tip a n d o ra s .g r «Δέκα πράγματα πουμπορεί ναμην
ξέρουμε για τον Ουίλλιαμ Σαίξπηρ». 201A
e l.w ik ip e d ia .o rg . «Μιγκέλ ντε Θερβάντες». 2016
w w w .m ix a n ito u x r o n o u .g r «Μιγκέλ ντε Θερβάντες. συγγρα
φέας του «Δον Κιχώτη». 2016
h ttp ://tv x s .g r/, « 0 ευφάνταστος Μιγκέλ Ντε Θερβάντες». 2016.

w w w .e n ik o s .g r.
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Αγωγού Φυσικού Αερίου.
Η Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων
Παιδιών με καρκίνο. Κα Μαριάννα
Β. Βαρδινογιάννη ευχαριστεί τον
Υποστράτηγο κ. Δραγατάκη Χρήστο,

0 πρέσβυς της Γαλλίας στην Ελλάδα

0 Διοικητής της Πολιτικής Αεροπο

Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής

κ. Cristophe CHANTEPY, ευχαριστεί

ρίας κ. Κωνσταντίνος Λιντζεράκος.

για την αποτελεσματικότητα των μέ

τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο

ευχαριστεί τον Αρχηγό της Αστυνο

τρων Τάξης. Τροχαίας και Ασφάλει

μίας. Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο

μίας. Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο

ας που ελήφθησαν από τις αρμόδιες

Τσουβάλα, τους συνεργάτες του. την

Τσουβάλα για τη βοήθεια που προ-

Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομί

Υπηρεσία Προστασίας Επισήμων, την

σέφερε η Ελληνική Αστυνομία στην

ας. κατά τηνεπετειακή εκδήλωση του

Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Επί

συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ», αλλά και για τη

το Αεροδρόμιο Αθηνών για τη συν

σης. ευχαριστεί τους Αστυνομικούς:

συμπαράσταση της Ελληνικής Αστυ

δρομή που παρείχαν τόσο κατά την

κ. Βασίλειο Γκοτσόπουλο. κ. Νικόλαο

νομίας στον αγώνα για τα παιδιά.

προετοιμασία όσο και κατά τη δ ιε

Κατσαμπά. κ. Παναγιώτη Σιανάνα και

ξαγωγή της επίσκεψης στην Αθήνα

Κα Ερασμία Μήτσου, διότι προσέφε-

του Πρωθυπουργού της Γαλλικής

ραν κάθε δυνατή βοήθεια.

Γκλέτσος συγχαίρει τους υπηρετού

Δημοκρατίας.
0 πρέσβυς της Ρωσικής Ομοσπον

Ο Δήμαρχος Στυλίδας κ. Απόστολος
ντες στο Α.Τ. Στυλίδας για τον επαγ

0 κ. Michael HOFFMAM. Διευθυ

γελματισμό με τον οποίο χειρίστηκαν

ντής Εξωτερικών Υποθέσεων της

περιστατικό με κάτοικο της Στυλίδας.

δίας στην Αθήνα κ. Αντρέι Μ. ΜΑΣΛΟΒ ευχαριστεί τον Αρχηγό της
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο
κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα και την Ελ

ΕΞΩΡΑΪΣΉΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ληνική Αστυνομία για τη συνεργασία

Λ. ΙΙΛΙΙΑΝΑΓΓΑΕίυΥ (*«,. ΒΛΕ. ΠΑΥΛΟΥ) 19· - 115 Μ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τ Η Λ .Ι 210-4117W2 · FA X : 21M22700J

που είχαν κατά την επίσκεψη της Α.Ε.
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του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπον
δίας Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ελλάδα.
0 Ελληνικός Σύνδεσμος Ιαπωνι

o

κών Πολεμικών Τεχνών, διά του
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Προέδρου του κ. Ευάγγελου Δημητριάδη και του Γεν. Γραμματέα του
κ Αποστόλου Βασιλείου ευχαριστεί
τους υπηρετούντες στην Υποδιεύ
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θυνση Ασφαλείας Αλεξανδρούπο
λης για την υποδειγματική παρουσία
τους κατά την επίσκεψη του Ιάπωνα
Πρέσβη -κατόπιν προσκλήσεως του
συνδέσμου- στην Αλεξανδρούπολη κ.
Masuo Nishibayashi.
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θυνση Κρατικής Ασφάλειας/Τμήμα
Προστασίας Ειδικών Κατηγοριών για
την ηθική συμπαράσταση σε σοβαρό
πρόβλημα υγείας, που αντιμετώπισε.
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Κούκαρη και τους Αστυφύλακες: κ.
Ιωάννη Τσακόπουλο και κ. Λάμπρο
Μπλάνα. διότι βρήκαν και του ηαρέδωσαντην κλαπείσα μηχανή του.

67~ ^

Η Κα Ευαγγελία Παλαιορούτα ε υ 
χαριστεί τους υπηρετούντες στη
Διεύθυνση Κρατικού Αερολιμένα
Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα τον κ.
Χρήστο Παπαδόπουλο. για την προσπάθειά τους, ώστε να βρεθεί και να
επιστραφεί, μαζί με το περιεχόμενό
της. η τσάντα της. που είχε χάσει στον
εξωτερικό χώρο του αεροδρομίου.
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To Προεδρείο και η Γραμματεία του
43ου βαθμολογικού Κέντρου Αγρί
νιου, ευχαριστεί την Αστυνομική Δ ι
εύθυνση και το προσωπικό της για
την αδιάλειπτη παρουσία τους και την
αρμονική συνεργασία για την επιτυχή
διεκπεραίωση του έργου του βαθμο

Η Κα Αναστασία Αλεξανδροπούλου

Ο κ. Δημήτριος Ντούβαλης ευχα
ριστεί τους υπηρετούντες στο Τμήμα
Άμεσης Δράσης Πατρών και. ε ιδ ι
κότερα. τον Αρχιφύλακα κ. Χρήστο
Μηλιτσόπουλο και τον Αστυφύλακα
κ. Γεώργιο Κλαφούτζη, διότι τον βο
ήθησαν σε προσωπική του υπόθεση.

λογικού κέντρου.
Η Κα Κυριακή Δέρη ευχαριστεί την
Ο Αρχκρύλακας κ. Γεώργιος Τσιόλας ευχαριστείτο ίδρυμα «Παιδικές
Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» για
την οικονομική ενίσχυση που του
παρείχε. Ευχαριστεί, επίσης, το
π εριοδικό «Αστυνομική Α νασκό
πηση».
Ο Αστυνόμος Β ' κ. Ιωάννης - Κυ
ριάκος Πάρνου ευχαρισ τεί τους
υπηρετούντες στο Κέντρο της Δ ιεύ
θυνσης Ά μεσ ης Δράσης Αττικής και
ιδιαίτερα τον Αρχιφύλακα κ. Βασίλειο
Κλαφούνη και τον Υπαρχκρύλακα κ.
Αθανάσιο Αυγολούπη, οι οποίοι υπη
ρετούν στη «ΡΑλλαγή Περιπολικών»,
διότι βοήθησαν στην άμεση διακομιδή
του στο 401 ΓΣ.Ν.

