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SAT XS
1 ,9  € πάνιο (τελικό 4 ,1 6 θ

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

σταθερά
130 sms

SAT 150
9 € πάνιο (τελικό 1 3 ,8 9  €)

Απερ. Ενδοεπικοινωνία 
1500 λεπ. προς Wind - Q 

>  1500 προς σταθερά 
150 λεπτά προς 
Vodafone-Cosmote
100 MB (μετά από αίτηση) 

(Μ ε αίτηση προστίθενται 130 sms με  2€ )

SAT 300 f  

1 0 ,5  € πάνιο (τελ. 1 5 ,9 6  Ο
1

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

Vodafone-Cosmote 
300 MB (μετά από αίτηση)

(Μ ε αίτηση προστίθενται 130 sms με 2€ )

SAT 1.000  
1 4  € πάνιοίτελικό 2 0 ,7 8  €)

SAT Unlimited 
16  € πάνιο (τελ. 2 3 ,5 0 0

SA T CO NTRO L 3 0 0  I  

ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
>  Απερ. ενδοεπικοινωνία
>  1500' προς Wind - Q
>  1500' προς σταθερά 

1000 λεπτά προς 
Vodafone-Cosmote 
1 GB (μετά από αίτηση)

>  Απερ. ενδοεπικοινωνία
>  1500 λεπ. προς Wind - Q
>  1500 " προς σταθερά 

1500 Vodafone-Cosmote 
100 λεπτά διεθνείς
130 sms
1,5 GB (μετά από αίτηση)

8  € πάνιο (τελ. 1 2 ,5 2  €) j

>  1500' ενδοεπικοινωνία
>  300 λεπτά προς κινητά 1
>  60SMS
>  100 MB
Ζητήστε το σ υ μ π λη ρ ω μ α τ ικ ό  έντυπο  

π ο υ  α φ ο ρ ά  τα  κ αρ το σ υ μ β ό λ α ια

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

Mobile internet (προ ΦΠΑ):

Mobile Broadband (προ ΦΠΑ):

> 1,5  GB - 2  € > 5 G B - 3 € >

> 2 GB - 2 ,5  € > 10 G B - 5 € >

30  GB - 10 €

30  GB - 10 €
Αποοτέλλοντας κενό μήνυμα στο 1212 ενημερώνεστε via το υπόλοιπο των δεδομένων oac.

Κάθε χρόνο επιδοτήσεις από 25% έως 34% ως ακολούθως :
Α) 100 € σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση από 401 € και άνω (δηλαδή έκπτωση έως 25%)
Β) 200 € σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση από 701 € και άνω (δηλαδή έκπτωση έως 29%)
Γ) 300 € σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση από 901 € και άνω (δηλαδή έκπτωση έως 34%)
Η ετήσια κίνηση υπολογίζεται από 1η Δεκεμβρίου-30 Νοεμβρίου και εφόσον ο συνδρομητής δικαιούται j 
επιδότηση, αυτή θα συμψηφιστεί στον λογαριασμό του Ιανουάριου (που εκδίδεται 15 Φεβρουάριου).
Οι λογαριασμοί εκτός Ν. Θεσσαλονίκης αποστέλλονται με email ή με τα ΕΛΤΑ με χρέωση/φάκελο 2€.
Η εξόφληση των λογαριασμών, γίνεται στα γραφεία μας με μετρητά ή με χρήση καρτών όλων των 
τραπεζών, με e-Banking ή στα ταμεία στις παρακάτω τράπεζες:
ALPHA: GR3201407010701002002016616 ΕΘΝΙΚΗ: GR0201102100000021048123950 
EUROBANK: GR6502601200000590200817092 ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR3701714020006402126859379.
Τα προγράμματα λόγω της οικονομικής κρίσης, απευθύνονται σε συναδέλφους όλης της χώρας. Για 
περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συνεταιρισμού καθημερινά και ώρες 
08.00-17.00 εκτός Σαββάτου -  Κυριακής και εορτών.
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: ΜΗΝΥΜΑ
 ̂ του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου 

Κωνσταντίνου Τσουβάλα, για τις εορτές του Πάσχα 2017

I Γυναίκες και άνδρεςτης Ελληνικής 
Αστυνομίας, οι Άγιες Ημέρες της 
Μεγάλης Εβδομάδας, νοηματο- 

δοτούν με τα πανανθρώπινα μηνύματα, 
την ύψιστη αλληγορική τους σημασία 
και τη δύναμη του συμβολισμού τους 
την ανθρώπινη ύπαρξη και δείχνουν σε 
όλους το δρόμο της εγκαρτέρησης, της 
αγάπης και της προσφοράς προς το συ- 

> νάνθρωπο, το δρόμο της ελπίδας, της
ϊ ζωής, της Ανάστασης.

Η μαρτυρική πορεία προς το Γολγοθά, 
η Σταύρωση και η Ανάσταση του Κυρίου 
διαμηνύουν στον άνθρωπο πως η δοκιμα
σία του σώματος και κυρίως της ψυχής, 
οι δυσκολίες και ο πόνος δεν είναι ο δρό
μος της παραίτησης, της φθοράς, της απο
σύνθεσης και του μοιραίου τέλους, αλλά 
ο δρόμος της κάθαρσης, της πίστης, της 
εσωτερικής ενατένισης, της ψυχικής ανά
τασης, της ελπίδας και εντέλει της ανανέ
ωσης και της νέας Αρχής.

Τα διαχρονικά αυτά μηνύματα πρέπει 
να αποτελούν οδηγό και εφόδιο ζωής για 
όλους και ειδικά για εμάς τους Έλληνες,

ώστε, ενστερνιζόμενοι τα νοήματά τους και 
εμπνεόμενοι από τη δημιουργική τους δύ
ναμη και την ελπιδοφόρο τους προοπτική 
να ξεπεράσουμε τον ανηφορικό και δύ
σβατο δρόμο της οικονομικής κρίσης και 
να δημιουργήσουμε τις βάσεις για μια νέα 
αρχή, ένα μέλλον καλύτερο, μια χώρα εύ
ρωστη και αντάξια της ιστορίας της.

Εμείς, ως προσωπικό της Ελληνικής 
Αστυνομίας, προσηλωμένοι στην αποστο
λή μας οφείλουμε να συνεχίσουμε την 
προσπάθειά μας. για μια κοινωνία περισ
σότερο ασφαλή και ανθρώπινη, αφομοι
ώνοντας και εντάσσοντας στη σκέψη, τη 
δράση και τη συμπεριφορά μας τα μηνύ
ματα των Αγίων αυτών Ημερών.

Εύχομαι Καλή Ανάσταση σ' εσάς και 
στις οικογένειάς σας.

Καλή Ανάσταση στις οικογένειες των 
συναδέλφων που δεν είναι πια κοντά μας.

- 0 -

ΑΡΧΗΓΟΣ
Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ 

Αντιστράτηγος
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κ&ι δτονς Αΐ/Αβ'Μότες τον
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'POLICE REVIEW"
Διμηνιαία έκδοση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας 
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Εκδότης
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 
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θηκε με την υπ’ αριθ. 9010/1/17-α'από 18-09-2002 (ΦΕΚ Β Ί2 44 /23 -0 9- 

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

την υπ' αριθ. 9010/1/16-ιβ'από 30-06-2014 (ΦΕΚΒΊ821/03-07-2014). την 

υπ' αριθ. 9010/1/16 - ιδ ' από 16-09-2014 (ΦΕΚ Β'2858/23-10-2014) κα ι την 

υπ' αριθ. 9010/1/16-ζ' από 6-8-2015 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού 

Εσωτερικών & Δ ιο ικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ Β ' 1688). αντίστοιχα.

Διευθυντής
Αλέξανδρος Γεροχρήστος 
Διευθυντής Δ/νσης Επικοινωνίας/ΑΕΑ 
τηλ. 210/6911768 
Υπεύθυνη Διαφήμισης 
Μαρία Κωνστανιοπούλου 
Τμηματάρχης Τμ. Ιστορίας Εκδόσεων/
Δ/νσης Επικοινωνίας/ΑΕΑ 
τηλ. 210/6845062 - 6940730008 
Αρχισυντάκτης 
Ανθ/μος Αικατερίνη Κίκη 
τηλ.& fax 210/6849352
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θεοχάρης Φώτιος: ο αστυνομικός που
κατακτά τις κορυφές του κόσμου 78

Grade survival tactics 113
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Συντάκτες
Ανθ/μος Αντώνης Τζιβανόπουλος,
Ανθ/μος Οδυσσέας Παππάς,
Αρχ/κας Αναστάσιος Τρίκκας,
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θέση Καψάλα, Μάνδρα Αττικής 
τηλ. 210 5552250. fax. 210 5551428

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

Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 23. Μαρούσι, 15123 
τηλ. 210/6854609
23 Kifisias Ave. Marousi. 15123, Hellas 
te l, 210/6854609, fax: 210/6849352
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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

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ
«ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ»

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Σε εκδήλω ση που πραγμα
το π ο ιή θ η κε  (16.02.2017). 

στο Υπουργείο Προστασί

ας του Πολίτη παρουσιάστηκε ο 

θεσμός του Τοπικού Αστυνό
μου. Στην εκδήλωση παρέστησαν 
ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Πανα
γιώτης Σκουρλέτης. ο Αναπληρω
τής Υπουργός Εσωτερικών κ. Ν ί
κος Τόσκας. ο Γενικός Γραμματέ
ας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης 

Αναγνωστάκης και ο Αναπληρω
τής Γενικός Γραμματέας Υπουργεί

ου Εσωτερικών κ. Τζανέτος Φιλιπ- 
πάκος. Από τη Φυσική ηγεσία του 

Σώματος παρέστησαν ο Αρχηγός 

της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι
στράτηγος Κωνσταντίνος Τσου- 
βάλας. ο Υηαρχηγός του Σώματος 
Αντιστράτηγος Αριστείδης Ανδρι- 
κόπουλος. ο Προϊστάμενος Επι
τελείου του Αρχηγείου Ελληνικής 

Αστυνομίας Αντιστράτηγος Μιχα
ήλ Καραμαλάκης κα ι ο Γενικός 
Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου 

Ελλάδος Αντιστράτηγος Αντώνιος

Μπάκας. Η εκδήλωση πραγματο

ποιήθηκε παρουσία των προϊστα
μένων Κλάδων και των αρμόδιων 

για την υλοποίηση και λειτουργία 

του θεσμού Διευθύνσεων του Αρ

χηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας 
και άλλων Υπηρεσιών του Σώματος 
καθώς και του Δ ιευθυντή του Κέ

ντρου Μ ελετών Ασφάλειας Αντι
στράτηγου ε.α. Βασιλείου Γκρίζη.

Ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος Κων

σταντίνος Τσουβάλας αναφερό-
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μένος στο θεσμό του Τοπικού 
Αστυνόμου μεταξύ άλλων τόνισε:
«Πριν από περίπου 11. χρόνια, με  

τις  δ ιατάξεις του τότε Προεδρικού 

Διατάγματος 48/2006. θεσπίστηκε 
ένα νέο όργανο στην περιφερειακή 

επιχειρησιακή δομή της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Ο "Τοπικός Αστυνόμος"! 
Όμως, η συγκεκριμένη, αναμφίβολα 

θετική και καινοτόμος. πρωτοβου

λία ουδέποτε υλοποιήθηκε ουσια

στικά. Ίσως επειδή επιχειρήθηκε σε 
λάθος χρόνο. Ίσως επειδή ουδέποτε 

είχαν δημιουργηθεί οι σταθερές και 

συγκροτημένες εκε ίνες  προϋποθέ
σεις που θα εξασφάλιζαν την απο

τελεσματική αξιοποίηση του νεοπα
γούς αυτού οργάνου. Ίσως επειδή  

ο βασ ικός προσανατολισμός και 

οι προτεραιότητες της Ελληνικής  
Αστυνομίας την εποχή εκείνη  δεν 

περιελάμβαναν τον Τοπικό Αστυνό

μο. Σήμερα, όμως. 11 χρόνια μετά, 
η Π ολιτεία  και η Ελληνική Αστυ

νομία  αποφασί

ζουν να ενεργο

ποιήσουν και να 

στηρίξουν το θ ε 

σμό του Τοπικού 

Αστυνόμου·. Για- 

τί. πλέον, μ ε  την 

αναδιάταξη-ανα- 

διοργάνωση των 
Π ερ ιφ ερ ε ια κ ώ ν  

Υπηρεσιών της  
Ελληνικής Αστυ

νομίας. δ ιαδ ικασ ία  η οποία ως 

γνωστόν βρ ίσκετα ι ήδη σε φάση 
υλοποίησης, δ ιαμορφώ νετα ι ένα  

σύγχρονο, σταθερό και ορθολογι
κό οργανωτικό περιβάλλον. Αυτό  
ακριβώς το περιβάλλον στο οποίο ο 

Τοπικός Αστυνόμος έχει θέση, έχει 
ρόλο, έχει σκοπό. Γ ϊατί ο Τοπικός 

Αστυνόμος, ως βασικός συνδετικός 
κρίκος του Αστυνομικού Τμήματος, 

στο οποίο υπάγεται δ ιο ικητικά  και 
ανήκει οργανικά, μ ε  την τοπική κο ι

νωνία. εκφράζει αυτό ακριβώς που 
απ οτελεί βασ ική κατεύθυνση και 

κύριο προσανατολισμό του Σώμα

τος. Την εξωστρέφεια. τη σύγκλιση 
της Αστυνομίας μ ε  την κοινωνία, 
την ανάπτυξη σχέσεων αμο ιβ α ί

ας εμπιστοσύνης, κατανόησης και 
συνεργασίας του αστυνομικού μ ε

τον πολίτη.........Εντέλει. ο Τοπικός

Αστυνόμος, ως θεσμός, αντιπρο

σωπεύει τις έννοιες εκε ίνες  μ ε  τις 
οποίες προσπαθούμε, φιλοδοξούμε

και προσδοκούμε να διαμορφώσου

μ ε  τη νέα κυρίαρχη αντίληφη στο 
Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Τις έννο ιες  της συναίνεσης, της 

σύγκλισης, του ανθρωπισμού, της 

αμοιβαιότητας, της συμμετοχής, 

της εποικοδομητικής συνύπαρξης 
της Ελληνικής Αστυνομίας μ ε  το 

βασικό κύτταρο της Τοπικής Αυτοδι
οίκησης. τον πολίτη. Της κοινωνικής 

συμπόρευσης του αστυνομικού του 
επαρχιακού Αστυνομικού Τμήματος 

μ ε  τον πολίτη της περιοχής.
Καλώ λοιπόν όλους, συναδέλ

φους και πολίτες, να στηρ ίξουμε  

ανεπ ιφύλακτα το νέο θεσμό. Να 

ενθαρρύνουμε τους αστυνομικούς
που θα τον υπηρετήσουν.......Καλώ.

όμως, πρωτίστως τους ίδιους τους 
Τοπικούς Αστυνόμους: - να μ ελ ε 

τήσουν. να κατανοήσουν, να συναι

σθανθούν το ρόλο, τις ευθύνες και 

τις αρμοδιότητές τους, - να σταθούν 
δίπλα στον πολίτη, να καθιερωθούν 

μ ε το έργο και τη συμπεριφορά τους 
στη συνείδησή τους ως θεματοφύ- 

λακες της τάξης και της νομιμότη

τας. να δημιουργήσουν στέρεες σχέ
σεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας 
μ ε τις  τοπικές κοινω νίες και τους 

Φορείς που τις εκπροσωπούν. - να 

μετουσιώσουν τις προσδοκίες όλων 

μας σε έργο και προσφορά προς την 
τοπική κοινωνία. Καλώ, τέλος, τους 

Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της 
χώρας στους οποίους θα εγκαταστα-
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θούν σήμερα οι Τοπικοί Αστυνόμοι 

να στηρίξουν την προσπάθεια μας, 

να περιβάλουν μ ε  εμπιστοσύνη τα 

στελέχη μας, να ανταποκριθούν στο 

κάλεσμά μας. Εύχομαι στους Τοπι

κούς Αστυνόμους υγεία, δύναμη, 

καλοτυχία, ώστε να ανταποκριθούν 

μ ε  επάρκεια  στα καθήκοντα που 

αναλαμβάνουν. Σίγουρα διαθέτουν  

τις  ικανότητες, σίγουρα μπορούν 

να επ ιδείξουν τη σύνεση, τον επαγ

γελματισμό. την υπευθυνότητα, τη 

σοβαρότητα, την ευπρέπεια, την 

αντικε ιμεν ικό τητα , το κύρος και 

γενικά τις αρετές που απαιτούνται 

ώστε πολύ σύντομα να αποτελέ- 

σουν βασικό στοιχείο του Αστυνο
μικού Οργανισμού και αναπόσπαστο, 

απαραίτητο και καθολικά αποδεκτό 
παράγοντα της καθημερινότητας των 

πολιτών στην τοπική κοινωνία στην 

οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες 

τους».

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσι
ας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστά-
κης υπογράμμισε μεταξύ άλλων:

«Στο πλαίσιο υλοποίησης δ ε 
σμεύσεων που έχει αναλάβει τόσο 

η κυβέρνηση όσο κα ι η πολιτική  
ηγεσ ία  του Υπουργείου Προστα

σίας του Πολίτη, ε ίμαστε σήμερα  
εδώ για να παρουσιάσουμε το θ ε 

σμό του τοπικού αστυνόμου. Είναι 
στα χέρια σας θέλω να πιστεύω το 

Προεδρικό Δ ιάταγμα 7/2017 που 

μετά  από είκοσ ι χρόνια, ευρ ισκό

μενο στα συρτάρια, η προσπάθεια 

υλοποιήθηκε μόλις  την Πέμπτη 08 

Φεβρουάριου. Στο πλαίσιο αυτής 

της προσπάθειας, σας ε ίχαμε πει με  

τον κύριο αναπληρωτή Υπουργό ότι 

θα αναδειχτούν οι σ υγκεκρ ιμένες  

πρωτοβουλίες έτσι ώστε να έχουμε 

τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 

Σας θυμίζω ότι πέρα από την τεκμη

ρίωση μ ε  επιστημονικά, αστυνομικά 

κριτήρια, πέρα από την κοινω νική  

διαβούλευση ή πέρα από τη συν

δ ικα λ ισ τική  συναίνεση, υπήρξαν 

κάποιες υποστηρικτικές δομές. ... 

... Πέρα από αυτά όμως, έχουμε  

τις  Κ ινητές Αστυνομικές Μονάδες, 

δεν θα επεκταθώ, έχουμε τον τοπι
κό αστυνόμο. Εδώ πρέπει να τονι

σ τε ί κάτι: ότι ε ίνα ι μ ια  συνεργασία, 
είνα ι μ ια  συνέργεια μ ε  την τοπική 

αυτοδιοίκηση πρώτου και δ εύ τε
ρου βαθμού και όπως είχαμε θετ ι

κά αποτελέσματα μ ε  τις αρχές της 

περιφέρειας, δηλαδή τη δευτερο

βάθμια αυτοδιοίκηση, έτσ ι προσδο

κούμε να έχουμε την ίδια σχέση και 

μ ε την πρωτοβάθμια. Θέλω να σας 
ενημερώσω ότι μ ε  το που ανακοι

νώθηκε ο θεσμός, ήδη έχουν υπο
βληθε ί στον αντίστοιχο κλάδο, άλλα 

πέντε αιτήματα για να λειτουργήσει 
ο θεσμός σε αυτές τις  περιοχές. 

Δεν θέλω να πω περισσότερα παρά 
μόνο ότι δεν είναι ο "σερίφης" του 

χωριού ή της απομακρυσμένης πε

ριοχής. Με όσα προηγούμενα είπε

0  νέος θεσμός εφαρμόζεται σε 27 

περιοχές της χώρας και συγκεκρι

μένα στις περιοχές Σιδηρόνερο Δήμο 

Δράμας, Οικισμός Σώστης Δήμου Ιά- 

σμου. Νέα Βύσσα Δήμου Ορεστιάδας. 

Μεταξάδες Δήμου Διδυμοτείχου, Λά

βαρα Δήμου Σουφλίου. Κολινδρός 

Δήμου Πίνδας Κολινδρού, Πλατα- 

μώνα Δήμου Δίου Ολύμπου. Τοπική 

Κοινότητα Μαυροθάλασσας Δήμου 

Βισαλτίας, Βελβεντό Δήμου Σερβίων 

Βελβεντού, Τσοτύλι Δήμου Βοϊου. Νε- 

οχώριο Δήμου Νικολάου Σκουφά. Αν- 

θιρό Καρδίτσας Δήμου Αργιθέας, Ρα- 
ψάνη Δήμου Τεμπών, Πλατύκαμπος 

Δήμου Κιλελέρ. Μεοάγγαλα Παραλίας 

Εγόνπς Δήμου Τεμπών. Πύλη Δερβε

νοχωρίων Δήμου Τανάγρας, Βασιλι

κού Δήμου Χαλκιδαίων. Αυλίδα Δή

μου Χαλκιδαίων, Γαρδίκη Ομιλαίων 
Δήμου Μακρακώμης, Υπάτη Δήμου 
Λαμιαίων. Ερατεινή Δήμου Δορίδας. 

Λεβίδι Δήμου Τριπόλεως. Φιλιατρά 

Δήμου Τριφυλλίας. Χώρα Δήμου Πύ

λου Νέστωρος. Αγία Βαρβάρα Δήμου 
Γόρτυνας, Καρδάμαινα Δήμου Κω και 
Κέφαλος Δήμου Κω.

ο κύριος Αρχηγός προσδοκούμε να 
δώσουν το κοινωνικό πρόσημο που 
έχει η Ελληνική Αστυνομία στη δρά

ση τους οι τοπ ικοί αστυνόμοι και να 

αποτελούν τους φύλακες αγγέλους 
της περιοχής. Υπό αυτή την έννοια, 

να ευχηθώ και εγώ κάθε επιτυχία  
στο έργο σας».
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Ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. 
Νίκος Τόσκας επεσήμανε τα ακό

λουθα:
«Περισσότερο σχολιασμό παρά 

χαιρετισμό, γ ιατί όσοι βρισκόμαστε 

σε αυτό το χώρο ένστολοι και μη έν

στολοι και όλες οι ηγεσίες, φυσική 

ηγεσία, πολιτική ηγεσία ξέρουμε και 

τα προβλήματα που υπάρχουν αλλά 

και τις προσπάθειες που γίνονται.
Ξέρετε και έχετε καταλάβει ότι 

οι ενέργειες  που σχεδιάζονται και 

στη συνέχεια γίνονται -επ ιτέλους  

σε αυτόν τον τόπο ας σχεδιάζουμε 

πρώτα και μετά ας πράττουμε- γίνο
νται προκειμένου να εξυπηρετηθεί 

το κοινωνικό σύνολο. Είναι εκσυγ
χρονισμοί όχι απλά για να γίνει κάτι 

καινούργιο, κάτι διαφορετικό, αλλά 
ε ίνα ι ενέρ γε ιες  που προσπαθούν 

να φέρουν καλύτερη αποτελεσμα

τικότατα για την αντιμετώπιση του 
κοινού εγκλήματος αλλά και προ
σπάθεια εξυπηρέτησης του πολίτη 

και διατήρησης ενός περιβάλλοντος 

ασφάλειας, ηρεμίας ώστε να μπορεί 

ο Έλληνας πολίτης απερίσπαστος να 

ασχολείται μ ε  τις καθημερινές του 

δουλειές. Και σε αυτή την κα τεύ 
θυνση γίνονται αυτές οι προσπά

θειες. Δουλεύουν όλα τέλεια; Όχι. 
Υπάρχουν προβλήματα; Ναι και 
πάντα θα υπάρχουν........Προσπα-

Επιπλέον στο πλαίσιο της εκδήλω

σης προβλήθηκε βίντεο με οπτικο- 
ποιημένο υλικό από την καθημερι

νή λειτουργία Υπηρεσιών της Ελ

ληνικής Αστυνομίας, ένα σύντομο 

απολογισμό της διετίας 2015-2016. 
καθώς και τις δράσεις ανθρωποκε

ντρικού προσανατολισμού και κοι

νωνικού χαρακτήρα της Ελληνική; 
Αστυνομίας στο πλαίσιο της νέας 

αντεγκληματικής πολιτικής του 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
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θούμε. όπως ακούσατε και από τον 

κύριο Αναγνωστάκη στο τέλος, να 

βελτιώσουμε, να ανανεώσουμε όσο 

γίνεται πιο σύντομα το στόλο των 

αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, ασυρ

μάτων και τα λοιπά και νομίζω ότι 

τις ξέρετε και δε χρειάζεται να μπω 
σε λεπτομέρειες αυτής της προσπά

θειας. Τέλος για να μην μακρηγο

ρήσω. θα ήθελα να ευχηθώ στους 
Τοπικούς Αστυνόμους προσήλωση 

αλλά και στη συνέχεια επιτυχία στα 

καθήκοντά σας για την εξυπηρέτηση 
των μικρώ ν χωριών ή των μικρών

πόλεων που θα εργασθούν. .......
Όλες αυτές οι μ ικρές προσπάθειες 

δημιουργούν ένα σύνολο προσπα
θειώ ν που ξέρετε  ότι εξυπ ηρετε ί 

τον πολίτη, προλαμβάνει, έρχεται 
σε επαφή επιτέλους ο αστυνομικός 

μ ε τον πολίτη, γ ια τί το περιβάλλον 
ασφαλείας δεν γίνεται να διασφα

λ ισ τε ί μόνο από τους ένστολους, 

χρειάζετα ι γεν ικό τερες  προσπά

θε ιες  και σε αυτήν την κατεύθυνση 
κινούμαστε».

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. 
Παναγιώτης Σκουρλέτης υπο

γράμμισε:
« Νομίζω πως ο κύριος Αρχηγός, 

στη σύντομη και μεστή του παρέμ
βαση τα είπε όλα ή σχεδόν όλα. πε- 

ριγράφοντας το πλαίσιο μέσα στο 
οποίο καλούνται να λειτουργήσουν 

οι τοπ ικο ί αστυνόμοι. Εγώ θέλω  

να κάνω κάποιες επισημάνσεις με  

αφορμή τη σημερινή παρουσίαση. 
Ένα μυστικό της επιτυχίας, είνα ι 

κάθε φορά να προσπαθείς μ ε  τα 

δεδομένα μέσα που έχεις, να έχεις  
το καλύτερο αποτέλεσμα και πριν ο 
κύριος Αναπληρωτής αναφέρθηκε, 

υπαινικτικά έστω, στη στενότητα των 
μέσω ν που δ ιαθέτουμε, σε κάθε  

επίπεδο, άρα και εδώ. στο πεδίο 

της Αστυνομίας. Αυτό το βήμα που 

γίνεται, νομίζω ότι είναι στη σωστή

κατεύθυνση μ ε  το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα. Προϋποθέτει ένα καλό 
σχεδίασμά, ο οποίος έχει γίνει, για 

να μπορέσουμε τελικά να καλύφου- 

μ ε πραγματικές ανάγκες. Βεβαίως, 
μ ια  άλλη λέξη  κ λ ε ιδ ί ε ίνα ι αυτή 

που ανέφερε ο κύριος Γενικός και 

τα συμπυκνώνει όλα και στη βάση 

αυτής της έννοιας σχετίζεται και η 

αποτελεσματικότητα και η επιτυχία 

του νέου θεσμού; οι συνέργειες και 
εδώ έχουμε έμπρακτες συνέργειες 

μ ε  την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Νο

μίζω. λοιπόν, ότι αυτός ο θεσμός  

θα περπατήσει, θα αγκαλιαστεί και 
θα ε ίνα ι αποτελεσματικός. Αλλά  

ξέρετε, ένας θεσμός όσο και καλά 
σχεδιασμένος να είναι και όσο και 

αν προσπαθεί τελικά στη δεδομένη 
στιγμή να αξιοποιήσει τα μέσα μ ε  

τον καλύτερο τρόπο που διαθέτουμε 
για να έχουμε την καλύτερη δυνα
τή τελικά παρεχόμενη υπηρεσία, η 

επιτυχία του εξαρτάται και από το 

έμφυχο δυναμικό και θέλω απευ

θυνόμενος στους νέους τοπικούς 

αστυνομικούς που ξεκ ινάνε τώρα, 

να πω ότι τελικά κρατούνε στα χέ

ρια τους, ως ένα μεγάλο βαθμό την 
επιτυχία τελικά αυτού του θεσμού. 
Να ευχηθώ λοιπόν, καλή δύναμη 

και κουράγιο και να θεωρήσουν και 
αυτοί και όλοι μας ότι θα υπάρχει 
η δέουσα στήριξη, έτσι ώστε όταν 

κάποια στιγμή κάνουμε, σε ένα  
σύντομο χρονικό διάστημα, έναν  

πρώτο απολογισμό, να μπορούμε 

να βγάλουμε θετικά αποτελέσματα 
και συμπεράσματα, για να επεκταθεί 

τελικά αυτός ο θεσμό».
Κατά τη διάρκεια της εκδήλω

σης στους Τοπικούς Αστυνόμους, 
οι οποίοι ολοκλήρωσαν την ίδια 

ημέρα την προγραμματισμένη 

εκπαίδευση τους, απονεμήθηκαν 

από την Πολιτική και Φυσική Ηγε
σία πιστοποιητικά εκπαίδευσης. ■
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Η οδική ασφάλεια 
μέσα από ία μάτια 
ίων παιδιών...
Golden Hall (los opoipos)

I

Μ
ε επιτυχία πραγματοποιήθη

κε (20.03.2017) το απόγευ
μα. στο εμπορικό κέντρο 

«Golden Hall», η τελετή εγκαινίων 
της έκθεσης ζωγραφικής με θέμα 

Η οδική ασφάλεια μέσα από τα μά
τια των παιδιών», από τον Αρχηγό της 

Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο 

Κωνσταντίνο Τσουβάλα.
,». - r im y  έναρξη των εγκαινίων χαιρε 

τισμό απηύθυναν η Διευθύντρια του 

.Εμπορικού Κέντρου « Golden Hall» 
κα Ρενάτα Τσαούση, η (Κάρμεν των 

παιδιών) Κάρμεν Ρουγγέρη καΓο Γε
νικός Διευθυντής της «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» κ. Γιώργος Καλούδης. ο 

οποίος αφού ευχαρίστησε την Ελληνική 
Αστυνομία για τη συνεργασία και τους 

χορηγούς που συνέβαλλαν στην υλο

ποίηση της Έκθεσης, αναφέρθηκε στην 
ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση που δείχνει 

η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία 

στον τομέα της οδικής ασφάλειας.
Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν, μεταξύ 

άλλων, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσι
ας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, η 

Εισαγγελέας Αρείου Πάγου κα Ξένη Δη- 

μητρίου. Βουλευτές - μέλη της Ειδικής

Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 

της Βουλής, η Πρόεδρος του Συλλόγου 

«Ελπίδα» και Πρέσβειρα Καλής θελή- 

σεως της UNESCO, κα Μαριάννα Βαρ- 
δινογιάννη, η Αντιπρόεδρος του «Μαζί 

για το παιδί» κα Αλεξάνδρα Μαρτίνου, 

ο Προϊστάμενος Επιτελείου Αρχηγείου 

Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος 
Μιχαήλ Καραμαλάκης, η Γενικός Επι
θεωρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών και 

Προστασίας Συνόρων, Αντιστράτηγος 
Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ο Γενικός Επι

θεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλά

δος, Αντιστράτηγος Αντώνιος Μπάκας.

ο Υπαρχηγός Υποστήριξης Πυροσβεστι

κού Σώματος. Αντιστράτηγος Σωτήριος 

Τερζούδης, ο Β' Υπαρχηγός του Λιμε

νικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλα
κής. Αντιναύαρχος Α.Σ. Παναγιώτης Πα

ρασκευής. ως εκπρόσωποι των Αρχη

γών των δύο Σωμάτων, καθώς και άλλοι 

ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

Την εκδήλωση τίμησαν, επίσης, με 
την παρουσία τους άνθρωποι του πνεύ
ματος. των γραμμάτων και των τεχνών, 
εκπρόσωποι οργανισμών, φορέων και 
επιχειρήσεων, καθώς και στελέχη του
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τραπεζικού και ασφαλιστικού χώρου.
Συγκεκριμένα, παρευρέθηκαν ο Πρό

εδρος ίου Ελληνικού Ερυθρού Σταυ
ρού κ. Αντώνιος Αυγερινός και μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλ
λόγου «Μαζί για το παιδί», η Διευθύ

ντρια του «ΕΛΙΖΑ» κα Αφροδίτη Στάθη, 
η Πρόεδρος της Πανελλήνιας Φιλοζωι- 

κής Ομοσπονδίας κα Ειρήνη Μολφέση 
και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

το μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Κολ- 

λεγίου Αθηνών Απόστολος Δοξιάδης και 
ο ζωγράφος Δημήτρης Κούκος.

Επιπλέον, παρευρέθηκαν η Δ ι

ευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας 
Lamda Development κα Μαρία-Χρι- 

στίνα Γρίβα, η Πρόεδρος Fresh Line κα 
Μάιρα Βαγιωνή Στασινοπούλου, ο Δι- 

ευθύνων Σύμβουλος BSH κ. Γιάννης

Γρατσώνης, ο Διευθύνων Σύμβουλος 
KOSMOCAR Α.Ε. κ. Στήβεν Σίρτης, ο 

Αντιπρόεδρος Δημόσιας Επιχείρησης 
Αερίου (ΔΕΠΑ) κ. Δημήτρης Δημητρι- 

άδης, το στέλεχος ΔΕΠΑ κ. Στέφανος 
Οικονομίδης, ο Διευθυντής SKODA κ. 

Ανδρέας Χαλμπές, ο Διευθύνων Σύμ
βουλος Ecali-Ctub Α.Ε. κ. Γιάννης Γε- 
ωργακάκης, το στέλεχος Ecali-Club 

Α.Ε. κα Ηλέκτρα Καλούδη, η Δ ιευ- 

θύνουσα Σύμβουλος EPLATFORM κα 
Κέλυ Μαυρομάτη και το στέλεχος της 

Faber Castell κα Δροσιά Βογατσά.
Τα σχολεία, που ενδιαφέρονται να 

εηισκεφθούντην έκθεση και να παρα

κολουθήσουν το πρόγραμμα κυκλοφο

ρ ικ ή ς  αγωγής της Τροχαίας, παρακα- 
λούνται να επικοινωνούν καθημερινά 

στα τηλέφωνα του Γραφείου Τύπου της

Το «παρών» έδωσε σημαντικός 
αριθμός πολιτών, τιμώντας με αυ
τόν τον τρόπο την πρωτότυπη έκ 
θεση ζωγραφικής, που διοργανώ- 
νεται από την Ελληνική Αστυνομία, 
σε συνεργασία με τη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» και έχ ε ι ως 
στόχο να ευαισθητοποιήσει τους 
πολίτες στο θέμα της οδικής ασφά
λειας και να καλλιεργήσει οδική 
παιδεία και συμπεριφορά στους 
μικρούς μας φίλους.

Ελληνικής Αστυνομίας 213 - 1520505 

και 210 - 6924558.
Παρατίθεται ο χαιρετισμός του Αρ

χηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι- 
στρατήγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα: 

«Σας ευχαριστώ όλους, από καρ-
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Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, τα 
στελέχη της K0SM0CAR Α.Ε. και 
της ΔΕΠΑ ανακοίνωσαν την πα
ραχώρηση. με τη μορφή δωρεάς, 
οχήματος με κίνηση φυσικού αε
ρίου, για τις ανάγκες της Ελληνι
κής Αστυνομίας.

διάς, για την παρουσία σας απόψε εδώ. 

σε μια εκδήλωση που τον πρώτο λόγο 

έχουν τα παιδιά. Όχι! δεν θα μας δια

σκεδάσουν απόψε τα παιδιά, δεν θα 

μας εκχωρήσουν, έστω και για λίγο-έ- 
στω λίγο από το αναφαίρετο δικαίωμά 

τους στην αμεριμνησία, δεν θα μας προ
σφέρουν τη δυνατότητα να ξεχαστούμε 

από την καθημερινότητα μας. Αντιθέ- 
τως! Απόψε τα παιδιά θα μας θυμίσουν, 
θα μας υπενθυμίσουν, με τον δικό τους 

τρόπο, με τη δική τους ξεχωριστή έκ

φραση. αυτήν ακριβώς την καθημερινό
τητα. Γατίη  οδική συμπεριφορά, η οδι

κή ασφάλεια και δυστυχώς το τροχαίο 
ατύχημα μέρος της καθημερινότητας 

μας έχει γίνει. Κι αφού, λοιπόν, εμείς

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευ
καιρία να ξεναγηθούν στο χώρο 
της έκθεσης, η οποία περιλαμ
βάνει (214) ευφάνταστες παιδι
κές ζωγραφιές που εστάλησαν 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(Facebook και Twitter) της Ελληνι
κής Αστυνομίας και έχουν ως θέμα 
το ασφαλές ταξίδι και συμβουλές 
προς τους γονείς.

οι μεγάλοι, συγχωρέστε με αν γίνομαι 
σκληρός δείχνουμε ανίκανοι ή αν θέ

λετε λιγότερο απ'όσο πρέπει ικανοί, να 

σκεφτούμε να συλλογιστούμε, να κατα

νοήσουμε και να πράξουμε ότι πρέπει 
και στο βαθμό που πρέπει για να στα

ματήσουμε αυτή τη χέουσα πληγή των 

τροχαίων ατυχημάτων, ας αφήσου με. ας 

προτρέψουμε τα παιδιά να μιλήσουν, να 

ζωγραφίσουν, να εκφραστούν, να δού

με μέσα από τα δικά τους μάτια, τη δική 

τους οπτική, τη δική τους ψυχή το θέμα 
της οδικής ασφάλειας

Ας αρχίσουμε, ξεκινώντας από τα 

παιδιά, την προσπάθεια να διαμορφώ
σουμε μια νέα αντίληψη αναφορικά με 

τη συμπεριφορά μας ως οδηγοί και ως 

πολίτες και τις υποχρεώσεις που έχουμε 
έναντι των συνανθρώπων μας. ας ανα

τρέψουμε την οπτική με την οποία βλέ

πουμε το τροχαίο ατύχημα, κι ας κατα
νοήσουμε. επιτέλους πως ο τρόπος με 

τον οποίο χρησιμοποιούμε το δρόμο, 
πρωτίστως ως οδηγοί αλλά και ως πε

ζοί. δεν είναι μόνο θέμα ατομικής αλλά 
κυρίως κοινωνικής ευθύνης Είναι απα

ράδεκτο. είναι τραγικό και πέρα από την 
κοινή λογική το γεγονός να έχουμε συμ

βιβαστεί με το τροχαίο ατύχημα, με την 
παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλο

φορίας. με την αναίτια απώλεια της αν
θρώπινης ζωής. Κι αν κάποιες φορές 

ως κοινωνία ή ως άτομα δείχνουμε να 
αντιδρούμε, η αντίδραση μας αυτή έχει, 
συνήθως, τη μορφή:

• ε ίτε  του τηλεθεατή που παρακο

λουθεί στον τηλεοπτικό δέκτη του σπι

τιού του ένα τροχαίο ατύχημα που κα
τέγραψαν οι κάμερες και αφού σχολι

άσει. κρίνει και κατακρίνει τον «κακό» 

οδηγό που έτρεχε, το δρόμο μ ε  τις ατέ- 
λειές του. το Κράτος για την αδιαφορία 

του. την Αστυνομία για την ανοχή της ή 

την αυστηρότητά της. επανέρχεται σύ

ντομα στην ... κανονικότητά του. στις 
συνήθειές του. στη ρουτίνα του.