χαριστεί τον Αρχιφύλακα κ. Γεώργιο

Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής
και ιδιαίτερα τον Αρχιφύλακες: κ.
Γεώργιο Κατσάνο και κ. Εμμανουήλ
Παττακό, που υπηρετούν στη «Β'Α λ
λαγή Περιπολικών». Επίσης, ευχαρι
στεί τους Αστυφύλακες: κ. Νικόλαο
Κονδύλη και κ. Κωνσταντίνο Ρούλ ια .Ό λ ο ι οι ανωτέρω Αστυνομικοί
συνέλαβαν τη δράστη της κλοπής,
που έγινε στο κατάστημά της.
0 Υπαστυνόμος Β 'κ. Γεώργιος Φ ίλιος ευχαριστεί το Περιοδικό «Αστυ
νομική Ανασκόπηση» και το «' Ιδρυμα
Παιδικές Εξοχές» για την οικονομική
ενίσχυση που του παρείχαν. Ακόμη,
ευχαριστεί τους υπηρετούντες στο
Τμήμα Ασφαλείας Εξαρχείων και
τους υπηρετούντες στην Υποδιεύ

ευχαριστεί τους υπηρετούντες στα
Τμήματα Ασφαλείας Αχαρνών και Αγί
ων Αναργύρων, διότι βρήκαν και της
παρέδωσαν το κλαηέν αυτοκίνητό της.
Ο κ. Πέλοψ Λάσκος ευχαριστεί την
Ελληνική Αστυνομία και ειδικότερα
την Ά μ εσ η Δράση Αττικής. Ειδική
μνεία και ευχαριστίες στον Αρχιφύ
λακα κ. Χριστοδούλου, καθώς και σε
όλους τους υπηρετούντες στο Α.Τ.
Εξαρχείων. διότι ταχύτατα εντόπισαν
τον πατέρα του. ο οποίος είχε χαθεί
και κινδύνευε η ζωή του. καθώς πά
σχει από ανίατο νόσημα.
0 κ. Θεόδωρος Ιταμστάκης ευχαρι
στεί τους υπηρετούντες στην Άμεση
Δράση Αττικής και ειδικότερα τους
Αρχιφύλακες: κ. Αντώνιο Σταχτέα και
κ. Κωνσταντίνο Κώτσου. για την ανεύ
ρεση του κλεμμένου αυτοκινήτου του.
0 Αρχ/κας κ. Μπουραζάνας Κων/νος
ευχαριστεί το Ίδρυμα Εξοχές της Ελ
ληνικής Αστυνομίας και το Περιοδικό
«Αστυνομική Ανασκόπηση», για την
άμεση οικονομική υποστήριξη που
του παρείχαν σε σοβαρό πρόβλημα
υγεία, που αντιμέτωπισε μέλος της
οικογένειας του. ■
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Επιμέλεια:

Ανθ/μος Αντώνης Τζιβανόπουλος

Ω σ τυ ν ο μ ικ ό πρόβλημα (παιχνίδι 1)
Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Η ΚΛΟΠΗ ΤΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΩΝ
Αστυνόμος Στεργίου, αν και ήταν σε διακοπές, βρέθηκε να συνδράμει τον παλιό του γνώριμο, από την
Ασφάλεια Τρικόπουλο. σε υπόθεση κλοπής μαργαριταρένιου κολιέ. Αφού τους παραχώρησε ο Διευθυντής
του ξενοδοχείου το γραφείου του, κάλεσαν το θύμα της κλοπής για κατάθεση.
&
Μόλι ς την αντίκρισε ο Αστυνόμος, αναφώνησε: «Καλησπέρα, κόμισσα ή μήπως, ελαφροχέρα Αντιγόνη
καλύτερα»: Η κόμισσα θιγμένη απάντησε: «Αυτά ανήκουν στο παρελθόν Αστυνόμε. Ο τίτλος, όπως και το κολιέ
μου. είναι κληρονομιά του μακαρίτη του άντρα μου. Δυστυχώς, το κολιέ είναι ανασφάλιστο.» «Μπορείτε να
μας πείτε τι συνέβη, πριν αντιληφθείτε ότι το χάσατε:» «Είχα πάει στη σάλα χορού του ξενοδοχείου και αφού ήπια μια σαμπάνια
με τπ φίλη μου Βασιλική, χόρεψα ένα τανγκό με τον παλιό μου γνώριμο Τερζή». Εκείνος, όμως, δεν είχε πολύ διάθεση και
με σύστησε στο φίλο του Στάθη». Κοιτάζοντας τη λίστα των υπόπτων ο Αστυνόμος ρώτησε: «Τον Στάθη Κουρίδη:» «Μάλιστα.
| Έξοχος κύριος και δεινός χορευτής. Όμως, συνέχεια κοίταζε πάνω από τον ώμο μου. Πιθανώς έψαχνε κάποια άλλη γυναίκα.
Κάποια στιγμή πήγα να πουδράρω τη μύτη μου και κοιτάζοντας τον καθρέφτη της σάλας, διαπίστωσα ότι έλειπε το κολιέ μου.
Λιποθύμησα από την ταραχή μου». 0 Αστυνόμος την ευχαρίστησε και κάλεσε το Στάθη Κουρίδη.
«Ο Χρυσοδάκτυλος Στάθης υποθέτω:» «Κύριε Αστυνόμε μην υπερβάλετε. Έχω χρόνια που έχω αφήσει πίσω μου τις κλοπές».
«Έμαθα πως χόρεψες με την κόμισσα χθες.» «Ναι είναι πολύ γοητευτική γυναίκα και εξαιρετική χορεύτρια. Σε αντίθεση με την
κόμισσα, υπήρχε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ο ορισμός της ατσαλοσύνης, αφού κάποια στιγμή έπεσαν πάνω της και παραλίγο να
τη ρίξουν στο πάτωμα. Χρειάστηκε να τη στριφογυρίσω, για να ισορροπήσει.» «Παρατηρήσατε καθόλου το κολιέ της:» «Φυσικά,
Αστυνόμε. Μάλιστα σκέφτηκα ότι με τόσο χαλαρό δέσιμο, κινδύνευε να διαλυθεί από στιγμή σε στιγμή».
Στη συνέχεια κάλεσαν τον Τερζή. «Καιρό έχω να σε συναντήσω "σφυρίχτρα"» αποκρίθηκε ο Αστυνόμος. «Πάντα στις
υπηρεσίες σας. αγαπητέ Αστυνόμε.» «Ναι. αν και γνωρίζω την αδυναμία σου στα «απαλλοτριωμένα» κοσμήματα. Πώς και
συναντηθήκατε με την κόμισσα χθες βράδυ;» «Τυχαίο κοσμικό γεγονός. Αστυνόμε μου. Άλλωστε, με την αρθρίτιδα που με
ταλαιπωρεί, δεν μπόρεσα να τη συνοδέψω για πολύ στο χορό».
Τελευταία κλήθηκε η Βασιλική. «Φυσικά και πρόσεξα το μαργαριταρένιο κολιέ. Κάθε γυναίκα στη σάλα το πρόσεξε.
Μιλούσαμε γ ι' αυτό, ακόμα και όταν μπήκε στην παρέα μας ο κύριος Τερζής».
Εκείνη τη στιγμή μπήκε ένας αστυφύλακας και ανήγγειλε πως το κολιέ βρέθηκε στο πιθάρι ενός φοίνικα στη σάλα χορού.
0 Αστυνόμος, αφού κάθισε για λίγο, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι και αναλογίστηκε όσα είδε και άκουσε, έδωσε στον
Αρχιφύλακα Τρικόπουλο το όνομα του κλέφτη. Ποιον είχε στο νου του ο Αστυνόμος και γιατί;

I

ΟΙ

Ο δ η γ ε ίτ ε σωστά; (παιχνίδι 2)
1. Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής;
Α. Επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέ
ρουν επικίνδυνες ύλες, που μπορούν να προκαλέσουν
μόλυνση υδάτων.
Β. Υποχρεωτική κατεύθυνση προς τα αριστερά, οχημάτων
μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων.
Γ Απαγόρευση κατευθύνσεως πορείας οχημάτων, που με
ταφέρουν επικίνδυνα φορτία.
2. Αυτή η πινακίδα σας πληροφορεί για:
Α.Έναν κίνδυνο και μια διασταύρωση, όπου ισχύει η από
δεξιά προτεραιότητα.
Β.Έναν κίνδυνο και μια διασταύρωση, όπου έχετε την προ
τεραιότητα.
3. Ποιο όχημα πρέπει να περάσει τελευταίο τη
διασταύρωση;
Α. Το όχημα 1.
Β. Το όχημα 2.
Γ Το όχημα 3.
U. Το λεωφορείο είναι ακινητοποιημένο στη στάση. Εσείς,
επειδή η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας είναι ελεύθε
ρη. αποφασίζετε να προσπεράσετε. Τι πρέπει να προ
σέξετε κατά τη διάρκεια του προσπεράσματος;
Α. Μήπως πεζοί, περνώντας μπροστά από το λεωφορείο,
διασχίζουν απρόσεχτα τον δρόμο.
Β. Μήπως το λεωφορείο ξεκινήσει,
Γ Και τα δύο παραπάνω ενδεχόμενα.
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(Τ π α ζο κ εφ α λ ιά (παιχνίδι 3)

Σε ένα συνέδριο σ υμ μ ετείχαν 100 άν
θρωποι. οι οποίοι ήταν, είτε χημικοί, είτε
αλχημιστές. Ρωτήθηκαν οι 50 από αυτούς,
αν στους υπόλοιπους, που συμμετέχουν στο
συνέδριο, (χωρίς δηλαδή να υπολογίζουν
τον εαυτό τους), υπάρχουν περισσότεροι
χημ ικοί ή αλχημιστές και όλοι απάντησαν
πως ο ι α λχημ ισ τές ήταν περισσότεροι.
Γνω ρίζουμε πως οι χη μ ικ ο ί λένε πάντοτε
την αλήθεια, ενώ οι αλχημιστές λένε πάντο
τε ψέματα. Πόσοι χημικοί και πόσοι αλχημιστές συμμετείχαν στο συνέδριο;
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Π α ιχ ν ίδ ια γνώσης

Τεστ αστυνομικώ ν

(παιχνίδι 4)

γνώσεω ν

1. Αν ο δράστης Δ. καταλη
φθεί επ' αυτοφώρω να αφαιρεί
μια φορητή τηλεόραση από το
γραφείο του κομμωτή Κ και ενώ
αυτός την έχει στα χέρια του.
τη στιγμή που ετοιμάζεται να
ασκήσει βία. βγάζοντας μαχαί
ρι για να διατηρήσει το κλοπι
μαίο. στη συνέχεια ακινητοποιηθεί από τον Κ. πριν προλάβει
να τον απειλήσει με το μαχαίρι,
ο Δ έχει διαπράξει την ειδική
υπόσταση του εγκλήματος της:
α) ληστρικής κλοπής (αρ. 380 §
3 ΠΚ). διότι ο Α καταλαμβάνεται
επ' αυτοφώρω σε κλοπή και μεταχειρίζεται σωματική βία
για να διατηρήσει το κλοπιμαίο (φορητή τηλεόραση),
β) απόπειρας απλής βασικής κλοπής (αρ. 42 § 1 ΠΚ σε συνδ.
μα αρ. 372 § 1εδ. α' ΠΚ) σε αληθινή πραγματική συρροή (αρ.
94 § 1 ΠΚ) με ληστρική κλοπή (αρ. 380 § 3 ΠΚ),
γ) απόπειρας ληστρικής κλοπής (αρ. 42 § 1 ΠΚ σε συνδ. με
αρ. 380 § 3 ΠΚ), διότι ο Δ ενώ έχει αφαιρέσει το ξένο ολικά
κινητό πράγμα (φορητή τηλεόραση), τελειωμένη αφαίρεση
- κλοπή, δεν προλαβαίνει να ασκήσει βία σε βάρος του Κ.
για να διατηρήσει τα κλοπιμαίο.
2. Αν. με συμφωνία μόνο των συζύγων, η οποία δεν έχει
επικυρωθεί από το δικαστήριο, έχει ανατεθεί η επιμέλεια
του ανηλίκου Α στον πατέρα Π, η αφαίρεση του ανηλίκου
στην προκειμένη περίπτωση από την μητέρα Μ. πραγμα
τώνει την ειδική υπόσταση του εγκλήματος της:
α) αυτοδικίας (αρ 331 ΠΚ),
β) αρπαγής ανηλίκου (αρ. 324 § 1 ΠΚ),
γ) αρπαγής (αρ. 322 ΠΚ).
3. Αν ο πατέρας Π. αφήσει την κόρη του Κ. να κάνει μπάνιο
στη θάλασσα, παραλείποντας, αρχικά, να την εμποδίσει να
ανοιχτεί στα βαθιά, χωρίς δόλο έκθεσης, όπου. όμως, τε
λικά η Κ μένει αβοήθητη στη θάλασσα, ο Π πραγματώνει
την ειδική υπόσταση του εγκλήματος της:
α) παράλειψης λύτρωσης από κίνδυνο ζωής (αρ. 307 ΠΚ),
β) έκθεσης με στενή έννοια - έκθεση άλλου σε θέση αβο
ήθητη (αρ. 306 § 1 εδ. α' ΠΚ), που τελέστηκε με παράλει
ψη (αρ. 15ΠΚ),
γ) έκθεσης με ευρεία έννοια - άφεση άλλου αβοήθητου (αρ.
306 § 1 εδ. β' ΠΚ).
4 .0 πράκτορας Π λαχείου, που απέκρυψε λαχείο, το οποίο
αγοράστηκε από τον πελάτη του Α και κρατήθηκε από αυ
τόν (πράκτορα) προς φύλαξη, ενώ το λαχείο είχε κερδίσει,
διέπραξε το έγκλημα της:
α) υπεξαίρεσης (αρ. 275 § 1ΠΚ),
β) υπεξαγωγής εγγράφου (αρ. 222 ΠΚ).
γ) κλοπής (αρ. 372 § 1 ΠΚ).

1.
Ποιος ανακάλυψε τον ασύρματο
τηλέγραφο;
α) θωμάς Ένιισον, β) Κάρολος Τζέκινς. γ) Γουλιέλμος
Μαρκόνι. δ) Σαμουήλ Μορς.
2. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί περιφερειακή συ
σκευή ενός προσωπικού υπολογιστή;
α) εκτυπωτής, β) σαρωτής, γ) ποντίκι, δ) CPU.
3. 0 όρος «Ελληνας» στα πρώτα χρόνια της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας σήμαινε:
α) μορφωμένος άνθρωπος των γραμμάτων, β) κάτοικος της
Ελλάδας, γ) ειδωλολάτρης, δ) εθνικός.
4. Ποιο είναι το μεγαλύτερο λιμάνι διακίνησης φορτίου
στον κόσμο;
α) Νέα Υόρκη, β) Σιγκαπούρη, γ) Ρότερνταμ, δ) Πειραιάς.