• είτε, δυστυχώς, του συνανθρώπου 

μας που βιώνει τις τραγικές συνέπει

ες κάποιου τροχαίου ατυχήματος, στο 

οποίο ο ίδιος ή κάποιο μέλος της οικο
γένειας του ή κάποιος φίλος ή γνωστός 

του υπήρξε θύμα.

Έτσι, μένουν κάποιες Υπηρεσίες, 
ορισμένοι φορείς, λίγοι συνάνθρωποί 
μας να προσπαθούν να ευαισθητοποιή

σουν την κοινωνία, τους πολίτες, όλους, 
για την ανάγκη να διαμορφώσουμε σω
στή αντίληψη ως προς την οδική μας 

συμπεριφορά, για την υποχρέωσή μας 

να τηρούμε τους κανόνες του Κώδι
κα Οδικής Κυκλοφορίας και να σεβό

μαστε την αξία της ανθρώπινης ζωής, 
της δικής μας. των μελών της οικο

γένειάς μας. των συνανθρώπων μας. 

Όμως, οι προσπάθειες αυτές δεν φαί

νεται να αρκούν. η τήρηση του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας είναι μάλλον ... 

ευχή και όχι υποχρέωση.η καλλιέργεια 
οδικής συνείδησης δεν είναι στις προ
τεραιότητες μας. η πρόκληση τροχαίου
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ατυχήματος υπάρχει στο υποσυνείδη

τό μας ως πιθανότητα που δεν αφορά 

εμάς αλλά τους... άλλους. Δεν είναι τυ
χαίο. λοιπόν, που τα τροχαία ατυχήματα 

αποτελούν μια από τις κυριότερες αιτί

ες θανάτου σε όλες τις ανεπτυγμένες 
και αναπτυσσόμενες χώρες, την πρώ
τη αιτία θανάτου στις ηλικίες των 15-24 

ετών, τη δεύτερη στις ηλικίες των 5 -Η  
ετών, την τρίτη αιτία θανάτου στις ηλι

κίες των 30-44 ετών. Ούτε είναι τυχαίο 
το γεγονός πως κάθε χρόνο στη χώρα 

μας μια μικρή κωμόπολη εξαλείφεται 
από το χάρτη, μια πόλη μένει «ανάπη

ρη». Απ' ότι φαίνεται ούτε οι αριθμοί 
μας συγκινούν, ούτε η πραγματικότη

τα μας τρομάζει: - Μιλούμε, προβλη
ματιζόμαστε. συγκινούμαστε κατά την 

επέτειο της μνήμης των θυμάτων της 
ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα για τους

70.000 θανάτους την ώρα έκρηξης και 

τις 90.000- 166.000. περίπου, ζωές που 
χάθηκαν, συνολικά, και καταδικάζου
με στη συνείδησή μας και αποστρεφό

μαστε τον παραλογισμό του πολέμου. 

Όμως δεν μιλούμε, κι αν μιλούμε δεν 

φαίνεται να προβληματιζόμαστε σο
βαρά για την δική μας «Χιροσίμα», για 

τους χιλιάδες συνανθρώπους μας που 

έχασαν τη ζωή τους ούτε για τους εκα
τοντάδες χιλιάδες που έμειναν ανάπη

ροι τα τελευταία 40 χρόνια στη χώρα 
μας συνεπεία τροχαίων ατυχημάτων, 
και φυσικά δεν καταδικάζουμε τη δική 

μας συμμετοχή, τη δική μας ευθύνη.

την αδράνεια που δείχνουμε σ' αυτόν 

τον εξίσου θανατηφόρο παραλογισμό. 

τον «πόλεμο» της ασφάλτου.
Ούτε μας προβληματίζει στο βαθ

μό που πρέπει να μας προβληματίζει το 
γεγονός πως παρά τη σημαντική με ί
ωση των σοβαρών τροχαίων ατυχημά

των στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, 

κάθε μέρα έχουμε στατιστικά κατά μέσο 
όρο πάνω από 2 νεκρούς. 3 σοβαρά και 
περίπου 35 ελαφρά τραυματίες. Ούτε, 

βεβαίως, η διαπίστωση πως τα τροχαία 

ατυχήματα κοστίζουν δισεκατομμύρια 

ευρώ σε μια χώρα που μαστίζεται από 
τις συνέπειες της βαθιάς οικονομικής 

κρίσης, καθώς το 40% περίπου του κό
στους στην υγεία συναρτάται με τα τρο
χαία ατυχήματα. Γα τί αν μας προβλη

μάτιζαν όλα αυτά τα στοιχεία τότε δεν 

θα παρατηρούσαμε καθημερινά:
• την παραβίαση του ερυθρού σημα

τοδότη και της προτεραιότητας.

• οδηγούς να συνομιλούν στο κινητό 
τους τηλέφωνο.

• μοτοσικλετιστές χωρίς κράνος και 
οδηγούς άλλων οχημάτων χωρίς ζώ

νες ασφαλείας.

• μητέρες στη θέση του συνοδηγού 
με το παιδί τους αγκαλιά.

• παιδιά όρθια μέσα στο αυτοκίνητο 

κατά την οδήγηση.
• αγώνες επίδειξης, που καταλήγουν 
αγώνας για τη ζωή. αν βεβαίως αυτή 

δεν έχει άδικα χαθεί σ' αυτόν τον αναί

τιο «πόλεμο».

και γενικά παραβάσεις και συμπεριφο

ρές που αν όχι με απόλυτη, τουλάχι
στον με σχετική βεβαιότητα οδηγούν σε 

τροχαίο ατύχημα. Βεβαίως, για το τρο
χαίο ατύχημα πολλές φορές δεν φταί

ει μόνον ο οδηγός. Παράγοντες όπως η 

κακή κατάσταση του οδοστρώματος, η 
εσφαλμένη σηματοδότηση, ο ανύπαρ

κτος ή ανεπαρκής φωτισμός, η κακή 
συντήρηση των οχημάτων, συμβάλλουν 

ουσιαστικά και πολλές φορές καθορι

στικά στην πρόκληση τροχαίων ατυχη

μάτων. Γ  αυτό, οι συνήθεις μονομερείς 

κοινότυποι εξορκισμοίτης «υπερβολι
κής ταχύτητας» (άλλωστε το 70% πε

ρίπου των θανατηφόρων ατυχημάτων 
προκαλούνται στις αστικές περιοχές με  

ταχύτητες που δεν ξεπερνούν τα 50 χι

λιόμετρα). της «κρατικής αδιαφορίας», 

της «ελλιπούς αστυνόμευσης» δενβο-
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ηθούν στην επίλυση του προβλήματος. 

Το τροχαίο ατύχημα δεν είναι πρόβλη

μα μόνον κρατικό, μόνον αστυνομικό, 

μόνον ατομικό. Είναι πρόβλημα πρω- 
τίστως κοινωνικό, και η επίλυσή του 

απαιτεί τη συνεργασία και τη συντο

νισμένη δράση όλων. Πολιτείας - Κοι

νωνίας - πολιτών. Έχοντας αποδειχτεί 
πως η πληροφόρηση και η απαγόρευ

ση δεν αρκούν. θα πρέπει να αναζητή
σουμε νέες μεθόδους, νέους τρόπους 

νέες λογικές για την αντιμετώπιση του. 
Με λίγα λόγια πρέπει να ευαισθητοποι

ηθούμε περισσότερο, να ενεργοποιη
θούμε περισσότερο. να δράσουμε συλ

λογικά και αλληλοσυμπληρωματικά στο 
θέμα της πρόληψης του τροχαίου ατυ

χήματος. να διαμορφώσουμε σταθερή, 
σοβαρή και υπεύθυνη οδική συνείδη

ση και συμπεριφορά. Αυτές οι σκέ

ψεις αυτοί οι προβληματισμοί, αυτές

οι αγωνίες αποτέλεσαν την αιτιολογική 

βάση για την αποψινή εκδήλωση. Αυ

τές τις κοινές σκέψεις τους προβλημα

τισμούς και τις αγωνίες μοιραστήκαμε 

με τη «Συμμαχία για την Ελλάδα» και 

τους ευαισθητοποιημένους χορηγούς 

της αποψινής εκδήλωσης κι αποφασί

σαμε να ξεκινήσουμε αυτήν εδώ την 
προσπάθεια.

Γ απ' όσα μέτρα κι αν λάβει η Ελ

ληνική Αστυνομία, όσους τροχονόμους 

κι αν διαθέτει στους κυκλοφοριακούς 

κόμβους όσα περιπολικά οχήματα κι αν 
κινεί σε 24ωρη βάση στο οδικό δίκτυο 

της χώρας όσους ελέγχους κι αν πραγ

ματοποιεί κι όσες παραβάσεις κι αν βε
βαιώνει. η προσπάθεια της δεν αρκεί.

Γ απ' όπως επισημάνθηκε προη

γουμένως. το ζήτημα δεν είναι αστυ

νομικό αλλά ευρύτερα κοινωνικό, αυ
τήν ακριβώς την κοινωνική διάσταση 

του ζητήματος επιχειρούμε να αναδεί

ξουμε απόψε. Κι επειδή τη φωνή των 

μεγάλων για το σημαντικό αυτό ζήτημα 
την έχουμε πια συνηθίσει, την έχου

με π ια ... απωθήσει στο υποσυνείδητό 

μας ώστε να μην μας ... ενοχλεί και 
μας θυμίζει τις ενοχές και τις ευθύνες 
μας. ας ακούσουμε τη φωνή των παι

διών. Κι αυτή τη φωνή πρέπει να την 
ακούσουμε. Γ ιατί έχει πολλά να πει. 

Καταρχήν. ο εξαιρετικά μεγάλος αριθ
μός συμμετοχών των παιδιών στο κά

λεσμά μας δείχνει την προθυμία τους 
να ανταποκριθούν σε μεγαλύτερο ίσως 

βαθμό απ'ότι τα μεγαλύτερα σε ηλικία 
μέλη της κοινωνίας. Επίσης μέσα σ' 

αυτόν τον πλούτο της παιδικής έκφρα

σης. μέρος του οποίου εκτίθεται στην 

εκδήλωσή μας διαπιστώνουμε πως τα 

παιδιά, ακόμη και τα πιο μικρά παιδιά, 

έχουν πράγματα να πουν, έχουν προ

τάσεις να διατυπώσουν, έχουν τον τρό

πο να επισημάνουν. να υποδείξουν, να 

προβληματίσουν και σε αρκετές μά

λιστα περιπτώσεις μ ε  εξαιρετικά ευ 

φάνταστο τρόπο και αίσθηση χιούμορ 

που σπάνια απαντάς σε μεγάλους αν

θρώπους. Βλέποντας, λοιπόν, αυτήν 

την ανταπόκριση των μικρών μας φ ί

λων αισθάνομαι όχι απλώς ικανοποιη

μένος αισθάνομαι ενθουσιασμένος Κι 

αν πριν από την εκδήλωση αυτή ήλπιζα 

τώρα πια είμαι βέβαιος πως η προσπά- 

θειά μας θα έχει αποτέλεσμα. Πως η 

ευαισθητοποίηση των παιδιών, πιστεύω 
και των δασκάλων, των γονιών και σύ

ντομα ευρύτερων κοινωνικών ομάδων, 
σχετικά μ ε  την οδική ασφάλεια και το 

τροχαίο ατύχημα, θα οδηγήσει σ' αυτό 
ακριβώς που αποσκοπούμε. Στη δια

μόρφωση μιας σταθερής κουλτούρας 

αναφορικά με τη συμπεριφορά μας ως 
χρήστες του οδικού δικτύου, ε ίτε  ως 

οδηγοί, ε ίτε  ως πεζοί, ε ίτε  ως συνε

πιβάτες μιας κουλτούρας η οποία θα 
διέπεται από τα στοιχεία του σεβασμού 

της ζωής των συνανθρώπων μας. της 
υποχρέωσης να τηρούμε τους κανό

νες οδικής κυκλοφορίας, της υπευθυ
νότητας και της έμπρακτης επιβεβαί

ωσης της αντικειμενικής παραδοχής 
πως η καλλιέργεια οδικής συνείδησης 

δεν είναι ευθύνη μόνο της Πολιτείας 

αλλά και της κοινωνίας, είναι ευθύνη 
όλων μας

Ο χώρος της έκθεσης διαθέτει επίσης, πάρκο κυ
κλοφορικής αγωγής για τα παιδιά, δίνοντας με 
αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα στους μικρούς επι
σκέπτες να εκπαιδευτούν σε θέματα κυκλοφορι- 
ακής αγωγής από έμπειρους αστυνομικούς της 
Τροχαίας. Επιπλέον όσα παιδιά επισκέπτονται την 
έκθεση μπορούν να ζωγραφίζουν και να τοιχοκολ- 
λούν τις δικές τους δημιουργίες με θέμα την οδι
κή ασφάλεια.
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Δεν θέλω να καταχραστώ άλλο το 

χρόνο σας ούτε να παραβώ την αρχι

κή μου διαβεβαίωση πως απόψε, στην 
εκδήλωση αυτή, τον πρώτο λόγο έχουν 

τα παιδιά.
Ας μας ξεναγήσουν λοιπόν στον 

εικαστικό τους κόσμο, που αποτυπώ- 

νεται στις 214 ζωγραφικές τους δημι

ουργίες που εκτίθενται στην εκδήλωσή 

μας κι ας γίνουμε δέκτες των μηνυμά
των. των προβληματισμών, των παρα

τηρήσεων τους.
Όπως θα διαπιστώσετε έχουν πολ

λά και εύστοχα να πουν.
Κι ας επιτρέψουμε στους μικρούς 

μας φίλους να επισκεφτούν το πάρκο 
κυκλοφοριακής αγωγής και να ενημε

ρωθούν από τους αστυνομικούς μας 
για θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, να 

προσθέσουν και άλλες ζωγραφικές δη

μιουργίες με θέμα την οδική ασφάλεια, 
να κουβεντιάσουν μεταξύ τους και μαζί 

μας τις σκέψεις και τις προτάσεις τους.
Θα πρέπει στο σημείο αυτό να επι- 

σημάνω ότι με μέριμνα της Οργανωτι

κής μας Επιτροπής 12 από τις εξαιρε

τικές στο σύνολό τους δημιουργίες των 
παιδιών, που εκτίθενται στην σημερινή 
έκθεση, θα κοσμήσουν το Ημερολόγιο 

του επόμενου έτους (2018) της Ελληνι

κής Αστυνομίας. Επιτρέψτε μου. ολο
κληρώνοντας το χαιρετισμό μου. να ευ
χαριστήσω θερμά καταρχήν τους μ ι

κρούς μας φίλους, να τους συγχαρώ για 
τη συμμετοχή τους, την προθυμία που 
έδειξαν να ανταποκριθούν στο κάλεσμά 

μας και τις εξαιρετικές δημιουργίες που 

μας προσέφεραν. και να τους ευχηθώ 
να έχουν υγεία, καλοτυχία και πρόοδο 

στη ζωή τους, ώστε να αποτελόσουν τη 

βάση μιας κοινωνίας πολιτισμού, ευαι

σθησίας. ανθρωπισμού και κοινωνικής 
ευθύνης σ'έναν κόσμο καλύτερο, με λ ι
γότερο τροχαία ατυχήματα. Να ευχαρι
στήσω. επίσης, τη «Συμμαχία για την Ελ

λάδα» και ιδιαιτέρως τονΓ:νικό Διευθυ

ντή κ. Γώργο ΚΑΛΟΥΔΗ, ο οποίος ανιδι-
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οτελώς επωμίσθηκε μεγάλο μέρος της 

προσπάθειας για την επιτυχή υλοποίηση 
της εκδήλωσης μας. τους χορηγούς που 

με την επίσης ανιδιοτελή συνεισφορά 
τους συνέβαλαν καθοριστικά στην επί

τευξη της σημαντικής αυτής προσπάθει - 

ας. όλες και όλους που με οποιονδή- 

ηοτε τρόπο συμμετείχαν και συνέβαλαν 
στην προσπάθεια αυτή, όσες και όσοι τι

μούν με την παρουσία τους την εκδήλω

σή μας και ιδιαιτέρως, επιτρέψτε μου. 

τη LAMDA DEVELOPMENT, γιατί χωρίς 

την παραχώρηση του εξαίσιου χώρου

που βρισκόμαστε, η πραγματοποίηση 

της εκδήλωσης αυτής δεν θα ήταν δυ

νατή. Με την πεποίθηση πως η προσπά

θεια μας θα έχει συνέχεια και κυρίως 

αποτελέσματα στην αλλαγή της οδικής 

μας συνείδησης και συμπεριφοράς και 
στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων 

σας καλώ να περιηγηθούμε στην έκθε

ση για να δούμε την «οδική ασφάλεια 

μέσα από τα μάτια των παιδιών». Στις 
ζωγραφιές των παιδιών μιλάει η παιδική 

ψυχή, και η παιδική ψυχή λέει πάντα την 

αλήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ.».
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Επίσκεψη του Προέδρου της 

Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στην 
έκθεση παιδικής ζωγραφικής

0 Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντι

πολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
επισκέφθηκε τη Δευτέρα 27 Μαρτίου, 

την έκθεση παιδικής ζωγραφικής με 
θέμα «Η οδική ασφάλεια μέσα από τα 

μάτια των παιδιών». Από πλευράς Πο

λιτικής Ηγεσίας παρευρέθηκε ο Γενικός 
Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημή- 

τρης Αναγνωστάκης, ενώ από τη Φυ

σική Ηγεσία ο Αρχηγός της Ελληνικής 

Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντί

νος Τσουβάλας, ο Προϊστάμενος Επιτε

λείου, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμα- 

λάκης και άλλοι αξιωματικοί. Ο κ. Μη
τσοτάκης αφού ξεναγήθηκε στο χώρο 

της έκθεσης, έκανε στη συνέχεια την 
ακόλουθη δήλωση:

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνεται 
σήμερα η ευκαιρία να επισκεφθώ αυ

τήν την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθε
ση. με θέμα την οδική ασφάλεια μέσα 

από τα μάτια των παιδιών. Έχετε συλ- 

λέξει παραπάνω από 200 ζωγραφιές με 
θέμα την οδική ασφάλεια, μέσα από την 

οπτική γωνία παιδιών από 6 έως 14 ετών.