Υ ια τ ί το λ έ μ ε έτσι-.
«Εξ απαλών ονύχων»
Μια από τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις, παρερμηνείας
μιας τυποποιημένης έκφρασης, στη νέα ελληνική γλώσσα,
είναι αυτή που αφορά το λίγο πολύ γνωστό, εξ απαλών
ονύχων. Η εν λόγω φράση χρησιμοποιείται μεν αρκετά, αλλά
κατά κανόνα με λανθασμένο τρόπο.
Το "εξ απαλών ονύχων" αποτελεί δάνειο από τη λατινική
γλώσσα, και έχει κυριολεκτική σημασία, δηλαδή από την
ηλικία κατά την οποία τα νύχια του παιδιού είναι ακόμα
απαλά, τρυφερά. Κατ' επέκταση, η φράση εξ απαλών
ονύχων δηλώνει κάτι που γίνεται από την τρυφερή,
νηπιακή ή παιδική ηλικία, από πολύ μικρή ηλικία, από
πολύ νωρίς, παιδιόθεν: «Οι στενές σχέσεις που έχω με τους
περισσότερους συναδέλφους μου οφείλονται στο γεγονός
ότι γνωριζόμαστε εξ απαλών ονύχων», «είμαι της γνώμης
ότι. οι βάσεις για τπν συγκρότηση μιας ολοκληρωμένης
προσωπικότητας πρέπει να τίθενται εξ απαλών ονύχων», «εξ
απαλών ονύχων είχε έντονη κλίση προς τη μουσική».
Εντούτοις, πολλοί απ' όσους,Μάνουν χρήση της φράσης
εξ απαλών ονύχων, θεωρούν dp ρυτή ισοδυναμεί με το
επίρρημα ‘ακροθιγώς, δηλσ&ϊ δηλώνει κάτι που γίνεται
επιφανειακά, έπηιόλαια ή επιδερμιΚά χωρίς εΐίβάγθυνση.
ανάλυση ί

Πηγή: www.eduadvisor.gr/

V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

ΙΟ Υ Λ ΙΟ Σ-Α Υ ΓΟ Υ ΣΤΟ Σ 2016 I ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Η Α Ν Α ΣΚ Ο Π Η ΣΗ I

125

I ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΟΡΕΣ

Ο ν έ κ δ ο το
^

ΙΟ * \

ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΓΑΜΟ
Κυνηγάει η τροχαία έναν οδηγό, ο
οποίος τρέχει με 200 χιλιόμετρα. Αρχικά,
τον καταδιώκει ένας μοτοσικλετιστής. αλλά λόγω της σοβα
ρότητας και επειδή δεν καταφέρνει τίποτα, καλεί επειγόντως
ενισχύσεις και βρίσκεται να τον καταδιώκουν 5 περιπολικά,
καμιά δεκαριά μηχανές, ελικόπτερο, και δε συμμαζεύεται.
Μετά απο πολλά, τον εγκλωβίζουν και τον ακινητοποιούν. Τον
πλησιάζει ο επικεφαλής των αστυνομικών, και του λέει.
- Φαντάζομαι, ότι αντιλαμβάνεσαι τι θα σου συμβεί, γιατί έχεις
ξεσηκώσει ολόκληρη την αστυνομική δύναμη της πόλης. Όμως,
παρά την ταχύτητα που έτρεχες, σε παραδέχτηκα σαν οδηγό και
θέλω να σου δώσω μια ευκαιρία. Αν, λοιπόν, μου πεις μια καλή
δικαιολογία, γιατί έτρεχες σαν παλαβός, θα σε αφήσω να φύγεις.
Σκέφτεται ο άλλος για πολύ λίγο και του λέει.
- Τι να σου πώ: την περασμένη εβδομάδα το έσκασε η γυναίκα
μου με έναν αστυνομικό και νόμιζα ότι με κυνηγούσατε, για να
μου την δώσετε πίσω!!!!!!!

Π γλώσσα μας
λαϊκισμός - λαϊκότητα.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Α σ ιά τ η ς η γ έ τ η ς - Α ν α λ α μ β ά ν ε ι κ α ι. τ ο χ τ ίσ ιμ ο σ χ ο λ ε ίω ν
( α ρ χ ικ ά ) .
2 . Υ π ή ρ ξ ε π α γ κ ό σ μ ιο ς π ρ ω τ α θ λ η τ ή ς σ τ ο σ κ ά κ ι - Ν ε ρ ο υ λ ά ,
ό χ ι π υκνά.
3. Σ υ ν ο ικ ισ μ ό ς τ η ς Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς - Β ρ ίσ κ ο ν τ α ι σ τ η ...
μ ά ζα .
4 . Π λ ε υ ρ ά κ ο ιλ ώ μ α τ ο ς .
5. Τ ύ π ο ς φ ο ύ σ τ α ς - Β ο υ λ γ α ρ ικ ό ς η γ ε μ ο ν ικ ό ς ο ίκ ο ς .
6. Τ α ά κ ρ α τ ω ν ... Η .Π .Α . - Κ ι έ τ σ ι η Δ ε κ έ λ ε ια . .
7. Α π α ρ α ίτ η τ ο σ τ η ν ... τ υ ρ ό π ιτ α - « Ή τ α ν ή ε π ί ...» : α ρ χ α ίο
ρη τό .
8 . Μ ικ ρ ό π η γ ά δ ι.
9 . . . . Ό γ κ ιλ β ΐ: Β ρ ε τ α ν ό ς η θ ο π ο ιό ς

- κάλυμμα.

ΠΗΓΗ: Λ ε ξ ικ ό τη ς Ν. Ε λ λ η ν ικ ή ς Γ λώ σ σ α ς το υ κ α θ η γ η τή γ λω σ 

10. Η έ ν ω σ η Π .Α .Ε . ( α ρ χ ικ ά ) - Α ρ χ ή ... α ιτ ή μ α τ ο ς .
11. Δ η λ ώ ν ε ι ό ν ο μ α π ο υ η α ρ α λ ε ίη ε τ α ι -

Οι δύο λέξεις αποτελούν τις δύο
όψεις της έννοιας «λαϊκός»: την εύ
σημα που είναι η λαϊκότητα, δηλ. το
γνήσιο λαϊκό στοιχείο με χαρακτηρι
στικά την απλότητα και τη λιτότητα, και την κακόσημη πλευρά,
που είναι ο λαϊκισμός, δηλ. το ψεύτικο, φτιαχτό λαϊκό στοιχείο,
που μιμείται τπ συμπεριφορά του λαού, για να την εκμεταλλευθεί (πολιτικά, κοινωνικά, καλλιτεχνικά κ.λπ.). Μιλούμε με
θετικό πνεύμα για τη λαϊκότητα της σκέψης και της συμπερι
φοράς των απλών ανθρώπων του λαού, αλλά με αρνητική χροιά
για το λαϊκισμό στην πολιτική, στα συνθήματα, στη σκέψη, στη
συμπεριφορά ανθρώπων, που. χωρίς να προέρχονται από τον
απλό λαό, επιζητούν να τον κολακεύσουν, για να αποκομίζουν
προσωπικά, πολιτικά ή άλλα οφέλη.
σ ο λ ο γ ία ς Γ Μ π αμ π ινιώ τη .