Αυτό το οποίο, δυστυχώς, συμβαίνει 
κάθε μέρα στους ελληνικούς δρόμους 

είναι μια εθνική τραγωδία. Εκατοντάδες 
άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρό

νο. χιλιάδες τραυματίζονται, καταστρέ- 

φονται ζωές. Διότι, δυστυχώς, είμαστε 
ουραγοί ακόμα στα ζητήματα της οδικής 
ασφάλειας στην Ελλάδα. Το πρόβλημα

είναι περίπλοκο και δεν έχει μια μαγική 

λύση. Όμως, η ευαισθητοποίηση της κοι

νής γνώμης μέσα από τα μάτια των παι

διών - τα οποία παιδιά με τη σειρά τους 

μπορούν και να υποδείξουν αλλαγές συ

μπεριφορών στους γονείς - είναι σίγου
ρα ένα εξαιρετικά ενθαρρυντικό βήμα 

για το πως μπορούμε να προσεγγίσουμε 
αυτό το εξαιρετικά σύνθετο πρόβλημα.

Εμείς, ως Νέα Δημοκρατία, προτιθέ- 
μεθα να θέσουμε πολύ φηλά στις πολι

τικές μας προτεραιότητες το ζήτημα της 

οδικής ασφάλειας. Και θα έχω την ευ

καιρία. εντός των επόμενων δυο εβδο

μάδων. να παρουσιάσω το συγκροτημέ

νο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για τη 
βελτίωση της οδικής ασφάλειας με τίτλο, 

με επικεφαλίδα. "Προσέχω".
Πιστεύω ότι στα ζητήματα της οδι

κής ασφάλειας δεν χωρούν μικροκομ- 

ματικοί διαχωρισμοί. Είναι ένα εθνικό 
πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα, το οποίο 

έχει στη ρίζα του μια κουλτούρα για το 
πως αντιλαμβανόμαστε τον τρόπο με τον 

οποίο κινούμαστε στο δρόμο το σεβα

σμό προς το συνοδηγό. το σεβασμό προς 
τους συνεπιβάτες μας. οι οποίοι πάρα 
πολύ συχνά είναι και τα μέλη της δικής 

μας οικογένειας.

Όλοι μαζί, λοιπόν, και με μπροστάρη 
πάντα την Ελληνική Αστυνομία, ας κα

ταλήξουμε σε μια συγκροτημένη στρα
τηγική για το θέμα της οδικής ασφάλει
ας. Γα να μπορούμε, σε κάποια χρόνια 

από τώρα, να έχουμε μετρήσιμα αποτε

λέσματα. Και να μπορούμε να πούμε ότι. 
ναι. όλοι μαζί σώσαμε ανθρώπινες ζωές.

βελτιώνοντας την ασφάλεια στο δρόμο.

Και πάλι τα συγχαρητήριά μου στην 

Ελληνική Αστυνομία, στη "Συμμαχία για 
την Ελλάδα", σε όλους τους χορηγούς, 

οι οποίοι έβαλαν ένα μικρό λιθαράκι σε 
αυτήν την εξαιρετική έκθεση. Και εύ

χομαι πραγματικά όσο το δυνατόν πε

ρισσότερα σχολεία να μπορέσουν να 

την επισκεφθούν. Και τα νέα παιδιά να 

προβληματιστούν από αυτά τα οποία θα 

δουν σε αυτή την πολύ όμορφη έκθεση.

Θέλω να μεταφέρω ένα μηνυματάκι 

το οποίο είδα σε μια ζωγραφιά που μου 
έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, από ένα κορι

τσάκι 12 χρονών. μπροστά σε ένα ατύχη

μα. το οποίο λέει: "Φυσικά και ο μπαμπάς 
μου φορούσε ζώνη, αλλά ταυτόχρονα 
μιλούσε στο κινητό, κάπνιζε το τσιγάρο 

του και έπινε τον καφέ του". Αυτή είναι 

η οπτική ματιά ενός κοριτσιού 12 ετών 
για το πως αντιλαμβάνεται, σήμερα, το 
πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και τις 

συμπεριφορές των οδηγών. Που φυσικά 

είναι κατά κανόνα αυτοί οι οποίοι προκα- 
λούν τα πιο πολλά ατυχήματα.

Οπότε και πάλι συγχαρητήρια. Και 
εύχομαι πραγματικά την έκθεση αυτήν 

να τη δουν όσο το δυνατόν περισσότε

ρα παιδιά, αλλά και ενήλικες. Τα παιδιά, 
εξάλλου, δεν οδηγούν». ■
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ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ ΝΕΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΣ
Τ Η Σ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ  

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ

Ε
ίκοσι οχτώ νέοι διαπραγματευ

τές αναλαμβάνουν τα καθήκο
ντα τους το επόμενο χρονικό δι

άστημα, μετά την ολοκλήρωση της εκ

παίδευσης τους από τη Σχολή Μετεκ
παίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελ

ληνικής Αστυνομίας.

Πρόκειται για αστυνομικούς που 
φέρουν το βαθμό του Ανθυπαστυνό- 

μου μέχρι και του Υπαστυνόμου Α και 

υπηρετούν σε διάφορες αστυνομικές 
Υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια.

Σε εκδήλωση που πραγματοποιή
θηκε την Παρασκευή 24 Φεβρουάρι

ου 2017, στο Αρχηγείο της Ελληνικής 
Αστυνομίας, απονεμήθηκαν πιστο

ποιητικά σπουδών στους νέους δια
πραγματευτές από τον Αναπληρωτή 

Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Νίκο 

Τόσκα. το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας, Γιάννη Καπάκη. τον Ανα

πληρωτή Γενικό Γραμματέα Υπουργεί

ου Εσωτερικών. Τζανέτο Φιλιππάκο. 
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Τσουβάλα 
και τον Υπαρχηγό του Σώματος. Αντι
στράτηγο Αριστείδη Ανδρικόπουλο.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προ
στασίας Εσωτερικών στην ομιλία του 

ανέφερε:

«Έχουμε την ευκαιρία σήμερα να 

δυναμώνουμε το σύνολο των εξειδ ι- 
κευμένων στελεχών της Ελληνικής 

Αστυνομίας οι όποιοι θα είναι έτοιμοι 
να αντιμετωπίσουν τέτοιες δύσκολες 

καταστάσεις.

Μακάρι να μην χρειαστεί ποτέ, 

αλλά η ζωή είναι τέτοια, και οι δυσκο

λίες και τα προβλήματα που είναι πολύ 

πιθανό να χρειαστεί Κ αι υπάρχουν 
περιπτώσεις όπως ακούσατε απο

πειρών αυτοκτονίας, απαγωγών και 
άλλων συναφών προβλημάτων για τα 

οποία θα κληθείτε. Περίπλοκες κατα
στάσεις που αγγίζουν περισσότερο την 
ψυχολογία των ανθρώπων.

Μία ψυχολογία επιβαρυμένη στις 

δύσκολες συνθήκες που περνάει ο κό
σμος σήμερα. Η σύγχρονη ζωή είναι 

πολύ πιο δύσκολη από ό,τι τα παλαιό- 

τερα χρόνια, πολύ πιο επιβαρυμένη και 
μ ε μεγαλύτερες εντάσεις και πιέσεις.

Καλείστε λοιπόν εσείς να λύσετε 

με τον πιο ανώδυνο τρόπο, εάν είναι 
δυνατόν, χωρίς βία και με ήπιο τρό
πο. αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. 

Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά σε 

περίπτωση που χρειαστεί, με επαγ
γελματισμό. με σύνεση και εφαρμό

ζοντας αυτά τα οποία έχετε μάθει.

προκειμένου να υπάρξει το καλύτερο 

αποτέλεσμα. Και, εάν είναι δυνατόν, να 

μην υπάρχει καμία απώλεια, να μην 

υπάρχει κανένας τραυματισμός, έτσι 
ώστε όλα να επιλυθούν με τον καλύ

τερο τρόπο.

Χρειάζεται η Αστυνομία εξειδικευ- 

μένα στελέχη. Πέρασε η παλιά εποχή 

που όλοι οι αστυνομικοί ήταν το ίδιο 

πράγμα, για όλες τις υποθέσεις. Τώρα 
πια δεν πρέπει να τρέχουμε τελευταία 
στιγμή στη Scotland Yard ή στο FBI. 

προκειμένου να εκπαιδευτείτε, να 

εξειδικευτείτε. Υπάρχει το εξειδικευ- 
μένο προσωπικό.

Εάν χρειαστεί βέβαια να υπάρξουν 
συνεργασίες με υπηρεσίες άλλων χω

ρών προκειμένου να βελτιώσετε τις 
γνώσεις σας και να βελτιωθεί η εξει- 
δίκευση μ ε  μεγάλη ευχαρίστηση θα 

γίνει αυτό από μας.
Επομένως, καλό ξεκίνημα στη 

δουλειά σας. Να προσπαθείτε πάντα, 
γιατί η αρχική γνώση είναι πάντα το 

πρώτο βήμα και χρειάζονται επόμενα 
βήματα στις εξειδ ικεύσεις και στην 

πορεία σας.

Δεν αρκούν όμως τα πρώτα βή

ματα. Θα πρέπει να ενημερώνεστε 
συνεχώς και στα θέματα ψυχολογίας
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και στα θέματα της σύγχρονης αντιμε

τώπισης και στα θέματα των εμπειρι

ών που έρχονται είτε από το εξωτερικό 

είτε από εδώ. από το εσωτερικό.
Θα πρέπει να ενημερώνεστε έτσι 

ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέ
λεσμα από πλευράς ήπιας αντιμετώπι

σης και το καλύτερο αποτέλεσμα από 
πλευράς προστασίας των ανθρώπων 

τους οποίους θα κληθείτε να προστα

τεύσετε.
Καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας 

και καλή πορεία στο ξεκίνημα και στην 

ειδικότητα την οποία ξεκινάτε σήμερα 
και εσείς και βέβαια και οι παλιότε- 

ροι συνάδελφοί σας οι οποίοι θα σας 
βοηθήσουν να ενταχθείτε σε αυτό το 

επωφελές για την κοινωνία, σύνολο 

της Αστυνομίας. Σας ευχαριστώ».
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ

νομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος 

Τσουβάλας. στην ομιλία του ανέφερε:

«Είμαι εξαιρετικά ευτυχής που η 
Ομάδα Διαπραγματευτών της Ελληνι

κής Αστυνομίας ενισχύεται μ ε  28 νέα 

στελέχη, μ ε τους 28 συναδέλφους που 
ολοκλήρωσαν επιτυχώς ένα άρτιο από 

κάθε πλευρά πρόγραμμα θεωρητι

κής και πρακτικής εκπαίδευσης, ένα 

πρόγραμμα που θα τους επιτρέψει να 
ανταποκριθούν με επάρκεια και απο

τελεσματικότατα σε μια ιδιαιτέρως ση

μαντική. εξαιρετικά "λεπτή" και "ευαί
σθητη" αποστολή.

Γ α τ ί από την ψυχραιμία, την αυ

τοκυριαρχία. τις γνώσεις, τις δυνατό
τητες επικοινωνιακής προσέγγισης, 

την ευχέρεια λόγου, τις ικανότητες εν 

γένει του διαπραγματευτή εξαρτώνται. 
κυριολεκτικά, ανθρώπινες ζωές.

Γ α τίσ ε  αυτές τις κρίσιμες στιγμές 
που ο στυγνός εγκληματίας, ο φανατι

σμένος τρομοκράτης, ο εγκλωβισμέ

νος δραπέτης ή υπόδικος, ο απελπι
σμένος σε βαθμό αυτοκαταστροφής 
άνθρωπος, το ψυχικά διαταραγμένο 

άτομο, ο αποφασισμένος αεροπειρα- 
τής. βρίσκεται σ ' αυτή την κατάσταση

της ακραίας ψυχικής και νοητικής αμ
φιταλάντευσης αναφορικά με την τελι

κή του επιλογή, την επιλογή της ζωής 
ή του θανάτου, ο διαπραγματευτής 

καλείται όχι μόνο να ισορροπήσει σ ' 

αυτή τη λεπτή και εύθραυστη κατάστα

ση αλλά να επηρεάσει θετικά τον συνο

μιλητή του. αποτρέποντας τις οδυνηρές 

συνέπειες που θα έχει μια ενδεχόμενη 

καταστροφική επιλογή του.
Σίγουρα όλοι θυμόμαστε την τρα

γική κατάληξη του περιστατικού της 

οδού Νιόβης στα Κάτω Πατήσια την 

23η Σεπτεμβρίου 1998. μ ε  το θάνατο 

της άτυχης Αμαλίας Γ<ινάκη από τον 

κακοποιό Σορίν Ματέι.
Όμως, θυμόμαστε επίσης την επι

τυχή διαχείριση και το αίσιο τέλος μιας 
μακράς σειράς ανάλογων περιστατικών 

που συνέβησαν σε μεταγενέστερες πε

ριόδους όπως:
► η αεροπειρατεία Τούρκικου αερο

σκάφους στο «Ελευθέριος Βενιζέ- 

λος» το 2003.
► η λεωφορειοπειρατεία στο Γέρακα 

Αττικής, το 2004.
► η ομηρία στην κλινική «Κασταλία» 

το έτος 2006.
► η εξέγερση στις Φυλακές Κέρκυ

ρας. το 2008.
► η απαγωγή του επιχειρηματία Γέ- 

ωργίου Μυλωνά το ίδιο έτος.

► οι απαγωγές της Ευανθίας Φρα-

γκογεώργη στην Αθήνα, του Ιωάννη 

Ζαμηουνίδη στη Θεσσαλονίκη και 

του Κωνσταντίνου Κοτσικώρου στη 
Λειβαδιά, το 2009 και βεβαίως η 

απαγωγή του εκλεκτού μας προ

σκεκλημένου και διαχρονικού φ ί

λου και υποστηρικτή του Σώματος 
κυρίου Περικλή Παναγόπουλου ο 

οποίος τιμά μ ε  την παρουσία του 
τη σημερινή μας εκδήλωση.

Τι μεσολάβησε όμως μεταξύ του 

ατυχούς περιστατικού της 23ης Σε

πτεμβρίου 1998 και της επιτυχούς έκ

βασης των συμβάντων του 2003. του 

2004. του 2006. του 2008 και του 2009 

που ενδεικτικά αναφέρθηκαν:
Σίγουρα, καταλυτικό ρόλο στην 

επιχειρησιακή τακτική και διαχείριση 
των περιστατικών αυτών και τη διαφο

ρετική κατάληξή τους είχε η συγκρό

τηση της Ομάδας Διαπραγματευτών 
Ομηριών και Κρίσεων της Ελληνικής 

Αστυνομίας.
Τα χρόνια που μεσολάβησαν από 

το φθινόπωρο του 2002 όταν μια μικρή 
ομάδα διαπραγματευτών πραγματοποί

ησε την πρώτη της εκπαίδευση μέχρι 
σήμερα, η Ομάδα αυτή έχει ενισχυθεί. 

έχει δυναμώσει, έχει εξελιχθεί.
Η Ομάδα Διαπραγματευτών της 

Ελληνικής Αστυνομίας ενσωματώνει 
σήμερα στην επιχειρησιακή της δρά

ση τη γνώση των πλέον προηγμένων
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στο συγκεκριμένο Τομέα Αστυνομιών 

όπως η Scotland Yard και το FBI, την 

πλούσια εμπειρία των στελεχών της, 

την επιστημονική γνώση και συνδρομή 

των ψυχιάτρων και ψυχολόγων της Δ ι

εύθυνσης Υγειονομικού του Σώματος, 

τα γνωστικά και ψυχικά εφόδια που 

αποκτούν τα μέλη της στο πλαίσιο της 

βασικής εκπαίδευσης και των ετήσιων 

συντηρητικών μετεκπαιδεύσεών τους.
Η προσθήκη των 28 νέων μελών 

στην Ομάδα Διαπραγματευτών προσδί

δει νέα δυναμική στις επιχειρησιακές 

της δυνατότητες, καθώς όχι μόνον κα

λύπτει τα όποια κενά έχουν προκόψει 

ως μοιραία συνέπεια των φυσιολογι

κών αποχωρήσεων, αλλά αναβαθμίζει 
σημαντικά την αποτελεσματικότητα και 
την προοπτική της.

Οφείλω όμως να επισημάνω και να 
τονίσω ιδιαιτέρως πως πέραν από τις 
ικανότητες των μελών της Ομάδας Δ ι

απραγματευτών. πέραν από τη βούληση 
της ηγεσίας του Σώματος να συγκροτή

σει και να στηρίξει την Ομάδα, εξίσου 
σημαντικοί παράγοντες για την επιτυ

χημένη λειτουργία της είναι η συνδρο

μή και η στήριξη που αυτοβούλως και 
ανιδιοτελώς παρείχαν και παρέχουν:

• ο Υποστράτηγος ε.α. κ. Ανδρέας 

Κωνσταντακόπουλος. ένας από 

τους πρώτους διαπραγματευτές 
του Σώματος και αναπόσπαστο 

μέλος της ευρύτερης αστυνομικής 
οικογένειας ο οποίος και ως εκπαι

δευτής παρείχε τις πολύτιμες γνώ

σεις του και μετέδωσε την πλούσια

εμπειρία του σε εν ενεργεία συνα

δέλφους του που στελεχώνουν 

την Ομάδα Διαπραγματευτών του 
Σώματος.

• ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής ειδ ι

κών καθηκόντων κ. Μανώλης Κου- 

φάκης ο οποίος παρέχει συνεχώς 
την επιστημονική ψυχολογική του 

συνδρομή στην Ομάδα Διαπραγμα
τευτών. κάτι το οποίο έπραξε και 

στην περίπτωση της ομηρίας του 

ανθρώπου που έχουμε την τιμή 

και τη χαρά να φιλοξενούμε στην 

εκδήλωσή μας. του κ. Περικλή Πα- 

ναγόπουλου και βεβαίως

• ο ίδιος ο προσκεκλημένος μας. 
ο εξαίρετος φίλος της Ελληνικής 

Αστυνομίας κ. Περικλής Παναγό- 
πουλος ο οποίος, έχοντας την ατυ
χία να βιώσει την οδυνηρή εμπει

ρία της ομηρίας και ως εκ  τούτου 
να διαπιστώσει υπό πραγματικές 

συνθήκες την αξία και τη σημασία 
του ρόλου που διαδραματίζουν οι 

διαπραγματευτές, εξακολουθεί να 
στηρίζει ηθικό και υλικά την Ομάδα 

Διαπραγματευτών και γενικότερα 
την Ελληνική Αστυνομία.

Θέλω τελειώνοντας τον χαιρετισμό 

μου να συγχαρώ τους Διαπραγματευ

τές και να τους ευχηθώ υγεία, καλοτυ
χία και δύναμη ώστε να εκπληρώσουν 

κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη 

δύσκολη και σημαντική υπηρεσιακή 
και κοινωνική τους αποστολή.

Επιτρέψτε μου ακόμη ως ένδειξη 

στοιχειώδους αναγνώρισης της προ

σφοράς τους και ελάχιστου δείγματος 

ευγνωμοσύνης προς αυτούς να επι- 
δώσω:

Στον παλιό συνάδελφο και φίλο 

Υποστράτηγο ε.α. Ανδρέα Κωνσταντα- 

κόπουλο και τον Αστυνομικό Υποδι
ευθυντή κ. Μανώλη Κουφάκη από μία 

τιμητική πλακέτα με το έμβλημα της 

Ελληνικής Αστυνομίας.

Στον εκλεκτό φίλο του Σώματος κ. 

Περικλή Παναγόπουλο μια τιμητική 
πλακέτα και τον κότινο ως ελάχιστη 

συμβολική ένδειξη της σημαντικής 

ειρηνοποιού συμβολής του στο έργο 

της Ελληνικής Αστυνομίας και κατ' 

επέκταση στην Ελληνική κοινωνία. Σας 
ευχαριστώ».