Κ α τ α δ ίω ξ η κ α ι

σ ύ λ λ η ψ η ζώ ω ν.

Π

ΚΑΘΕΤΑ
1. Σ ' α υ τ ή ν η Ε λ ε υ σ ίν α - Μ ά ρ κ α ιτ α λ ικ ώ ν α υ τ ο κ ιν ή τ ω ν .
2 . Π ρ ό θ η μ α β ρ α ζ ιλ ιά ν ικ ω ν τ ο π ω ν υ μ ίω ν - Π ε ρ ιπ ο ίη σ η τ ο υ
σ π ιτ ιο ύ .
3. Τ έ τ ο ιο π ρ ό β λ η μ α ο τ ε τ ρ α γ ω ν ισ μ ό ς τ ο υ κ ύ κ λ ο υ

-

Ε ξ έ π ε μ π ε ε π ί χ ο ύ ν τ α ς ( α ρ χ ικ ά ) .
4 . Τ ο π ρ ό σ ω π ο τ ο υ α ν θ ρ ώ π ο υ ( μ τ φ .) - Μ ισ ή ... π έν α .
5. Έ μ ε ι ν ε ο ... ά φ ρ α γ κ ο ς

- Ε ν ε ρ γ ό η φ α ίσ τ ε ιο τ η ς Ιτ α λ ία ς .

6. Ν ό σ τ ιμ α λ ο υ κ ο ύ μ ια - Ε π ίν ε ιο τ ω ν Δ ε λ φ ώ ν .
7. Π α λ ιά , α ε ρ ο π ο ρ ικ ά α ρ χ ικ ά
8 . Α χ ώ ρ ισ τ α ... α δ έ λ φ ια

- Μ έ χ ρ ις ό τ ο υ .

- θ ά λ α σ σ α ... ξ έ ν ω ν .

9. Σ κ η ν ο θ έ τ η σ ε κ α ι τ η ν τ α ιν ία «Ο σ υ μ β ιβ α σ μ ό ς » Β ά ν α υ σ α , α π ό το μ α .
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φωτογραφία του μήνα

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ |

εορτολόγιο

όγια σοφών ανθρώπων

Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση»

Θρύλοι πρέπ ει ν α βιδάσκονται ως
θρύλοι, οι μύθοι ως μύθοι και τα θαύματα
ως ποιητικές φαντασιώ σεις. Ι ο να
διδάσκεις σ τα πα ιδιά τις δεισιδαιμονίες ως
αλήθειες, είναι το π ιο τρομερό πρά γμα .
παιδικό μυαλό τις δέχετα ι και τις
πιστεύει. Μ όνο μ ετά από π ο λ ύ πόνο και
ίσως τρα γω δία μπορεί κά ποια στιγμ ή στο
μ έλ λ ο ν ν α α π α λ λ α γ ε ί και ν α α να κο υ φ ισ τεί

εύχεται χρόνια πολλά σ ' όλους τους εορτάζοντες.

Οι

%*
^

Β

Β

|

γ
L·

Ύποαία η Αλεξανδρινή

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΝΙΚΗΤΕΣ
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(ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016)
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι 1)
0 τέταρτος υπάλληλος δεν θα μπορούσε να είναι ο κα
κοποιός, καθώς είναι εμφανώς νεότερος από την ηλικία
των 45 ετών, παρόλο που ήταν αρκετά γρήγορος και επι
δέξιος στις κινήσεις του. όπως θα ταίριαζε σε διαρρήκτη.
0 δεύτερος υπάλληλος έδειχνε να έχει τη σωστή ηλικία
με τον κακοποιό. Είχε, όμως, αριστοκρατικούς τρόπους
και έδειξε πολύ αμήχανος, που είχε ξεχύσει το όνομα του
Αστυνόμου. Οι έμπειροι κακοποιοί δεν ξεχνούν ονόμα
τα και δε χάνουν τον αυτοέλεγχό τους. Δεν θα μπορούσε
να είναι ο πρώτος υπάλληλος, καθώς ήταν χαρακτηριστι
κά άγαρμπος στις κινήσεις του, που δεν θα μπορούσε να
τις προσποιηθεί ούτε κάποιος σαν τον κακοποιό της πε
ρίπτωσής μας.
0 τρίτος υπάλληλος ταιριάζει περισσότερο στον κακοποιό
Παππά. Φρόντισε να τηρεί μια επαγγελματική ευγένεια,
αλλά ήταν ταυτόχρονα απόμακρος, καθώς δεν ήθελε να
τραβήξει την προσοχή πάνω του. Επίσης, είχε τη σωστή
ηλικία. Η στολή του, ήταν ταιριαστή και σιδερωμένη, κα
θώς δεν είχε χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα και ήθελε να φρο
ντίσει για τη σωστή εμφάνισή του.
ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ (παιχνίδι 2)
1)Β. 2)Α. 3)Α. 4)Β.
ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ (παιχνίδι 3)
Έστησε το εκτελεστικό απόσπασμα κατά τέτοιο τρόπο,
έτσι ώστε να στέκονται κάθε άνδρας ακριβώς απέναντι
από τον άλλο. Κανένας από αυτούς δεν μπορούσε να
πυροβολήσει, γιατί δεν ήθελε να ρισκάρει να χτυπήσει
κάποιον συνάδελφό του.
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΗΣ (παιχνίδι 4)
1)Γ 2)Α 3)Γ 4)Α
ΝΙΚΗΤΕΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ
Α νά ρ γυ ρ ο ς , Δ α μ ια ν ό ς , Κ ο σ μ ά ς

1/7

Κ υ ρ ια κ ή

7 /7

Θ εό φ ιλ ο ς , Φ ιλιώ , Π ρ ο κο π ή ς

8 /7

Α μ α λ ία

10/7

Ό λγα

11/7

Β ε ρ ε ν ίκ η

12/7

Σάρα

13/7

Ν ικ ό δ η μ ο ς

14/7

Μ α ρ ίνα , Μ α ρ ίν ο ς

17/7

Γ α ρ υ φ α λ λ ιά

19/7

Η λ ία ς

2 0 /7

Μ αγδαληνή

2 2 /7

Ά ννα , Ο λυμπ ία

2 5 /7

Π α ρ α σ κ ευ ή , Π α ρ α σ κ ε υ ή ς

2 6 /7

Π α ν τελ ή ς

2 7 /7

Ε ιρ ή νη

2 8 /7

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Μ άρκελος

1/8

Ε υ μ ο ρ φ ία , Μ ο ρ φ ο ύ λ α . Σ ω τ ή ρ ιο ς , Σ ω τ η ρ ία

6 /8

Α σ τ έ ρ ιο ς

7 /8

Τ ρ ια ν τ α φ υ λ λ ιά , Τ ρ ια ν τ ά φ υ λ λ ο ς

8 /8

Η ρ ώ . Λ α υ ρ έ ν τ ιο ς

1 0 /8

Δ έ σ π ο ιν α , Η λ ιο σ τ ά λ α κ τ η , Μ α ρ γ έ τ α . Π α ν α γ ιώ τ η ς ,
Σ ιμ έ λ α , Μ α ρ ία

1 5 /8

Α λ κ ιβ ιά δ η ς , Γ ε ρ ά σ ιμ ο ς , Δ ιο μ ή δ η ς , Σ α ρ ά ν τ η ς

16 /8

Α ρ σ έ ν ιο ς

18 /8

Φ α ν ο ύ ρ ιο ς

2 7 /8

Δάμω ν

2 8 /8

Α λέξανδρος

3 0 /8

(*) Κινητή γιορτή
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ΤΕΣΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
1) γ 2) β 3) β

1
1
2
3
4
5
6

2

3

4

5

6

7

8

9

A Σ Α
Τ A Α
Τ 0 Υ
>

■

τ

κ Λ 0

■

Η Α
7
τ Υ
8 Φ Ρ Ε
9 I Α Ν
10 Α
Ε
11 Τ Α Δ

■

■
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
► Επιμέλεια:

Αρχ/κας Τρίκκας Αναστάσιος

Τέκνα Αστυνομικών
που πέτυχαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
ΣΧΟΛΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΟΝΕΑΣ

ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Χρυσοβαλάντης

Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας Πανεπ. Ιωαννίνων

ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Γεώργιος

Αρχ/κας Α.Τ. Ελασσόνας

ΝΑΚΟΥ Παρασκευάς

Σχολή Οικονομικών Αριστ.Πανεπ. Θεσσαλονίκης

ΝΑΚΟΥ Χρήστος

Αρχ/κας Υ.ΜΕ.ΔΙ.Θ.

ΝΑΙΗ Ιωάννα

Μαθηματικό Αθήνας

ΝΑΣΗΣ Σπυρίδων

Αρχ/κας ΔΑΕΑ/ΥΜΕΤ

ΝΑΤΣΙΟΥ Ελένη

Χημικό Ιωαννίνων

ΝΑΤΣΙΟΣ Δημήτριος

Ανθ/μος Υ.Α. Σερρών

ΝΕΡΑΤΖΑΚΗ Μαρίνα

Τμ.Μηχαν.Πληροψ. ΤΕΙ Ανατ.Μακεδ-θρόκης

ΝΕΡΑΤΖΑΚΗΣ
Τριαντάφυλλος

Ανθ/μος ε.α.

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Θεόδωρος

Σ.Μ.Υ.

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ιάκωβος

Αρχ/κας ΤΣΦ Κάτω Κλεινών

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κων/νος

Μηχανολόγων Μηχανικών Πάτρα

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γεώργιος

Αρχ/κας Α.Τ. Άρτας

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική

Χημικό Θεσσαλονίκης

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος

Αρχ/κας Α.Τ. Νέας Σάντας

ΝΙΝΤΟΥ Αποστολία

Διατροφολογίας ΤΕΙ Καρδίτσας

ΝΙΝΤΟΣ Στέργιος

Α/Υ' Α.Τ. Περιφ.Τρικάλων

ΝΤΑΪΛΙΑΝΗΣ Ευάγγελος

Διοικ.Επιχ/σεωνΟικ.Πανεπ.Αιγαίου

ΝΤΑΪΛΙΑΝΗΣ Βασίλειος

Αρχ/κας Τ.Α. Τρικάλων

ΝΤΑΛΑΓΙΑΝΝΗ θεοδώρα

Σχ.Νηπιαγ.Πανεη. Δυτικής Μακεδονίας

ΝΤΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Τηλέμαχος

Ανθ/μος ε.α.

ΝΤΑΠΟΥΛΙΑ Αικατερίνη

Τμ.Χρημ/κών Λογιστών ΤΕΙ Κοζάνης

ΝΤΑΠΟΥΛΙΑΣ Δημήτριος

Ανθ/μος ε.α.

ΝΤΙΝΗ Κρυσταλία

Τμ.Μοριακής Βιολ. & Γενετ. Δημ.Πανεπ.θράκης

ΝΤΙΝΗΣ Παύλος

Αρχ/κας Υ.Α. Καστοριάς

ΞΑΜΠΛΑ Ασημίνα

Τμ.Πολιτ.Ιστορίας & Τεχν. Πανεπ.Αιγαίου

ΞΑΜΠΛΑΣ Παναγιώτης

Αρχ/κας ΔΑΕΑΛΆΤ

ΞΗΜΕΡΑΚΗ Ευγενία

Παιδαγωγικό Κρήτης

ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ Θεόδωρος

Αρχ/κας ΤΑΕ Μεσσαράς

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

Τμ.Διοικ. Επιχ/σεων Πανεπιστήμιο Πάτρας

ΜΑΡΑΓΚΟΥ Χριστίνα

Αρχ/κας Α.Τ.Κάτω Αχαΐας

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ευστάθιος

Ιατρική Θεσσαλονίκης

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Χαράλαμπος

Αρχ/κας Τ.Α. Δράμας

ΠΑΓΚΑΚΗ Βασιλική

ΤΕΙ Διοικ.Τουρ. Επιχ/σεων & Φιλοξενίας

ΠΑΓΚΑΚΗΣ Αθανάσιος

Υπαρχ/κας Τ.Σ.Φ. Παρανεστίου

ΠΑΛΑΒΡΑΤΖΗΣ Ελευθέριος

Τμ.Μηχ.Τεχν.Πετρελ.& Φυσ.Αερίου ΤΕΙ Αν.Μακεδ.

ΠΑΛΑΒΡΑΤΖΗΣ Χρήστος

Αρχ/κας Δ.Α. Καβάλας Επιτελείο

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Χαρά

Σχ.Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Παύλος

Υπαρχ/κας ΤΣΦ Προμαχώνα

ΠΑΛΑΙΟΥ Πολυξένη

Οινολογία & Τεχν. Ποτών ΤΕΙ Δράμας

ΠΑΛΛΙΟΣ Ευάγγελος

Αρχ/κας Α.Τ. Αμυνταίου

ΠΑΝΑΓΑΚΗ Ιωάννα

Τμ.Μηχ.Πληροφ. ΤΕΙ Δυτι.Ελλάδας (Ναύπακτος)

ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ Ανδρέας

Ανθ/μος Α.Τ. Κλεπορίας

ΠΑΝΑΓΙΠΤΟΥ Γεωργία

Διοικ.Επιχ.& Οργ.Τοπ.Αυτοδ. ΤΕΙ Πελοποννήσου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Λάμπρος

Υπαρχ/κας ΔΑΕΑ/ΥΜΕΤ

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ Ιωάννα

Οικον. Επιστημών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ Γεώργιος

Υ/Α' ε.α.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ Αλέξανδρος

Τμ.Οργαν.& Διοικ.Εποι. Πανεπ.Μακεδονίας

ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ Γεώργιος

Ταξίαρχος Δ/νση.Αλλ.θεσ/νίκης

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δήμητρα

Τμ.Οικον.Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ηλίας

Αρχ/κας Ε' Α.Τ. Πατρών

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Παναγιώτης

Τμ.Μαθημ.Στατ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ηλίας

Αρχ/κας Τ.Σ.Φ. Μεσοποταμίας

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

Παιδαγ.Δημ. Εκπ. Δημοκρ.Πανεπ.θράκης

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος

Αρχ/κας Α.Τ. Νέας Σάντας

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος

Σχολή Πληροφορικής Θεσσαλονίκης

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος

Υπαρχ/κας Α.Τ. Δράμας

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

Τμ.Οικονομικών Επιστημών Πανεπ.Μακεδονίας

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μακάριος

Αρχ/κας ΓΠΑΔ Δυτ.Μακ.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη

Τμ.Φιλοσοφ.,Παιδαγ.& Ψυχ. Πανεπ. Αθηνών

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος

Υπαρχ/κας ΤΣΦ Ορεστιάδας

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ελισάβετ

Οργ.& Διοικ. Επιχ/σεων Πανεπ. Μακεδονίας

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

Ανθ/μος ε.α.