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο 

Διευθυντής του Ενιαίου Συντονιστικού 

Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης 
Κρίσεων. Ταξίαρχος Πέτρος Τζεφέρης. 
ο οποίος, μεταξύ άλλων, ευχαρίστησε 

τον προηγούμενο Διοικητή του Συντο
νιστικού Κέντρου. Ταξίαρχο Γιάννινα 

Γεώργιο καθώς και ο επικεφαλής της 

ομάδας διαπραγματευτών της Ελληνι

κής Αστυνομίας, Αστυνομικός Υποδι
ευθυντής Φώτιος Ντουίτσης της Υπο

διεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Κατά 

Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης 
Ασφάλειας Αττικής.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 

ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρ
χηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, 

Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, 
ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νο

τίου Ελλάδας. Αντιστράτηγος Αντώνιος
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Μπάκας, ο Προϊστάμενος του Κλάδου 
Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης & 

Πληροφορικής, Υποστράτηγος Γε

ώργιος Κωτσάκης, ο Διευθυντής της 

Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Υπο

στράτηγος Χρήστος Παπαζαφείρης, ο 

Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας, 
Υποστράτηγος Εμμανουήλ Πλουμής, ο 

Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικής 
Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμι

κού, Υποστράτηγος Ανδρέας Δασκα- 

λάκης, ο Διευθυντής της Αστυνομικής 
Ακαδημίας. Υποστράτηγος Παναγιώτης 

Κορδολαίμης, ο Διευθυντής της Διεύ

θυνσης Υγειονομικού, Υποστράτηγος 
Ηλίας Μαλεβίτης και άλλοι Αξιωματικοί.

Στον εφοπλιστή κ. Περικλή Πα- 
ναγόπουλο προσφέρθηκαν τιμητικά 

δώρα από τον Αναπληρωτή Υπουργό 

Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχηγό 

της Ελληνικής Αστυνομίας, ως συμβο
λική ένδειξη της προσφοράς του στο 
Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. 0 κ.

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ |

Παναγόπουλος συνεχάρη την Ελληνική 

Αστυνομία για το σημαντικό έργο που 

επιτελεί στον τομέα της προστασίας 
των πολιτών και του κοινωνικού συνό

λου, αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θετικά 
σχόλια στο υψηλό επίπεδο επαγγελ

ματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης 
των διαπραγματευτών της Ελληνικής 

Αστυνομίας και εξέφρασε την ευχή να 
εκλείψουν περιστατικά ιδιαίτερης δια- 

κινδύνευσης. όπως αυτά που καλούνται 
να διαχειριστούν.

Σημειώνεται ότι η εκπαίδευση των 

διαπραγματευτών ξεκίνησε την 13 

Φεβρουάριου και περιελάμβανε θε

ωρητική και πρακτική κατάρτιση και 

ενημέρωση σε θέματα αντιμετώπισης 
περιστατικών ιδιαίτερου χειρισμού, 
ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια 

στις υπηρεσιακές ανάγκες.
Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης 

πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις 

κρίσιμων περιστατικών (όπως σενά

ρια οχυρώσεων και αυτοκτονιών) και 

πραγματική άσκηση με τη συμμετοχή 

αστυνομικών από διάφορες Υπηρεσίες 

της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το διδακτικό προσωπικό αηοτέλε- 
σαν μέλη της Ειδικής Εκπαιδευτικής 

Ομάδας Διαπραγματευτών, στελέχη 

του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου 

Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων 

(Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), καθώς και ψυχολόγοι 

της Ελληνικής Αστυνομίας.
Επιπλέον την εκπαίδευση παρακο

λούθησαν, ως παρατηρητές, δύο ψυχο- 
λόγοι του Σώματος ώστε να αναπτύξουν 
συναντίληψη του διαπραγματευτικού 

έργου και της αμοιβαίας κατανόησης 

του ρόλου τους κατά την αντιμετώπιση 
των περιστατικών καθώς και δύο στε

λέχη της Διακλαδικής Σχολής Πληρο

φοριών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 
Άμυνας (ΓΕ.ΕΘ.Α.), στο πλαίσιο της δι- 

αλειτουργικότητας Ενόπλων Δυνάμεων 
- Σωμάτων Ασφαλείας. ■

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
Σ Τ ΙΣ  Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ ΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γ.Α.Δ.Α.
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Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ(Π.Ράλλη) 
Α.Τ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
^ H f c A /νΛΙΘΕΑΣ
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ΤΕΛΕΤΗ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ ΔΕΗΣΗΣ
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Τ
ελετή επιμνημόσυνης δέησης 

υπέρ ίων αστυνομικών που έχα
σαν τη ζωή τους κατά την εκτέ

λεση του καθήκοντος, πραγματοποιή
θηκε (18.02.2017) στον Ιερό Ναό Παμ- 

μεγίστων Ταξιαρχών (Αθήνα. Λ. Μεσο

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

Στην επιμνημόσυνη δέηση χο
ροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητρο

πολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός.

συνεπικουρούμενος από τον Πανο- 

σιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Ταξίαρχο 
Νεκτάριο Κιούλο.

Στο πλαίσιο της τελετής, ο Αναπλη
ρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος 
Τόσκας ανέφερε: «Τιμούμε σήμερα 

τους αστυνομικούς καί σε αυτήν την 

κατηγορία βέβαια βάζουμε τους αστυ
νομικούς. τους ειδικούς φρουρούς, 
τους συνοριοφύλακες. Αυτούς που με 

μια λέξη, με έναν όρο. η κοινωνία μας

ξέρει σαν αστυνομικούς οι οποίοι έδω

σαν τη ζωή τους προκειμένου να διαφυ
λάξουν την τάξη, προκειμένου να προ

στατεύσουν τους συμπολίτες ή έπεσαν 

στην προσπάθεια τους να βοηθήσουν 
συνανθρώπους, στην προσπάθειά τους 

να βοηθήσουν ανήμπορους ανθρώπους 

ή ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν σε 
κίνδυνο. Απλοί εργαζόμενοι οι αστυνο
μικοί αυτοί. προσέφερανό,τι πολυτιμό

τερο είχαν: Τη ζωή τους. Τους τιμούμε

i
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σήμερα και τιμούμε βέβαια και τις οι

κογένειες και τους φίλους και όλους 
εσάς που τους γνωρίζατε οι οποίοι και 

εσείς πληγήκατε από την απώλεια των 
συναδέλφων σας. των συναδέλφων θα 

έλεγα. Και τιμούμε βέβαια και τους άλ

λους. Τους αστυνομικούς οι οποίοι στην 
καθημερινότητα προσφέρουν, ευτυχώς 

όχι με αίμα, αλλά με τον ιδρώτα τους, 

προκειμένου να διαφυλάσσεται η τάξη, 
προκειμένου να μπορούμε να ζούμε ε ι

ρηνικά και να προσφέρει ο εργαζόμε
νος πολίτης ήσυχος ότι δεν κινδυνεύει 

από τον καθένα που θέλει να διαταράξει 

την τάξη. Ας είναι αιωνία η μνήμη των 

πεσόντων. Και τιμούμε, όπως είπα και 
πριν, και την προσπάθεια, την καθημε

ρινή προσπάθεια του αστυνομικού, του 
απλού αστυνομικού, του αστυνομικού 

του αφανούς, ο οποίος ζει την καθημε
ρινότητα στις γειτονιές, οπουδήποτε τον 

χρειάζεται η κοινωνία».
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ

νομίας Αντιστράτηγος Κωνσταντί
νος Τσουβάλας επεσήμανε τα εξής: 
«Πέρασε ένας ακόμη χρόνος από τότε 

που είχαμε βρεθεί, όλοι μαζί και για 

τον ίδιο όπως κάθε χρόνο σκοπό, σ' 
αυτόν εδώ το χώρο, σ'αυτόν το χώρο 

του συμβολισμού, του χρέους, της

μνήμης, το χώρο της περισυλλογής 

και της εσωτερικής ενατένισης. Την 
ημέρα αυτή, το πρώτο Ψυχοσάββατο 

του χρόνου, η σκέφη και η φυχή όλων 
μας. όλων των μελών της αστυνομικής 

οικογένειας και όχι μόνον εκείνων 
που έχουν τη δυνατότητα της φυσικής 

τους παρουσίας στο χώρο αυτό, είναι 
στραμμένες στους συναδέλφους μας 

που δεν είναι πια κοντά μας■ στους 
συναδέλφους μας που πιστοί στον 

όρκο τους, χάθηκαν εκπληρώνοντας 
το χρέος τους απέναντι στην πατρίδα, 

την κοινωνία, τον άνθρωπο■ στους συ

ναδέλφους μας. που όποια ρούχα κι 

αν φορούσαν την ώρα του αδόκητου 
χαμού τους, τη στολή είτε του αστυνο

μικού. είτε του ειδικού φρουρού ή του 

συνοριακού φύλακα, είτε, ακόμη τα 

ρούχα του πολιτικού υπαλλήλου, η αξία 
της θυσίας τους είναι το ίδιο πολύτιμη, 

η απουσία τους είναι το ίδιο οδυνηρή, 
ο πόνος των ανθρώπων που άφησαν 

πίσω τους εξίσου βαθύς και αγιάτρευ

τος. Την ώρα αυτή, λοιπόν, την ώρα της 
θύμησης, της περισυλλογής και της 

συγκίνησης ας τιμήσουμε με σεβασμό 

και ευγνωμοσύνη τους νεκρούς μας. 

ας συλλογιστούμε την ευθύνη και το 

χρέος μας να τηρήσουμε τη βαθιά τους

Από την ίδρυση της Ελληνικής 

Αστυνομίας, το 1984. μέχρι σή
μερα. 130 αστυνομικοί τραυμα
τίστηκαν θανάσιμα κατά τη δι
άρκεια αιματηρών ένοπλων συ
μπλοκών. καταδιώξεων, τρομο
κρατικών πράξεων, καθώς και 
ατυχημάτων που συνέβησαν 
κατά την άσκηση των αστυνομι
κών τους καθηκόντων.
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παρακαταθήκη, κι ας υποσχεθούμε 
στο εαυτό μας καί στην κοινωνία πως 

θα συνεχίσουμε το έργο τους, πως θα 

υπερασπιστούμε με συνέπεια και συ

νέχεια την αξία και την ουσία της θυ

σίας τους. Εύχομαι κάθε χρόνος που 

περνά, κάθε ώρα και κάθε στιγμή να 
απαλύνει τον πόνο των οικογενειών 

τους. Εύχομαι του χρόνου, το επόμενο 
πρώτο Ψυχοσάββατο, στον κατάλογο 

των απάντων συναδέλφων να μην έχει 

προστεθεί κανένα άλλο όνομα. Εύχο

μαι. τέλος, προσδοκώ και αισιοδοξώ 
πως και τον επόμενο χρόνο και πάντα, 

την ημέρα αυτή της μνήμης των πεσό- 

ντων συναδέλφων, ακόμη πιο ενωμέ
νοι και πιο συμπαγείς, όπως πρέπει και 

όπως οφείλουμε, θα τιμούμε όλοι μαζί, 

τους νεκρούς μας· τον αστυνομικό, τον 
ειδικό φρουρό, τον συνοριακό φύλακα, 

το συνάδελφο, το συνεργάτη, το φίλο. 
Αιωνία τους η μνήμη και ας είναι ελα

φρύ το χώμα που τους σκεπάζει».
Ομιλίες απηύθυναν επίσης ο Πρό

εδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Αξιωματικών Αστυνομίας. Αστυνομι

κός Διευθυντής Ιωάννης Κατσιαμάκας 
και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομο
σπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, 

Αρχιφύλακας Γρηγόριος Γερακαράκος.

Μετά το πέρας της τελετής, ακο
λούθησε κατάθεση στεφάνων στο 

Μνημείο Πεσόντων Αστυνομικών, 
που βρίσκεται στην είσοδο των κτι-

ριακών εγκαταστάσεων του Υπουρ
γείου. Στεφάνια κατέθεσαν ο Ανα

πληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και 

εκπρόσωπος της Κυβέρνησης κ. Νίκος 

Τόσκας, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσι

ας Τάξης κ.Δημήτρης Αναγνωστάκης. ο 

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Εσωτερικών και εκπρόσω

πος του Προέδρου των Ανεξάρτητων 

Ελλήνων κ.Τζανέτος Φιλιππάκος, ο 

Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβά- 

λας, η εκπρόσωπος του Συνασπισμού 

Ριζοσπαστικής Αριστερός, βουλευτής 
κα Χαρά Καφαντάρη. ο εκπρόσωπος 
του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, 

βουλευτής κ. Ιωάννης Τραγάκης, ο εκ
πρόσωπος της Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

κ. Απόστολος Ψωμάς, ο εκπρόσωπος

του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλά

δος. βουλευτής κ. Σταύρος Τάσσος, ο 

εκπρόσωπος του κόμματος «Το Πο

τάμι» κ. Γεώργιος Τσιτσιλιάνος, η εκ

πρόσωπος του Προέδρου της Ένωσης 
Κεντρώων, βουλευτής κα θεοδώρα 

Μεγαλοοικονόμου, ο Πρόεδρος της 

Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κ. Ιω

άννης Καραπατάκης, ο Πρόεδρος της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικού 

Προσωπικού κ. Γεώργιος Κολοβός, 

ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομο

σπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας. 
Αστυνομικός Δ ιευθυντής Ιωάννης 

Κατσιαμάκας και ο Πρόεδρος της Πα
νελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών 

Υπαλλήλων. Αρχιφύλακας Γρηγόριος 
Γερακαράκος.

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Προ

ϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστρά
τηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, η Γενική 

Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών 
και Προστασίας Συνόρων. Αντιστράτη

γος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. ο Γενικός 

Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελ
λάδος, Αντιστράτηγος Αντώνιος Μπά

κας. ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματι
κοί της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπρό

σωποι Ενώσεων Αποστράτων της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, λοιπό αστυνομικό 

και πολιτικό προσωπικό και συγγενείς 

των θυμάτων αστυνομικών. ■
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ΠΥΡΟΣ

Η  ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ 
ΔΩΡΕΑΝ 

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ 
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ. 

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ

Οι ανωτέρι

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
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Αποτελεσματική
διαχείριση
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126-2 5 0 » 7 3 ,0 0 » 62 ,0 0 » 60 ,0 0
2 5 1 -5 0 0 » 9 4 ,5 0 » 8 8 ,0 0 » 8 4 ,0 0
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ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ προηγμένης τεχνολογίας

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

ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΣΜΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Γιώργος Χρονάπουλος 
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

http://www.eyeclinic.com.gr
http://www.eyedayclinic.gr
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ο
 Γενικός Γραμματέας Δημόσι

ας Τάξης κ. Δημήτρης Ανα- 

γνω στάκης επ ισ κέφ τηκε

(16.03.2017), τη Γενική Περιφερειακή

Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, όπου 

πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων

και επαφών με υπηρεσιακούς παρά

γοντες και εκπροσώπους συνδικαλι

στικών Φορέων

Τον κ. Γενικό υποδέχτηκαν ο Γενικός 

Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελ

λάδος, Αντιστράτηγος Χρήστος Δρα- 
γατάκης και ο Γενικός Περιφερεια

κός Αστυνομικός Διευθυντής Ηπείρου, 
Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Σκούμας. 

Ακολούθως πραγματοποίησε ομιλία 
στους Διευθυντές των Διευθύνσεων 

Αστυνομίας της Γενικής Περιφερεια
κής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου 

και στους διοικητές των Υπηρεσιών της 

Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων. Στη 

συνέχεια είχε διαδοχικές συναντήσεις 
με τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ένω

σης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννί

νων. τον Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων 

και τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ένω

σης Αξιωματικών Ηπείρου. Στο πλαί

σιο των συναντήσεων ο κ. Γενικός ε ί

χε τη δυνατότητα να ενημερωθεί και να 

ανταλλάζει απόψεις και προτάσεις για 
θέματα επαγγελματικού και ευρύτερου 

αστυνομικού ενδιαφέροντος που απα
σχολούν τις υφιστάμενες Υπηρεσίες 

και την τοπική κοινωνία. Ακολούθως, 

μετέβη στο Συνοριακό Σημείο Διέλευ

σης Κακαβιάς Ιωαννίνων, όπου συνα

ντήθηκε με τον Διοικητή του Αστυνο

μικού Τμήματος Κακαβιάς και το προ
σωπικό της βάρδιας, ενώ στη συνέχεια 

επισκέφθηκε το στρατιωτικό φυλάκιο 

Κακαβιάς. Οι επισκέψεις του Γενικού 

Γραμματέα Δημόσιας Τάξης συνεχίζο
νται, στη Γενική Περιφερειακή Αστυ
νομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονί

ας και στη Γενική Περιφερειακή Αστυ

νομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδο

νίας. ενώ θα παραστεί και στα εγκαίνια 
του κλειστού σκοπευτηρίου, στις εγκα
ταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνο

μίας Βορείου Ελλάδος, στη Βέροια. ■
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ.

ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ο
 Γενικός Γραμματέας Δημόσιας 
Τάξης Δημήτρης Αναγνωστά- 

κης εγκαινίασε (Σάββατο 18 
Μαρτίου 2017), το σύγχρονο κλειστό 
σκοπευτήριο και την αίθουσα πραγ

ματικών σεναρίων, στις εγκαταστάσεις 

της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επι
μόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βο

ρείου Ελλάδας, στο Πανόραμα Βέροι

ας. Στην τελετή των εγκαινίων χορο

στάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπο
λίτης Βέροιας Ναούσης & Κομπανίας 
κ.κ. Παντελεήμων. Την εκδήλωση τίμη

σαν με την παρουσία τους οι Βουλευ
τές Ημαθίας κ. Χρήστος Αντωνίου και 

κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, η Γενική 
Πρόξενος των Η.Π.Α. στη Θεσσαλονίκη 

Rebecca Fong . ο Αντιπεριφερειάρχης 

Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας κ. 
Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, ο Δήμαρ

χος Βέροιας κ. Κωνσταντίνος Βοργι- 

αζίδης, ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας κ. 
Παναγιώτης Γκυρίνης, ο Πρόεδρος Δη

μοτικού Συμβουλίου Βέροιας κ. Πέ
τρος Τσαπαρόπουλος, ο Εισαγγελέας 

Εφετών Ιωαννίνων κ. Αργύριος Δημό- 

πουλος. ο Νομικός Σύμβουλος Προ
εδρίας Δημοκρατίας κ. Σωτήριος Ρί- 
ζος και ο Διοικητής της 1ης Μεραρχίας 

Πεζικού Υποστράτηγος Γεώργιος Βύ-

νιος. Από πλευράς Ελληνικής Αστυ
νομίας. παρευρέθηκαν. ως εκπρόσω

πος του Αρχηγού του Σώματος, ο Προ
ϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγεί

ου, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλά- 

κης καθώς και ο Γενικός Επιθεωρητής 
Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντι

στράτηγος Χρήστος Δραγατάκης. 