ΠΑΠΑΖΕΚΟΥ Μαρία

Βιολογίας Θεσσαλονίκης

ΠΑΠΑΖΕΚΟΣ Κοσμάς

Υ/Β' ε.α.

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Παναγιώτης

Ηλεκτρ.Μηχανολόγων ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΝΑΤΙΝΟΥ
Θεόδωρος

Αρχ/κας Τ.Α. Ευόσμου

ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ Παρασκευή

Φαρμακευτική Πάτρας

ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ Ευάγγελος

Υπαρχ/κας ΤΣΦ Πρεσπών

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ελένη

Μαθηματικό Πάτρας

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κων/νος

Α/Δ' Δ.Α. Αχάίας Επιτελείο

ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Αφροδίτη

Τμ.Πολιτικών Μηχανικών ΑΕΙ Πατρών

ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Παναγιώτης

Αρχ/κας Α.Τ. Μεγαλόπολης

ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗ Ευδοκία

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ Μάρκος

Α/Υ' ε.α.

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Κων/νος

Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Κων/νος

Αρχ/κας ΓΈ.Π.Α.Δ. Ηπείρου
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ

ΣΧΟΛΗ

ΓΟΝΕΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ · ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΑΠΠΑΣ Αριστείδης

Μηχ.Χωροτ. Πολεοδ. Πανεπ. Θεσσαλίας

ΠΑΠΠΑΣ Δημήτριος

Υ/Α Α.Τ. Φαρκαδόνας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Αθανασία

Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Νικόλαος

Αρχ/κας Α.Τ. Πτολεμαΐδας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ Χρήστος

Αρχ/κας Δ.Α. Ορεστιάδας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ Νικόλαος

Τμ.Εκη.Ηλεκτρ. Μηχαν. Ανωτ.Σχ.Παιδ.Εκπ.

ΠΑΣΧΑΛΗ Βασιλική

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕΙ Πατρών

ΠΑΣΧΑΛΗΣ Γρηγόριος

Αρχ/κας ΔΑ.Φωκίδας Επιτελείο

ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ Δημήτριος

ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής

ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ Ελευθέριος

Αρχ/κας Τ.Τ. Ελληνικού

ΠΑΤΣΑΤΣΗ Δέσποινα

Τμ.Εκπ.Προσχ.Ηλικίας Δπμ.Πανεπ. Θράκης

ΠΑΤΣΑΤΣΗΣ Χρήστος

Αρχ/κας Α.Τ. Άργους Ορεστικού

ΠΑΤΣΙΔΟΥ Αναστασία

Φιλολογική Σχολή Ιωαννίνων

ΠΑΤΣΙΔΗΣ Μιχαήλ

Αρχ/κας Τ.Τ. Χαλκηδόνας
Υ/Β' Α.Τ. Κοπανακίου

ΠΑΧΗ Παναγιώτα Δανάη

Νομική Κομοτηνής

ΠΑΧΗΣ Παναγιώτης

ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ Στεφανία

Νηπιαγωγών Πανεπ. Θεσσαλονίκης

ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ Κων/νος

Αρχ/κας ΔΑΘ/ΥΔΕΖΙ

ΠΕΛΤΕΚΗΣ Δημήτριος

Τμ.Οικ.Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΠΕΛΤΕΚΗΣ Αλέξανδρος

Υ/Β' Α.Τ. Πύλης Τρικάλων

ΠΕΟΓΛΟΥ Ελευθερία

Παιδαγ.Τμήμα Προσχ.Ηλικίας Πανεπ. Βόλου

ΠΕΟΓΛΟΥ Αναστάσιος

Υπαρχ/κας ΤΣΦ Αξιούπολης

ΠΕΤΜΕΖΑΣΧρήστος

Τμ.Μουσ.Σπουδών Ιόνιο Πανεπ.Κέρκυρα

ΠΕΤΜΕΖΑΣ Κων/νος

Υ/Β' Δ.Α. Ροδόπης / Επιτελείο

ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ Ελένη

Κοινωνιολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ Μιχαήλ

Αρχ/κας ΤΑΕ Ρεθύμνου

ΠΕΤΡΙΔΗΣ Γεώργιος

Οικονομικών Επιστημών Δημ.Πανεπ.θράκης

ΠΕΤΡΙΔΗΣ Στέφανος

Αρχ/κας Τ.Τ. Ξάνθης

ΠΕΤΡΙΔΟΥ Ευαγγελία

Ιστορ.& Εθνολ. Δημοκρ.Πανεπ.Θράκης

ΠΕΤΡΙΔΗΣ Πέτρος

Αρχ/κας Τ.Α. Κιλκίς

ΠΗΓΟΥΝΑΚΗΣ Άννα - Συμεωνία

Τμ.Πολιτ.Επιστήμης Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΠΗΓΟΥΝΑΚΗΣ Ιωάννης

Υ/Α' Υπηρ.Εναέριων Μέσων ΕΛ.ΑΣ.

ΠΟΔΑΡΑΣ Κυριάκος

Τμ.Διοικ.Επιχ/σεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΠΟΔΑΡΑΣ Ιωάννης

Ανθ/μος ε.α.

ΠΟΔΑΡΑΣ Τριαντάφυλλος

Τμ.Τεχν.Τροφίμων ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΠΟΔΑΡΑΣ Πέτρος

Αρχ/κας Α.Τ. Λειβαδιάς

ΠΟΛΤΖΟΓΛΟΥ Ανδρεανάτα

Τμ.Ψηφ.μέσων & Επικ. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

ΠΟΛΤΖΟΓΛΟΥ Λάζαρος

Π.Υ. συνταξιούχος

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ Μαρία

Τμ. Επιστ.Υπολογισιών Πανεπ. Κρήτης

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ Γεώργιος

Υ/Β' ΤΑΕ Χανίων

ΠΟΝΤΙΚΑ Στέλλα-Στεργιανή

Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας

ΠΟΝΤΙΚΑΣ Απόστολος

Αρχ/κας Δ.Α. Τρικάλων / Επιτελείο

ΠΟΥΛΑΚΟΥ Άννα

Οικονομικές Επιστήμες Πανεπ.Αθηνών

ΠΟΥΛΑΚΟΣ Δημήτριος

Δ/νση Τροχ.Αττικής ΟΕΠΤΑ

ΠΟΥΛΗΜΕΝΕΑ Μαρία Ελένη

ΣΤΥΑ

ΠΟΥΛΗΜΕΝΕΑΣ Πέτρος

Ανθ/μος ε.α.

ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ Μιχαήλ

Σχ.Ηλεκτρ.Μηχ.& Τεχν.Υπολ. Πανεπ.Πάτρας

ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ Παναγιώτης

Α/Υ' Δ.Α. Μεσσηνίας Επιτελείο

ΡΑΠΤΗΣ Γεώργιος

Ιατρική Θεσσαλονίκης

ΡΑΠΤΗΣ Πέτρος

Αρχ/κας Τ.Τ. Αργοστολιού

ΡΕΓΚΛΗΣ Αλέξιος

Κοινωνικής Πολιτικής Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΡΕΓΚΛΗΣ Ιωάννης

Αρχ/κας Τ.Τ. Σαλαμίνας

ΡΕΓΚΛΗΣ Ευάγγελος

Κοινωνικής Πολιτικής Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΡΕΓΚΛΗΣ Ιωάννης

Αρχ/κας Τ.Τ. Σαλαμίνας

ΡΕΝΕΣΗ Μαρίνα

Οικονομικών Επιστημών Πανεπ. Αθηνών

ΡΕΝΕΣΗΣ Ιωάννης

Αρχ/κας Α.Τ. Ακροηόλεως

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία

Τμ.Διοικ. Επιχ/σεων ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

Ταξίαρχος ε.α.

ΡΙΖΑΚΗ Κων/να

Παιδαγωγικό Φλώρινας

ΡΙΖΑΚΗΣ Μιχαήλ

Α/Δ' Δ.Α. Χαλκιδικής Επιτελείο

ΡΙΖΟΥ Σοφία

Νοσηλευτική ΤΕΙ Αθηνών

ΡΙΖΟΣ Απόστολος

Υ/Α' Τ.Α. Άρτας

ΡΟΥΣΒΑΝΙΔΟΥ Κυριακή

θεολογική Σχολή Αριστ.Πανεπ.θεσσαλονίκης

ΡΟΥΣΒΑΝΙΔΗΣ Γεώργιος

Αρχ/κας Α.Τ. Καλλινδοίων

ΣΑΒΒΑΣ Παναγιώτης

Μηχαν.ΜηχανικώνΤΕΙ Σερρών

ΣΑΒΒΑΣ Κων/νος

Αρχ/κας ΤΣΦ Κρυσταλλοηηγής

ΣΑΒΒΙΔΟΥ Αλεξάνδρα

Ψυχολογία Αριστ. Πανεπ.θεσσαλονίκης

ΣΑΒΒΙΔΗΣ Γεώργιος

Αρχ/κας Τ.Α. Σταυρουπόλεως

ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗ Φρειδερίκη

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ Ευστάθιος

Αρχ/κας Α.Τ. Πτολεμαΐδας

ΣΑΚΚΑΣ Γαβριήλ

Παιδαγ.Τμημ.Δημ.Εκπ. Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΑΚΚΑΣ Χρήστος

Υ/Β' Υ.Π.Α.Α.& Ε.Σ.

ΣΑΛΑΚΑΣ Φώτιος

Τμ. Οικον.Επιστ. Οικον. Πανεπ. Αθηνών

ΣΑΛΑΚΑΣ Χαράλαμπος

Αρχ/κας Α.Τ. Γαργαλιάνων

ΣΑΛΠΙΓΚΤΗ Ελένη

Τμ.Τεχν.Σχεδ.Ένδυσης ΤΕΙ Κεντρ.Μακεδονίας

ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ Παναγιώτης

Ανθ/μος ε.α.

ΣΑΜΠΛΙΔΗΣ Αναστάσιος

Αρχ/κας Α.Τ. Καλαμαριάς

ΣΑΜΛΙΔΟΥ Παναγιώτα

Ποιμαντ.& Κοιν. θεολογία Θεσσαλονίκης

ΣΑΜΩΛΗ Αναστασία

Οικονομικών Επιστημών Δημ.Πανεπ.θράκης

ΣΑΜΩΛΗΣ Φώτιος

Ανθ/μος ε.α.

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία

Τμ.Οικον.Επιστ. Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

Υ/Β' Δ.Α. Μεσσηνίας Επιτελείο

ΣΑΡΡΗΣ Γεώργιος

Τμ. Οικον. Επιστημών Πανεπ. Κρήτης

ΓΕΝΕΡΑΛΗ Αμαλία

Αρχ/κας ΤΑΕ Ρεθύμνου

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Ευάγγελος

Μαθηματικό Θεσσαλονίκης

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Σταύρος

Υπαρχ/κας Α.Τ. Πορόϊας Σερρών

ΣΓΟΥΡΟΥ Ελένη

Ψυχολογία Αριστ. Πανεπ.θεσσαλονίκης

ΣΓΟΥΡΟΣ Δημήτριος

Υπαρχ/κας Τ.Α. Πολυγύρου

ΣΕΒΔΥΝΙΔΗΣ Βασίλειος

Τμ.Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Λαμίας

ΣΕΒΔΥΝΙΔΗΣ Μιχαήλ

Α/Υ' Δ.Α. Ροδόπης / Επιτελείο

ΣΕΛΙΑΜΗ Μαρία

Μαθηματικό Ιωαννίνων

ΣΕΛΙΑΜΗΣ θεολόγος

Αρχ/κας Α.Τ. Νιγρίτας

ΣΕΡΤΗΣ Ευάγγελος

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

ΣΕΡΤΗΣ Ηλιος

Α/Υ' Υ.Α. Σερρών

ΣΕΧΙΔΗΣ Πλάτωνας

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΣΕΧΙΔΗΣ Θεόφιλος

Αρχ/κας ΤΣΦ Πρεσπών

ΣΙΑΧΡΑΜΗ Μαρία Σταυρούλα

Νομική Αθήνας

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία

Αρχ/κας Δ.Α. Αρκαδίας Επιτελείο
Συνεχίζονται στο επόμενο τεύχος
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ας προστατεύσουμε το "Κ εκ τη μ έν ο "
Αστυνομική Ανασκόπηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα και αρχαιότερα
ελληνικά περιοδικά με συνεχή ροή έκδοσης ενημερωτικού,
επιμορφωτικού και Μη Κερδοσκοπικού χ α ρ α κ τ ή ρ α ^ ^

I

^

Αστυνομικά Χρονικά
Επιθεώρηση Χωροφυλακής

Αστυνομική Ανασκόπηση

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΚΟΠΟΣ

0 ,7 5 € /μ ή ν α |
JL

"

9€/χρόνο

I
δίνεις για το περιοδικό
/ κ α ι βοηθούν κι εμένα...

J

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

Ε23 Δ. Κ Ο Π Ε Λ Α Κ Η Σ
1991-2016
25 ΧΡΟ Ν ΙΑ ΜΑΖΙ

Ζ^οπός ρ α ς να π α ρ ε ιό ν ρ ε το π^εονέ^τηρα,

ττροσιρέροντας τα ρα βντερ α ν β ψ ά ρόνο σε εκείνους,

π ο υ πρέπει να επικρατούν.
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Ε23 DIMITRIOS KOPELAKIS & CO
Law Enforcem ent-Military
Registered Firearms Dealer Since 1991
14, Triainis Street
190 16 Artem is Greece
tel 0030 22940 83144
fax 0030 22940 83143
cell 0030 6944 795076
ww w.kopelakis.gr
BSST, HAGOR, MARS ARMOR, POINTMAN ARMOR, BOLLE TACTICAL, OAKLEY, SUREFIRE, jiYPRES MILITARY, SALOMON FORCES,
5.11 TACTICAL, ADIDAS, LOWA, MESA TACTICAL, HS PRODUKT, GLOCK, BERETTA, SIG, HKj COLT AGENCY ARMS, ARCTERYX K.A.