Παρέστησαν επίσης ο Γενικός Αστυνο

μικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης Υπο
στράτηγος Φώτιος Δομζαρίδης, ο Γενι

κός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευ
θυντής Θεσσαλίας Υποστράτηγος Δημή- 

τριος Κοτσιάφτης. ο Γενικός Περιφερει
ακός Αστυνομικός Διευθυντής Ανατο

λικής Μακεδονίας & Θράκης Υποστρά
τηγος Νικόλαος Μενεξίδης. ο Γενικός 

Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυ
ντής Ηπείρου Υποστράτηγος Κωνστα

ντίνος Σκούρας, ο Διοικητής Αστυνο
μικής Ακαδημίας Υποστράτηγος Πανα

γιώτης Κορδολαίμης, ο Διοικητής Σχο
λής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης 
Ταξίαρχος Αναστάσιος Μανιάτης, ο Γε

νικός Περιφερειακός Αστυνομικός Δι

ευθυντής Κεντρικής Μακεδονίας Ταξί
αρχος Αθανάσιος Μαντζούκας, ο Γενι

κός Περιφερειακός Αστυνομικός Δ ι

ευθυντής Δυτικής Μακεδονίας Ταξίαρ

χος Παναγιώτης Ντζιοβάρας, οι Διευθυ

ντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας Λά
ρισας, Χαλκιδικής, Μαγνησίας. Ημαθί

ας, Σερρών, Κοζάνης και Πιερίας και 

άλλοι ανώτεροι Αξιωματικοί του Σώμα
τος. Στην εκδήλωση παρέστησαν ακόμα 

οι Πρόεδροι και τα μέλη των νομαρχι
ακών επιτροπών ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Νομού Θεσ

σαλονίκης και Ημαθίας, ο Πρόεδρος και 

τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλί
ου Κεντρικής Μακεδονίας, εκπρόσωποι 
των κομμάτων, της τοπικής Αυτοδιοίκη

σης. των Δικαστικών, Αστυνομικών και 
Στρατιωτικών Αρχών, της Πυροσβεστι

κής Υπηρεσίας, του Λιμενικού Σώματος 
- Ελληνικής Ακτοφυλακής. Συνδικαλι

στικοί Φορείς, αλλά και Φορείς της ευ
ρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Κε

ντρικής Μακεδονίας. Το κλειστό σκο
πευτήριο και η αίθουσα πραγματικών 

σεναρίων αποτελούν δωρεά του Προέ
δρου καιΔιευθύνοντα Συμβούλου της 

εταιρείας SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ. κ. 
Κωνσταντίνου Σούκου.
Σημειώνεται ότι την προηγούμενη ημέ

ρα (17 Μαρτίου 2017), ο κ. Γενικός, συ

νοδευόμενος από το Γενικό Επιθεωρητή 

Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. Αντιστρά
τηγο Χρήστο Δραγατάκη, επισκέφθηκε 

τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική 
Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, όπου
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τον υποδέχτηκε ο Γενικός Περιφερεια

κός Αστυνομικός Διευθυντής. Ταξίαρχος 

Ντζιοβάρας Παναγιώτης. Στη συνέχεια, 

επισκέφθηκε την έδρα της Γενικής Πε

ριφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης 

Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλο

νίκη. όπου τον υποδέχτηκαν ο Γενικός

Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονί

κης. Υποστράτηγος Φώτιος Δομζαρίδης 

και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνο

μικός Διευθυντής Κεντρικής Μακεδο

νίας. Ταξίαρχος Αθανάσιος Μαντζούκας. 

Στο πλαίσιο των επισκέψεών του ο κ. Γε

νικός είχε την ευκαιρία να συναντηθεί

με τους Διευθυντές των Διευθύνσεων 

Αστυνομίας Δυτικής και της Κεντρικής 

Μακεδονίας, καθώς και με λοιπό αστυ

νομικό προσωπικό, με τους οποίους συ

ζήτησε θέματα αστυνομικού ενδιαφέρο

ντος. που απασχολούν τις αστυνομικές 

Υπηρεσίες και την τοπική κοινωνία. ■

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο
 Γενικός Γραμματέας Δημόσι
ας Τάξης κ. Δημήτρης Ανα- 

γνω στάκης εη ισ κ έφ τη κ ε  

(18.03.2017). τη Γενική Περιφερεια

κή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλί

ας. όπου πραγματοποίησε σειρά συ
ναντήσεων και επαφών με υπηρεσι

ακούς παράγοντες και εκπροσώπους 
συνδικαλιστικών Φορέων. Τον κ. Γε

νικό συνόδευαν ο Προϊστάμενος Επι

τελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Μιχαήλ 
Καραμαλάκης και ο Γενικός Επιθεω

ρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, 

Αντιστράτηγος Χρήστος Δραγατάκης.

Στην έδρα της Γενικής Περιφερειακής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, 

τους υποδέχτηκε ο Γενικός Περιφερει

ακός Αστυνομικός Διευθυντής, Υπο
στράτηγος Δημήτριος Κοτσιάφτης και 

ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυ
νομίας Λάρισας. Ταξίαρχος Γεώργιος 

Αγάκος. Ακολούθησε σύσκεψη, στην 
οποία συμμετείχαν επίσης ο Διευθυ

ντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μα

γνησίας. Ταξίαρχος Ιωάννης Τόλιας. ο 
Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνο

μίας Καρδίτσας. Ταξίαρχος Βασίλειος 
Καραπιπέρης και ο Διευθυντής της Δι

εύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων. Αστυ

νομικός Διευθυντής Γεώργιος Σπηλιό- 

πουλος. Στη συνέχεια ο κ. Γενικός είχε 

διαδοχικές συναντήσεις με τον πρόε
δρο και τον ταμία της Ένωσης Αξιω

ματικών Ελληνικής Αστυνομίας Θεσ
σαλίας και τον πρόεδρο και το διοικη
τικό συμβούλιο της Ένωσης Αστυνο

μικών Λάρισας. Στο πλαίσιο των συ
ναντήσεων ο κ. Γενικός είχε τη δυνα

τότητα να ενημερωθεί και να ανταλλά

ξει απόψεις και προτάσεις για θέματα 
επαγγελματικού και ευρύτερου αστυ

νομικού ενδιαφέροντος που απασχο

λούν τις υφιστάμενες Υπηρεσίες και 

την τοπική κοινωνία. ■

1
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

Με τη μεγαλειώδη στρατιωτική 
παρέλαση ενώπιον του Προ
έδρου της Δημοκρατίας κ. 

Προκοπή Παυλόπουλου. κορυφώθη- 
καν οι εορταστικές εκδηλώσεις για 
την επέτειο της εθνικής παλιγγενεσί
ας της 25ης Μαρτίου 1821 και του Ευ
αγγελισμού της Θεοτόκου.
Η εκδήλωση ξεκίνησε στην ώρα της. 
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. 
Προκοπή Παυλόπουλο. να καταθέτει 
στεφόνι στο μνημείο του Αγνώστου 
Στρατιώτη, ενώ το πρωί προηγήθηκε 
δοξολογία στον ιερό ναό του Αγίου Δ ι
ονυσίου Αρεοπαγίτη χοροστατούντος 
του Αρχιεπισκόπυ Αθηνών και Πόσης

Ελλάδος κ. Ιερώνυμου.
Την παρέλαση παρακολούθησε πλή
θος κόσμου, ενώ στην εξέδρα των 
επισήμων βρέθηκαν ο πρόεδρος της 
Βουλής κ. Νίκος Βούτσης. ο Υπουργός 
Εθνικής Άμυνας κ. Πόνος Κομμένος, 
η κ. Ντόρα Μπακογιάννη από την αξι
ωματική αντιπολίτευση και εκπρόσω
ποι των κομμάτων.
Την Ελληνική Αστυνομία εκπροσώπη
σε ο Αρχηγός του Σώματος. Αντιστρά
τηγος Κωνσταντίνος Τσουβόλας.
Η παρέλαση ξεκίνησε με τους αναπή
ρους πολέμου και οι αδελφές νοσο
κόμες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυ
ρού. Η Ελληνική Αστυνομία συμμε

τείχε με τους δικυκλιστές των ειδικών 
ομάδων «ΔΙΑΣ» και «Ζ», περιπολικό 
της Άμεσης Δράσης και με δύο ουλα
μούς Δοκίμων Υπαστυνόμων της Σχο
λής Αξιωματικών.
Πάνω από το χώρο πέταξαν σε άψο
γους σχηματισμούς αεροσκάφη και 
ελικόπτερα όλων των τύπων και των 
3 κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και 
των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ ιδιαί
τερα επιβλητική ήταν η παρουσία των 
αρμάτων μάχης Leopard.
Για άλλη μια χρονιά το ιδιαίτερο χει
ροκρότημα του κοινού απέσπασαν οι 
εύζωνοι, τα στελέχη των ειδικών δυ
νάμεων - πεζοναύτες, καταδρομείς,

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I 3 1



I ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ  
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Κ. ΝΙΚΟΥ 
ΤΟΣΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Η Επανάσταση των Ελλήνων για την 
αποτίναξη του Οθωμανικού ζυγού απο
τελεί ιστορική παρακαταθήκη του αγώ
να του Έθνους για Ελευθερία και Ανε
ξαρτησία. Η 25η Μαρτίου του 1821 είναι 
ημέρα μνήμης των νικηφόρων αγώνων 
των Ελλήνων που θυσιάστηκαν για την 
εγκαθίδρυση του νεότερου Ελληνικού 
Κράτους. Οφείλουμε όλοι να τιμούμε 
όσους αγωνίστηκαν και όσους έδωσαν 
το αίμα τους για την ελευθερία και την 
ανεξαρτησία της πατρίδας μας.
Κάθε αγώνας πρέπει να έχει συνέχεια. 
Και κάθε προσπάθεια πρέπει να στηρί
ζεται στις δημοκρατικές, ιστορικές και 
αγωνιστικές παραδόσεις του λαού μας. 
Η ιστορία διδάσκει ότι τίποτα δεν κερ
δίζεται χωρίς αγώνες και θυσίες.

υποβρύχιοι καταστροφείς αλεξιπτω
τιστές - και της 71ης αερομεταφερό- 
μενης Ταξιαρχίας με το εντυπωσιακό 
παράστημα τους. Σε ακριβείς σχηματι
σμούς παρήλασαν και τα τμήματα των 
παραγωγικών σχολών των U κλάδων 
των Ενόπλων Δυνάμεων και των σω
μάτων Ασφαλείας και έλαβαν θερμά 
χειροκροτήματα και ευμενή σχόλια 
για την άψογη εμφάνιση των σχημα
τισμών τους.
Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατί
ας. κ. Προκοπής Παυλόπουλος. με
τά το πέρας της παρέλασης, δήλω
σε: «Εορτάζουμε την Εθνεγερσία του

1821. που οδήγησε στην «Ανάσταση» 
του Γένους μας καί στην δημιουργία 
του νεώτερου Ελληνικού Κράτους.
Το απαράμιλλο παράδειγμα των προ
γόνων μας Αγωνιστών του 1821 πρέπει 
να μας εμπνέει και να μας καθοδηγεί 
στο διηνεκές. Εμείς, οι Έλληνες απα
νταχού της Γης. έχουμε ιερό χρέος να 
σφυρηλατήσουμε ένα αρραγές μέτω
πο συναπόφασης και συνευθύνης για 
την υπεράσπιση της Πατρίδας και του 
εθνικού συμφέροντος.
Με αφορμή την σημερινή Σύνοδο Κο
ρυφής της Ρώμης για τα 60 χρόνια από 
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
έχουμε το δικαίωμα να υπενθυμίζου
μ ε  στους Εταίρους μας ότι οι Πρόγονοί 
μας. λίγο πριν την έναρξη της Εθνε
γερσίας. απηύθυναν έκκληση υπέρ της 
Ελευθερίας των Ελλήνων προς τους 
Λαούς της Ευρώπης. Αυτό και μόνον 
αρκεί για να καταδείξει πόσο η Ελλά
δα και οι Έλληνες είναι διαχρονικώς 
προσανατολισμένοι με συνέπεια προς 
το Ευρωπαϊκό Όραμα.
Η Ελλάδα έχει αποφασίσει να ανήκει 
οριστικά και αμετάκλητα στην Ευρω
παϊκή Ένωση και στον σκληρό πυρή
να της. την Ευρωζώνη. Η Ελλάδα δεν

νοείται εκτός Ευρώπης αλλά και η 
Ευρώπη δεν μπορεί να είναι αυτό για 
το οποίο ιδρύθηκε χωρίς την Ελλάδα 
στους κόλπους της. Έτσι πορευόμα
στε - μ ε  την συντριπτική πλειοφηφία 
των δημοκρατικών πολιτικών δυνά
μεων ενωμένη προς την κατεύθυνση 
αυτή- τον ευρωπαϊκό μας δρόμο, χω
ρίς αμφιβολία ή σκεπτικισμό, πρωτο-

\
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στατώντας και στον κοινό αγώνα για 
να ξαναβρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τις 
ιδρυτικές της ρίζες, πάνω στις οποίες 
μπορεί και πρέπει να εξελιχθεί κατά 
τον προορισμό της». ■

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, 
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΤΣΟΥΒΑΛΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ

Ένστολο και πολιτικό προσωπικό της 
Ελληνικής Αστυνομίας, Το παρελθόν 
ενός λαού, όπως έχει ιστορικά αποδει- 
χθεί, διαγράφει με βεβαιότητα το πε
πρωμένο του. Κι όταν το παρελθόν, όταν 
η ιστορία ενός λαού, περιλαμβάνει στιγ
μές και περιόδους εθνικής παλιγγενε
σίας όπως εκείνες που σηματοδοτεί η 
επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821, τότε 
το μέλλον αυτού του λαού δε μπορεί

και δεν πρέπει να είναι συμβατό με τη 
φθορά, την παρακμή, την υποδούλωση, 
την παραίτηση.
Η 25η Μαρτίου 1821 αναμφίβολα απο
τελεί μια από τις κορυφαίες στιγμές της 
νεότερης ιστορίας του Έθνους μας. 
Ήταν η στιγμή που ένας βασανισμένος, 
κατατρεγμένος, αγανακτισμένος και 
αποφασισμένος λαός, ο ελληνικός λα
ός. αποφάσισε να πάρει την τύχη του 
στα χέρια του. Αδιαφορώντας για την 
ισχύ του δυνάστη του, απορρίπτοντας 
τους αριθμητικούς συσχετισμούς, αντι
τάσσοντας απέναντι στη λογική και στις 
πιθανότητες την υπέρτατη απόφαση να 
ζήσει ελεύθερος ή να πεθάνει. Αρνού- 
μενος την υποταγή, την υποδούλωση, 
τη σκλαβιά. Διεκδικώντας με ομοψυ
χία. με θάρρος, με πίστη και αποφα
σιστικότητα τα σύμφυτα με την ύπαρ
ξή του δικαιώματα στην ελευθερία, στο 
σεβασμό, στην αξιοπρέπεια, στην αυτο
διάθεσή του.
Η 25η Μαρτίου συνιστά πολύτιμη εθνι
κή παρακαταθήκη την οποία οφείλου
με να τιμούμε, να διαφυλάσσουμε και 
βεβαίως να αξιοποιούμε, αφυπνίζο
ντας τπ συνείδησή μας και ενεργο
ποιώντας όλες εκείνες τις αρετές που 
επέτρεψαν στο λαό μας να ξεπερ
νά τις δυσκολίες, να αντιμετωπίζει τα 
προβλήματά του, να αναγεννάται και 
να ανακτά τη θέση που δικαιούται στη 
διεθνή κοινότητα και στην παγκόσμια 
ιστορία. Ειδικά σήμερα, αυτήν την κρί
σιμη περίοδο έχουμε ιδιαίτερο χρέος 
να διαφυλόξουμε τις ιερές μας παρα
καταθήκες, να εμπνευστούμε από το 
παράδειγμα των προγόνων μας και τα

μηνύματα της επετείου της 25ης Μαρ
τίου. να προσπαθήσουμε με ομοψυχία 
και αποφασιστικότητα να ξεπεράσουμε 
τις δυσκολίες και τα προβλήματα που 
ως χώρα και ως κοινωνία αντιμετωπί
ζουμε και να διαμορφώσουμε την προ
οπτική που ιστορικά δικαιούμαστε και 
πραγματικά μας αξίζει.
Η Ελληνική Αστυνομία, ως συνεπής και 
πιστός υπερασπιστής της Εθνικής πα
ρακαταθήκης της 25ης Μαρτίου 1821, 
έχει επανειλημμένως αποδείξει και 
εξακολουθεί να αποδεικνύει καθημε
ρινό, με το έργο και την προσφορά της. 
πως αναγνωρίζει, σέβεται και τιμά τις 
θυσίες των προγόνων μας και υπηρε
τεί με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης 
τις αξίες και τα ιδανικά του λαού μας, 
προτάσσοντας το εθνικό και το δημό
σιο συμφέρον. Ας αποδείξουμε λοιπόν, 
όλοι μαζί. Πολιτεία - Ελληνική Αστυνο
μία -  κοινωνία, πως είμαστε άξιοι συ
νεχιστές της ιστορικής μας διαδρομής, 
άξιοι απόγονοι εκείνων που μας κλη
ροδότησαν την εθνική παρακαταθήκη 
της 25ης Μαρτίου, συνεπείς δέκτες των 
κελευσμάτων και των μηνυμάτων της 
εθνικής μας παλιγγενεσίας, διαχρονι
κοί τιμητές των αρχών της ελευθερί
ας, της δημοκρατίας της αξιοπρέπειας. 
Ας προσπαθήσουμε με ομόνοια, με σύ
μπνοια, με αποφασιστικότητα να αντι
μετωπίσουμε κι εμείς τη δύσκολη χρο
νική συγκυρία και να διαμορφώσουμε 
τις στέρεες εκείνες προϋποθέσεις, 
ώστε να οδηγήσουμε τη Χώρα μας στη 
θέση που της πρέπει και να κληροδο
τήσουμε. με τη σειρά μας, στις νεότε
ρες γενιές το μέλλον που τους αξίζει.
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«Ο ΣΕ Β Α ΣΜ Ο Σ ΤΩΝ Δ ΙΚ Α ΙΩ Μ Α ΤΩ Ν  
ΤΗΣ Γ Υ Ν Α ΙΚ Α Σ »

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΟΥΒΑΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

πως είνα ι γνωστό η 8η 

I  Μαρτίου κάθε έτους ορί- 
στηκε από τον Οργανισμό 

Ηνωμένων Εθνών ως «Παγκόσμια 

Ημέρα της Γυναίκας» ή «Διεθνής 
Ημέρα των Δικαιωμάτων των Γυναι

κών». Είναι μία γιορτή προς τιμή των 
αγώνων των γυναικών να κατακτή

σουν τα αυτονόητα δικαιώματα στη 

ισότητα, στην αξιοπρέπεια, στο σεβα
σμό, στην επαγγελματική και κοινωνι

κή καταξίωση. Η καθιέρωση της εορ

ταστικής αυτής ημέρας έχει τις ρίζες 

της στο θάρρος, την αποφασιστικό
τητα και τους διεκδικητικούς αγώνες 
των γυναικών στην Ευρώπη και τις 

ΗΠΑ για ίσα δικαιώματα, καλύτερες 

συνθήκες εργασίας, και ως εκ τούτου 

για τη διαμόρφωση των απαιτούμε- 

νων προϋποθέσεων για ισότητα και 
σεβασμό των εγγενών ατομικών και 

κοινωνικών τους δικαιωμάτων.
Σε κάθε χώρα του κόσμου, σε 

κάθε σύγχρονη δημοκρατική κο ι
νωνία που λειτουργεί βάσει των 

αρχών και των κανόνων της δ ι
καιοσύνης. της αλληλεγγύης και 

του σεβασμού και προστασίας της 

αξίας κάθε ανθρώπου, η θέση της 

γυναίκας και ο ρόλος της στην κο ι

νωνία αποτελεί αδιαμφισβήτητο 
κριτήριο πολιτισμού και προόδου. 

Η ισότητα και ο σεβασμός των δ ι
καιωμάτων του ανθρώπου, ανεξαρ

τήτως φύλου, γλώσσας, θρησκείας, 
καταγωγής, πολιτικών ή άλλων 

πεποιθήσεων είναι ζητήματα που 

αφορούν κάθε κοινωνία και αποτε
λούν βασική προϋπόθεση της ο ικο

νομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 

και προόδου κάθε χώρας.
Δυστυχώς, όμως, ακόμα και 

σήμερα, σε πολλές κοινωνίες οι 

προσπάθειες για την κατάκτηση 
και κατοχύρωση των δικαιωμάτων 

των γυναικών, πολλές φορές, προ
σκρούουν σε ιδεολογίες και προ

καταλήψεις που δεν επιτρέπουν 
τη διαμόρφωση ενός στέρεου κο ι
νωνικού οικοδομήματος άρρηκτα 

συνδεδεμένου με τις αρχές αυτές 

της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, 

της ισότητας, του σεβασμού της αν

θρώπινης ύπαρξης. Δεν είναι λίγες 
οι περιπτώσεις που η ανισότητα και 
η διάκριση λόγω φύλου είναι εμφα

νής στην κοινωνική και οικονομική 

οργάνωση, στον εργασιακό χώρο, 
ακόμη και μέσα στην οικογένεια.

Η Ελληνική Αστυνομία, ως εκ 
της αποστολής της φορέας προ

στασίας των εννόμων αγαθών και 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 

καταβάλλει, σε επιχειρησιακό επί

πεδο, κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την προστασία των γυναικών από 

κάθε είδους βάναυση και δ ιακριτι

κή μεταχείριση, τόσο ως θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων, όσο και 

ως θυμάτων περιστατικών ενδοοι- 

κογενειακής βίας. Περαιτέρω, στο 

πλαίσιο των ευρύτερων κοινωνικών 
δραστηριοτήτων που η ίδια εκδη

λώνει καταβάλλονται σημαντικές 

προσπάθειες για την ευαισθητο- 
ποίηση και την ενεργοποίηση του 

αστυνομικού προσωπικού, στην 
καταπολέμηση τυχόν περιστατικών 

άνισης και μεροληπτικής αντιμε-
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τώπισης των γυναικών, τόσο στο 

εργασιακό όσο και στο ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον, με στόχο τη 

διαμόρφωση και παγίωση κλίματος 

και προϋποθέσεων σεβασμού, αλ

ληλεγγύης και απόλυτης εφαρμο
γής των συνταγματικών επιταγών 

για ισότητα και ισονομία.

Σε επαγγελματικό επίπεδο, η 

Ελληνική Αστυνομία προσπαθεί 
να βελτιώσει, ακόμη περισσότερο, 

τις συνθήκες, τις προϋποθέσεις 
και τις διαδικασίες που θα επι

τρέπουν την πληρέστερη αξιοποί

ηση του γυναικείου προσωπικού 

του Σώματος και θα διασφαλίζουν 

παράλληλα, όχι μόνο τα επαγγελ
ματικά αλλά γενικό τα ατομικά και 
κοινωνικά του δικαιώματα. Στο 

πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται η ιδ ι
αίτερη αποτελεσματικότητα του 

γυναικείου αστυνομικού προσωπι
κού στις περιπτώσεις συμμετοχής
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του σε επιχειρησιακές δράσεις δ ι

αχείρισης περιστατικών τα οποία 

απαιτούν ιδιαίτερη προσέγγιση και 

χειρισμό, όπως η εμπορία ανθρώ

πων-trafficking, η προστασία θυμά

των και ανηλίκων, η εκμετάλλευση 

γενετήσιας ζωής και υπενθυμίζεται 

το προστατευτικό πλέγμα ρυθμί

σεων, στο κανονιστικό πλαίσιο του 

Σώματος, με τις οποίες προστατεύ

εται και διευκολύνεται το γυναικείο 

προσωπικό προκειμένου να εκ 
πληρώνει τους σύμφυτους προς τη 

γυναικεία ιδιότητα και εξαιρετικά 

σημαντικούς ρόλους και υποχρεώ

σεις του ιδίως σε ό,τι αφορά στην 
προστασία της μητρότητας (όπως 

άδεια κύησης και λοχείας, άδεια 
ανατροφής τέκνου, γονικές άδειες, 

άδεια σε περιπτώσεις ιατρικά υπο- 
βοηθούμενης αναπαραγωγής).

Βασικός και αδιαπραγμάτευτος 
στόχος όλων των μελών του Αστυ

νομικού Οργανισμού και γενικά της 

κοινωνίας, σε σχέση με το βαθύτε

ρο νόημα της σημερινής ημέρας, θα 

πρέπει να είναι η συνεχής προσπά

θεια, τόσο σε επαγγελματικό όσο 

και σε ατομικό, οικογενειακό και 

κοινωνικό επίπεδο για την οριστική 

εξάλειψη των λόγων που επέβαλαν 
την ανάγκη καθιέρωσης του εορ

τασμού της Ημέρας της Γυναίκας, 
ώστε η ημέρα αυτή, σταδιακά, να 

μεταβληθεί από Ημέρα υπενθύ- 
μισης- αναζήτησης αυτονόητων 

θεμελιωδών δικαιωμάτων της γυ

ναίκας σε Ημέρα απόδοσης τιμής, 

ευγνωμοσύνης και αγάπης προς τη 
γυναίκα, τη μητέρα, τη σύζυγο, τη 

σύντροφο, τη συνάδελφο.

0 ΑΡΧΗΓΟΣ

Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ 

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Οπτικά Φακοί εττα

• Προσφορά -30% στα γυαλιά οράσεως και ηλίου 

στους αστυνομικούς και στο πολιτικό προσωπικό.
•  Δεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες και άτοκες δόσεις.

• Προσφορά στα παιδικά γυαλιά οράσεως 1+1 δώρο.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λ. Αλεξάνδρας 119 
Τηλ.: 210-6427614

ΑΘΗΝΑ 
Γ κύζη 18

Τηλ.: 210-6436648

E-shop:
www.sismanis.gr
info@sismanis.gr
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ΔΩΡΕΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟ 
ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΩΝ ΓΙΛΕΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

«ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.»

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ

Τ
έσσερα (4) οχήματα τύπου SUV 
και εκατό (100) αλεξίσφαιρα γι

λέκα παραδόθηκαν στην Ελλη

νική Αστυνομία, για την κάλυψη ανα
γκών των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης 

Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών. 
Τον εξοπλισμό παραχώρησε, υπό 

μορφή δωρεάς, η «Διεθνής Αερολι
μένας Αθηνών Α.Ε.».
Στην τελετή παράδοσης - παραλαβής, 

που πραγματοποιήθηκε στις 7/3/2017 

το πρωί, στη Διεύθυνση Αστυνόμευ
σης Αερολιμένα Αθηνών, παρέστησαν 

ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης 
κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης και ο Αρ

χηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι

στράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας. 

Τη «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 
Α.Ε.» εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτρι- 

ος Δημητρίου και ο Chief Executive 
Officer, κ. Ιωάννης Παράσχης, οι οποί

οι απηύθυναν σχετικό χαιρετισμό, κα

ρευρ ίσκομα ι σε 

τέτο ιες  τελετές.

θώς και ο Γενικός Διευθυντής Επιχει

ρησιακών Λειτουργιών κ. Αλέξανδρος 

Αραβανής.

Την τελετή προλόγισε ο Διευθυντής 
της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Α ε

ρολιμένα Αθηνών, Ταξίαρχος Μιχα

ήλ Σδούκος και στη συνέχεια ο Γενι

κός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. 
Δημήτρης Αναγνωστάκης, απηύθυ- 

νε σύντομο χαιρετισμό, στο προσω
πικό της Διεύθυνσης.

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνο
μίας, Αντιστρά
τηγος Κωνσταντί
νος Τσουβάλας, 
στην ομιλία του, 
επισήμανε:
«Χαίρομαι πάντο

τε και αισθάνομαι 
ιδ ια ίτερη ικανο
ποίηση όταν ηα-

Όχι τόσο για το γεγονός ως ηρος το 

υλικό του σκέλος χωρίς βεβαίως να 

θέλω με τη θέση μου αυτή να υποβαθ

μίσω έστω και κατ' ελάχιστον τη ση
μαντική και ουσιαστική ενίσχυση-ανα- 

βάθμιση των επιχειρησιακών δυνατο
τήτων και το επίπεδο ατομικής ασφά

λειας του προσωπικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας, που προσφέρει τις υπη

ρεσίες του στον Αερολιμένα Αθηνών 
με τη δωρεά των 4 οχημάτων και των 

100 αλεξίσφαιρων γιλέκων.
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Το σημαίνον γεγονός, κατ' εμέ. είναι 

πως οι πρωτοβουλίες αυτές καταδει

κνύουν την πρόθεση. τη βούληση, την 
επιθυμία για συνεργασία, για αλλη

λεγγύη. για συμμετοχή στην κοινή 

προσπάθεια, στον κοινό στόχο. Ένα 

στόχο που δεν είναι άλλος από την 
έμπρακτη απόδειξη πως ο Αερολι

μένας Αθηνών αποτελεί μ ία  απολύ
τως ασφαλή πύλη εισόδου στην ελ

ληνική επικράτεια.

Ένα στόχο απολύτως απαραίτητο, δε
δομένου ότι συναρτάται ευθέως με  
την τουριστική κίνηση, την εξασφάλι

ση των προϋποθέσεων ασφαλείας που 
προφανώς καθορίζουν την απόφαση 
των ξένων επισκεπτών, την αποτροπή 

της παράνομης διακίνησης ατόμων και 

αντικειμένων, την ποιότητα εξυπηρέ
τησης των επιβατών και γενικά με την 

παγίωση της αντίληψης τόσο στο εσω

τερικό όσο και στο διεθνές επίπεδο, ότι 
ο Αερολιμένας Αθηνών είναι ένας σύγ

χρονος. υψηλού επιπέδου Αερολιμέ

νας ως προς όλες τις παραμέτρους 
και ιδίως ως προς την ασφάλεια και η 

Ελλάδα μία ασφαλής χώρα. Άλλωστε, 

όλοι γνωρίζουμε πως η πρώτη και η τε
λευταία εικόνα είναι εκείνη που καθο

ρίζει σε μεγάλο βαθμό τις εντυπώσεις. 
Και ο Αερολιμένας Αθηνών είναι το 

καλύτερο και ασφαλέστερο παράδειγ
μα γ ι' αυτήν την εικόνα.

Μ ' αυτήν την τελετή λοιπόν επιβεβαιώ
νεται η επιθυμία και των δύο πλευρών, 

της Ελληνικής Αστυνομίας και του Δ ιε
θνούς Αερολιμένα Αθηνών να συμπο- 

ρευτούν στην επίτευξη του καθοριστι

κής σημασίας στόχου.

Διατηρώντας ένα υψηλό επίπεδο συ
νεργασίας. συναντίληψης. αμοιβαί

ας κατανόησης και αλληλεγγύης. Υπό

τις προϋποθέσεις αυτές, είμαι από
λυτα βέβαιος, είμαστε όλοι βέβαιοι 

πως ο Διεθνής Αερολιμένας θα δια
τηρήσει και θα ενισχύσει περαιτέρω 

την ποιότητα των υπηρεσιών που πα
ρέχει και το επίπεδο ασφάλειας. Ευ

χαριστώ θερμά το Διοικητικό Συμβού
λιο της «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 

Α.Ε.» για την προσφορά του και διαβε- 
βαιώνουμε. ότι η Ελληνική Αστυνομία 
θα την αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό 

στο πλαίσιο της επίτευξης του κοινού 

μας στόχου. Ευχαριστώ.»
Στην τελετή παρέστησαν ακόμα ο Βο

ηθός του Γενικού Αστυνομικού Διευ
θυντή Αττικής. Ταξίαρχος Ελευθέριος 
Γκαρίλας, ο Αναπληρωτής Διευθυντής 

της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερο

λιμένα Αθηνών. Αστυνομικός Διευθυ
ντής Χρήστος Κονδύλης καθώς και 

αστυνομικό προσωπικό. ■
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Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, 
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ, 

ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Στα εγκαίνια του νέου κτιρ ί

ου του Αστυνομικού Τμήματος 
Βορείων Τζουμέρκων παρέστη

(20.02.2017), ο Αρχηγός της Ελληνικής 

Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντί

νος Τσουβάλας.
Το Αστυνομικό Τμήμα Βορείων 

Τζουμέρκων στεγάστηκε στο κτίριο 
«Τσίρκο», που παραχωρήθηκε από το 

Δήμο Βορείων Τζουμέρκων και απο
τελεί δείγμα νεότερης παραδοσιακής 

Τζουμερκιώτικης αρχιτεκτονικής. Το 
κτίριο αποτελεί δωρεά του Δημοσθέ
νη Τσίρκα, που γεννήθηκε το 1883 
στα Πράμαντα Ιωαννίνων και στο πα
ρελθόν στέγασε παιδικό σταθμό, νη
πιαγωγείο και αγροτικό ιατρείο. Στην 

τελετή των εγκαινίων χοροστάτησε ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης 

κ.κ. Καλλίνικος.
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ

νομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος 

Τσουβάλας, στην ομιλία του ανέφερε:
«Όσες φορές ο δρόμος μ ’ έχει 

φέρει προσκυνητή στον τόπο της κα

ταγωγής μου, στην τραχεία μα όμορφη 

Τζουμερκίώτικη γη. κατά έναν αδιευ

κρίνιστο αλλά όχι δυσερμήνευτο λόγο, 
έρχονται στο μυαλό μου οι νοσταλγικοί 

στίχοι του συντοπίτη μας ποιητή Κώστα 
Κρυστάλλη:

"Μπεζέρισα να περπατώ στου 
κάμπου τα λιοβόρια.

Θέλω τ' αφήλου ν' ανεβώ, 

ν' αράξω θέλω, αητέ μου. 
μέσ ' την παλιά μου κατοικιά. 
στην πρώτη τη φωλιά μου. 

θέλω ν' αράξω στα βουνά, 

θέλω να ζάω μ  ’ εσένα" 
Συγχωρέστε μου την ποιητική εισα

γωγή σ'έναν μικρό χαιρετισμό που δεν 

έχει σκοπό να σας κουράσει -πιστεύω 
όμως πως μ ε  καταλαβαίνετε- γιατί η 

νοσταλγία του ξενιτεμένου είναι, θαρ

ρώ. κοινό χαρακτηριστικό όλων όσοι 

γεννήθηκαν σ ' αυτόν εδώ το φτωχό 
τόπο και ξενιτεύτηκαν με μια προοπτι
κή μιας καλύτερης ζωής.

Όμως, το να ζεις μακριά από τον 
τόπο σου. ούτε η νοσταλγική του θύ

μηση. ούτε ο μύχιος πόθος και η προ

σμονή της επιστροφής, ούτε οι καθημε

ρινές ευκολίες και τα υλικά πλεονεκτή
ματα που προσφέρει η διαβίωση στα 

μεγάλα αστικά κέντρα ή και σε άλλες 
χώρες, αρκούν να αναπληρώσουν το 

μεγάλο αυτό κενό, το βαθύ αυτό πα

ράπονο που κατά τρόπο εξαίσιο απο- 
τυπώνεται στους στίχους του μεγάλου 
"...τραγουδιστή του βουνού και της 

στάνης".

Γ ι’ αυτό, ο τόπος αυτός, ο ....ξε
χασμένος κ ι από το Θεό, όπως, καθ' 

υπερβολή βεβαίως, έλεγαν ή ακόμη 

και σήμερα ίσως λένε κάποιοι γονείς 
και οι παλαιότεροι συντοπίτες μας ανα- 

θυμούμενοι τις κακουχίες και τα βάσα
να της σκληρής ζωής της ηπειρωτικής 

υπαίθρου, πρέπει να μείνει «ζωντανός» 

-πρέπει να δώσουμε νέα προοπτική 

στους ανθρώπους που παραμένουν 
εδώ. που ζουν εδώ. διατηρώντας τα 

ήθη. τα έθιμα και τις παραδόσεις του 
τόπου μας- και. γιατί όχι.· να επιτρέ
ψουν και στους νέους της περιοχής να
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ζήσουν και να ευημερήσουν εδώ στον 

πατρογονικό, το δικό τους τόπο. Πρέπει, 

λοιπόν, να εξασφαλίσουμε, τουλάχιστον 

τις στοιχειώδεις εκείνες προϋποθέσεις 

που θα εξυπηρετούν την προοπτική 
αυτή, που θα διευκολύνουν τη ζωή των 

κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, που 
θα παρέχουν τα εχέγγυο της προστασί

ας, της ασφάλειας και της εξυπηρέτη

σής τους, που θα δίνουν διέξοδο στις 
ανησυχίες και τις βιοποριστικές ανά
γκες ιδίως των νέων ανθρώπων, που θα 

ενθαρρύνουν τους επισκέπτες που επι

θυμούν να ζήσουν τις συνήθειες και να 
θαυμάσουν την πλούσια φυσική ομορ

φιά των Βορείων Τζουμέρκων. Μια 
από τις βασικές αυτές προϋποθέσεις 

πραγματώνεται, σήμερα, εδώ. Γιατί, τα 
εγκαίνια του νέου κτιρίου στο οποίο θα 
στεγάζεται, πλέον, το Αστυνομικό Τμή
μα της περιοχής, το Αστυνομικό Τμήμα 

Βορείων Τζουμέρκων, συνιστά και ση
ματοδοτεί πολύ περισσότερα από μια 

απλή τελετή εγκαινίων μιας δημόσιας 

Υπηρεσίας, καθώς:

• δεν σποτυπώνει απλώς τη σταθερή 
βούληση της Πολιτείας και της Ελληνι

κής Αστυνομίας να διατηρήσουν και να

ενισχύσουν την αστυνομική παρουσία 

και το αίσθημα ασφάλειας των κατοί

κων της περιοχής,

• δεν επιβεβαιώνει την ούτως ή άλλως 

αυτονόητη ανάγκη να εξυπηρετηθούν 

οι κάτοικοι του δήμου στην καθημερι- 

νότητά τους.
• δεν αποτελεί μ ια απλή οργανωτική 
ρύθμιση στο πλαίσιο του ευρύτερου 

μεταρρυθμιστικού προγράμματος ανα- 
διάταξης-αναδιοργάνωσης των Περι
φερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής 

Αστυνομίας. Πρωτίστως, η σημερινή 

τελετή, αναδεικνύει και αποδεικνύει 
κάτι ακόμη πιο σημαντικό, τη σύμπρα

ξη. τη σύμπνοια, τη συνεργασία, την 
κοινή αντίληφη, το κοινό ενδιαφέρον 

της Ελληνικής Αστυνομίας και της το
πικής κοινωνίας, όπως αυτή εκπροσω

πείται από το Δημοτικό Συμβούλιο του 
δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Κι αυτό, 

κατά την εκτίμησή μου. είναι εξαιρετι
κά σημαντικό. Η δωρεάν παραχώρηση 

χρήσης του κτιρίου «Τσίρκα». του κτι
ρίου στο οποίο θα στεγάζεται το Αστυ

νομικό Τμήμα της περιοχής, δείχνει την 

επιθυμία του δήμου και των δημοτών 
όχι μόνον να διατηρηθεί η αστυνομική

παρουσία στην περιοχή αλλά και να συ

νεισφέρουν εμπρόκτως στην κάλυψη 

των στεγαστικών αναγκών της τοπικής 

αστυνομικής Υπηρεσίας, ώστε να ανα

βαθμιστεί το επίπεδο της διοικητικής 

της λειτουργίας και να εξασφαλιστούν 
πόροι, οι οποίοι θα διατεθούν στη βελ

τίωση των επιχειρησιακών της δυνα
τοτήτων. Δείχνει, ακόμη, πως αυτή η 
αρμονική αμφίδρομη σχέση που εγκα

θιδρύεται σήμερα μεταξύ της τοπικής 

κοινωνίας και της Ελληνικής Αστυνο
μίας μπορεί να αποτελέσει τη βάση της 
δημιουργίας των προϋποθέσεων ομα- 

λότήτας, ασφάλειας και συνεργασίας 
που θα επιτρέψουν στους κατοίκους 

της τοπικής κοινωνίας να παραμείνουν 

και να ευημερήσουν στο τόπο τους, και
στους....ξενι τεμένους ίσως εύχομαι να

δρομολογήσουμε τις διαδικασίες της 
επιστροφής. Θέλω λοιπόν, από αυτή τη 

θέση που η αγαθή τύχη μου αξίωσε, τη 
θέση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ

νομίας. να ευχαριστήσω από καρδιάς 
το δήμαρχο και τα μέλη του δημοτικού 

Συμβουλίου του δήμου Βορείων Τζου

μέρκων για την προσφορά τους, όλους 
τους δημότες για την αγάπη και την
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εμπιστοσύνη τους προς την Ελληνική 

Αστυνομία και όλους όσοι με οποιον- 

δήποτε τρόπο συνέβαλλαν στην υλο

ποίηση αυτής της πρωτοβουλίας. Θέλω, 

επίσης, να ζητήσω από τον Διοικητή και 

το προσωπικό του Αστυνομικού Τμήμα

τος Βορείων Τζουμέρκων να ανταπο

δώσουν μ ε  το έργο, τη συμπεριφορά 

και την προσφορά τους προς την τοπική 

κοινωνία, την αγάπη και την εμπιστοσύ

νη μ ε  την οποία η δημοτική αρχή και οι 

πολίτες του δήμου τους περιβάλλουν.

Θέλω, τέλος, να ευχηθώ στους 

κατοίκους της περιοχής, στους συ

μπατριώτες μου μόνιμους κατοίκους 
των Τζουμέρκων, να είναι πάντα καλά, 

υγιείς, δυνατοί, και καλότυχοι ώστε να 

διαφεντεύουν τον τόπο μας και να κρα

τούν άσβηστα τα ήθη. τα έθιμα και τις 
παραδόσεις μας.

Σε λίγο θα ακολουθήσει η διαδι

κασία κοπής της κορδέλας ουσιαστικά 
για τα εγκαίνια του νέου Αστυνομικού 

Τμήματος. Δεν σας κρύβω πως για έναν 

Αρχηγό της Αστυνομίας δεν υπάρχει 

ωραιότερη στιγμή από το να δούμε 

σε λίγο αυτήν την εικόνα. Δύο νέους 
ανθρώπους, δύο εκπροσώπους της 

Ελληνικής Αστυνομίας και της τοπικής 

κοινωνίας από κοινού, μ ' αυτήν τη συμ
βολική κίνηση των εγκαινίων, να θέτουν 

τη στέρεη βάση της συνεργασίας της 
συνύπαρξης, της συνοχής, τον ακρο
γωνιαίο λίθο κάθε σύγχρονης, πολιτι

σμένης. δημοκρατικής και μ ε  ευοίωνη 
προοπτική κοινωνίας. Σας ευχαριστώ 

πολύ όλους για την παρουσία σας».
Χαιρετισμό απηύθυναν ακόμα ο 

Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός 
Διευθυντής Ηπείρου. Υποστράτηγος 

Κωνσταντίνος Σκούμας και ο Δήμαρ

χος Βορείων Τζουμέρκων κ. Ιωάννης 
Σεντελές. Την εκδήλωση τίμησαν με 
την παρουσία τους ο Γενικός Γραμ

ματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Περιφέρειας Ηπείρου & Δυτικής Μα

κεδονίας κ. Βασίλειος Μιχελάκης, ο 

Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας 

Ηπείρου, κ. Δημήτριος Μαυρογιώργος

ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη, 

οι Βουλευτές Ιωαννίνων κ. Ιωάννης 

Στέφος και κ. Ιωάννης Καραγιάννης, ο 

Βουλευτής Αρτας κ. Βασίλης Τσίρκας, 

ο Δήμαρχος Ζίτσας κ. Μιχάλης Πλιάκος, 

ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη κ. 

Περικλής Μίγδος και η Αντιδήμαρχος 

κα Παναγιώτα Αντωνάκη-Αηδόνη ως 

εκπρόσωπος του Δημάρχου Κεντρικών 

Τζουμέρκων. Επίσης παρέστησαν ο 

Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βο

ρείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Χρήστος 

Δραγατάκης, ο Βοηθός Γενικού Περι

φερειακού Αστυνομικού Διευθυντή 

Ηπείρου Ταξίαρχος Ευάγγελος Βόγλης. 

ο εκπρόσωπος της 8ης Μεραρχίας Συ

νταγματάρχης Νικόλαος Μπόχτης. ο 

Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 

Ιωαννίνων. Αντιπύραρχος Γεώργιος Χα- 
βέλας, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης 

Αστυνομίας Ιωαννίνων, Αστυνομικός 

Διευθυντής Ιωάννης Βασιλάκος 

καθώς και εκπρόσωποι φορέων 
και συλλόγων

της περιοχής, συνδικαλιστικών ενώσεων 

αστυνομικού προσωπικού και ενώσεων 

αποστράτων. Επιπλέον, ο Αρχηγός της 

Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος 

Κωνσταντίνος Τσουβάλας, έχει σήμερα 

το προγραμματισμένη συνάντηση, στην 

έδρα της Γενικής Περιφερειακής Αστυ

νομικής Διεύθυνσης Ιωαννίνων. με τον 

Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου 

Ελλάδος. Αντιστράτηγο Χρήστο Δραγα- 

τάκη, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνο

μικό Διευθυντή Ηπείρου. Υποστράτηγο 

Κωνσταντίνο Σκούμα, τους Διευθυντές 

των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ιωαννίνων. 
Αρτας. Θεσπρωτίας και Πρέβεζας και 

τους Διοικητές των Υπηρεσιών Ασφα

λείας της Ηπείρου. Τέλος ο κ. Αρχηγός 

συναντήθηκε και με εκπροσώπους τοπι

κών συνδικαλιστικών Ενώσεων. ■
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ή σε αποστρατεία) καθώς και για τα 
μέλη των οικογενειών της Ελληνι
κής Αστυνομίας. Σημειώνεται ότι δ ι
ασφαλίζεται πλήρως η ανωνυμία και 
το απόρρητο της επικοινωνίας.
Η λειτουργία της γραμμής έχει σκοπό 
να παρέχει επιστημονική υποστήριξη 
και συμβουλευτική ενημέρωση, που 
θα βοηθήσει τους ενδιαφερομένους 
να διαχειριστούν και να αντιμετω
πίσουν διάφορα ζητήματα που τους 
απασχολούν σε επαγγελματικό, ατο
μικό, οικογενειακό επίπεδο, ενώ βα
σικό χαρακτηριστικά της αποτελούν 
η διασφάλιση της ανωνυμίας και η 
πλήρης εχεμύθεια.
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ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 210 - 3610900

Π
ραγματοποιήθηκε την 22 
Μαρτίου 2017 το μεσημέρι, 
στην αίθουσα Παύλος Μπα- 

κογιάννης του Αρχηγείου Ελληνι
κής Αστυνομίας, η παρουσίαση της 
24ωρης λειτουργίας της τηλεφωνι
κής γραμμής ψυχολογικής υποστή
ριξης, συμβουλευτικής και ενημέ
ρωσης του προσωπικού του Σώμα
τος από την Πολιτική και Φυσική ηγε
σία της Ελληνικής Αστυνομίας.
Από τα μεσάνυχτα της 22 Μαρτίου 
2017, η τηλεφωνική γραμμή κλή
σης 210-3410900 είναι διαθέσιμη σε 
24ωρη βάση για όλο το προσωπικό 
(αστυνομικό ή πολιτικό, εν ενεργεία

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετι
σμό ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας 
Τάξης, κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, 
ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 
Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Τζανέτος 
Φιλιπηάκος. ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Κωνστα
ντίνος Τσουβάλας και ο Διευθυντής 
της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Αρ
χηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Υπο
στράτηγος Ηλίας Μαλεβίτης. 
Ακολούθησε απονομή των πιστοποι
ητικών εκπαίδευσης σε (9) κατάλλη
λα εκπαιδευμένους αστυνομικούς που 
στελεχώνουν σε 24ωρη βάση την τη
λεφωνική γραμμή υποστήριξης.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο 
Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομί
ας, Αντιστράτηγος Αριστείδης Ανδρι- 
κόπουλος, ο Προϊστάμενος Επιτελεί
ου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνο
μίας. Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμα- 
λάκης. ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυ
νομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτη
γος Αντώνιος Μπάκας, Προϊστάμενοι 
των Κλάδων του Αρχηγείου Ελληνι
κής Αστυνομίας, ο Διευθυντής του 
Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, Υπο
στράτηγος (ε.α.) Βασίλειος Γκρίζης. 
ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί 
και εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών 
Ενώσεων. ■
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΡΑΡΧΟ ΚΑΛΛΙΣΑΪΝΗ

Τ
ο μετάλλιο Εσωτερικής Ασφά
λειας απένειμε ο Γάλλος πρέ
σβης, Christophe Chantepy. στην 

Αντιστράτηγο της Ελληνικής Αστυνο
μίας. Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, και στην 
Πύραρχο του Πυροσβεστικού Σώμα
τος, Κάλλι Σάίνη. σε τελετή που διορ- 
γανώθηκε (01.03.2017) στην πρεσβεία 
της Γαλλίας στην Αθήνα.
Ο Γάλλος Πρέσβης στην ομιλία του είπε 
τα ακόλουθα: Με ιδιαίτερη χαρά υποδέ
χομαι σήμερα στην Πρεσβεία τους εκ
προσώπους του Υπουργείου Προστασί
ας του Πολίτη καί ειδικότερα τους εκ
προσώπους της Ελληνικής Αστυνομίας, 
της Πολιτικής Ασφάλειας και του Ελλη
νικού Πυροσβεστικού Σώματος 
Πρώτον, επειδή είναι η πρώτη φορά 
που το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών

απονέμει παράσημο σε Έλληνες δημο
σίους λειτουργούς: το Μετάλλιο Εσω
τερικής Ασφάλειας ανταμείβει ιδιαί
τερα έντιμες υπηρεσίες, μιαν εξαι
ρετική δέσμευση ή μια δράση που 
υπερβαίνει το φυσιολογικό πλαίσιο 
της υπηρεσίας στον τομέα της Εσω
τερικής Ασφάλειας.
Δεύτερον, επειδή τα δύο τελευταία 
χρόνια, στο πλαίσιο μεγάλων απειλών, 
η ήδη πλούσια ελληνογαλλική συνερ
γασία εσωτερικής ασφάλειας επιταχύν
θηκε και διευρύνθηκε για να ανταπο- 
κριθείσε πολυάριθμες προκλήσεις, μ ε
ταξύ των οποίων η διεθνής τρομοκρα
τία και η μεγαλύτερη μεταναστευτική 
κρίση της εποχής μας. Για το θέμα αυτό 
επιθυμώ άλλη μια φορά να ευχαρι
στήσω τις Ελληνικές Αρχές στο όνομα 
της Γαλλικής Κυβέρνησης για τη συν
δρομή τους, την υποστήριξή τους, την 
ταχεία αντίδρασή τους και για τις προ
σπάθειες που καταβάλλουν, συχνά σε 
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, για 
την αντιμετώπιση των απειλών η επι- 
καιρότητα κατέδειξε ότι η Ελλάδα είναι 
στρατηγικός παράγοντας της ευρωπαϊ
κής εσωτερικής ασφάλειας και η Γ ιλ- 
λία χαιρετίζει την ενισχυμένη συνεργα

σία που έχει συνάψει με την Ελλάδα 
στους τομείς της αστυνομικής συνερ
γασίας και της πολιτικής προστασίας, 
όπως κατεγράφη στον οδικό χάρτη που 
υπέγραψαν οι δύο Πρωθυπουργοί μας 
στις 03.06.2016 στην Αθήνα, η εφαρμο
γή του οποίου έχει ήδη αρχίσει.
Τέλος, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής επειδή 
αυτή η διάκριση απενεμήθη σε δύο 
γυναίκες, οι σταδιοδρομίες των οποί
ων και η μόνιμή τους δέσμευση σε ένα 
επαγγελματικό πλαίσιο παραδοσιακά 
ανδρικό, αποτελούν υπόδειγμα από 
κάθε άποψη. Και να θυμίσω ότι. σε μια 
εβδομάδα, θα εορτάσουμε την Παγκό
σμια Ημέρα της Γτναίκας.
Στρατηγέ Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. είστε 
η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που προ- 
ήχθη στο βαθμό του Αντιστρατήγου της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Πρόσφατα σας 
ανατέθηκε η εηοπτεία της δραστηρι
ότητας της Ελληνικής Αστυνομίας στη 
διαχείριση τωνμεταναστευτικώνροών. 
Προηγουμένως υπήρξατε επικεφαλής 
του Γενικού Επιτελείου της Αστυνομίας, 
του Κλάδου Αλλοδαπών και Συνόρων 
και για πολλά χρόνια της Διεύθυνσης 
Διεθνούς Συνεργασίας, γεγονός που 
σας οδήγησε από την αρχή της δεκα
ετίας του 2000. στην ανάπτυξη στενών 
δεσμών με τις δυνάμεις Εσωτερικής 
Ασφάλειας της Γιλλίας.
Μεταξύ άλλων σας οφείλουμε άλλω
στε τη διμερή συμφωνία αστυνομι
κής συνεργασίας που υπέγραψαν οι 
Υπουργοί Εσωτερικών το2008στο Πα
ρίσι Καμιά φορά σας βλέπουμε στην 
τηλεόραση, άλλοτε σε ένα ελληνικό 
hotspot (είστε ένας από τους σημαντι
κότερους αρχιτέκτονες για τη δημιουρ
γία τους), άλλοτε στις Βρυξέλλες στην
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Άγκυρα ή αλλού, παντού όπου υπάρχει 
ανάγκη συντονισμού, λήψης αποφάσε
ων και παρουσίασης εξηγήσεων.
Παρά το μεγάλο φόρτο της εργασίας 
σας στις εντονότερες στιγμές του μετα- 
ναστευτικού. το 2015 και το 2016. υπο
δεχθήκατε θερμά, τους πολυάριθμους 
Γίλλους επισκέπτες που ήρθαν να πλη- 
ροφορηθούν σχετικά με την κατάσταση 
στην Ελλάδα. Φυσικά, βρεθήκατε στη 
Χάγη στις δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου 
με την ευκαιρία της υπογραφής μετα
ξύ του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ
νομίας και του Γενικού Διευθυντή της 
Γ3λλικής Αστυνομίας των αποφάσεων 
που καθορίζουν τη διμερή μας συνερ
γασία για τα προσεχή χρόνια. Γχωρίζε
τε τους κρυφούς μηχανισμούς της δι
εθνούς αστυνομικής συνεργασίας. Θα 
ήθελα να σας ευχαριστήσω, στο όνομα 
της ΓΜ ίας, για την αδιάψευστη δια
θεσιμότητα σας. ώστε να απαντηθούν 
αποτελεσματικά τα δικά μας αιτήματα 
συνεργασίας αλλά και γιατί προετοιμά
σατε την αριστεία της διμερούς αστυ
νομικής μας συνεργασίας, τόσο σε επι
χειρησιακό επίπεδο που είναι ουσιαστι
κής σημασίας για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος, της λα
θρομετανάστευσης και της τρομοκρα
τίας. όσο και στο επίπεδο της τεχνικής 
συνεργασίας που επιτρέπει στις δυνά
μεις της τάξεως να προοδεύσουν από 
κοινού, να γνωριστούν, να συμβουλεύ
ουν οι μεν τους δε και τελικά, να βελ
τιώνουν καθημερινά την ποιότητα της 
δημόσιας υπηρεσίας και την προστασία 
των δημοκρατιών μας.
Πύραρχε Καλλιόπη Σαΐνη, διδάκτωρ 
του τμήματος Μηχανολόγων Αεροναυ
πηγών του πανεπιστημίου Πατρών, είστε 
η πρώτη γυναίκα που κατετάγη ως μά
χιμη αξιωματικός του Ελληνικού Πυρο
σβεστικού Σώματος, όπου απασχολη
θήκατε σε επιχειρησιακές θέσεις, κα
ταπολεμώντας τις δασικές πυρκαγιές 
και συμμετέχοντας σε αποστολές διά
σωσης εκτός Ελλάδος. Διευθύνατε το 
πρώτο ελληνογαλλικό απόσπασμα που 
έδρασε στην Πελοπόννησο την περίοδο
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της μεγάλης κρίσεως των πυρκαγιών το 
2007 και οι εβδομήντα Γάλλοι πυροσβέ
στες που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις 
θυμούνται ακόμα το σφύριγμά σας!
Από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώ
νων της Αθήνας, υπήρξατε ένας από 
τους αρχιτέκτονες της στενής ελληνο- 
γαλλικής συνεργασίας σε θέματα πολι
τικής προστασίας
- η παρουσία εδώ σήμερα του Γάλ
λου ομολόγου σας μαρτυρεί τη φήμη 
σας στο Παρίσι - αλλά κυρίως των δε
σμών φιλίας που αναπτύξατε και δι
ατηρήσατε με τη μεγάλη γαλλική οι
κογένεια της πολιτικής προστασίας, 
τους πυροσβέστες, τους αεροπόρους, 
τους εμπειρογνώμονες και τους επι
στήμονες. Με την ιδιότητα της εθνικής 
εκπροσώπου για τα ευρωπαϊκά θέμα
τα πολιτικής προστασίας, συμβάλατε 
στην προώθηση των θεμάτων ελληνι
κού ενδιαφέροντος που είναι τα ίδια 
με εκείνα της Γ Μ ία ς  και των χωρών 
της Νοτίου Ευρώπης, σε πολλές δρά
σεις αντικείμενο των οποίων είναι η 
προστασία των ευρωπαίων πολιτών 
εναντίον μιας συνεχώς διευρυνόμε- 
νης γκάμας κινδύνων: συγκεκριμένα 
ασχοληθήκατε με τη δημιουργία μιας 
ευρωπαϊκής μονάδας για την κατά
σβεση των δασικών πυρκαγιών και το 
2014, επ ί Ελληνικής Προεδρίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοργανώσα- 
τε μια μοναδική ευρωπαϊκή άσκηση. 
Μαζί μ ε  τους Γάλλους συναδέλφους 
σας. μεταδώσατε έτσι την τεχνογνω
σία και τις ευρωπαϊκές τεχνολογίες 
σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποί
ων και η Κίνα. Πιο πρόσφατα, συντο
νίσατε την παραλαβή και τη διανομή 
ανθρωπιστικού υλικού που απεστάλη 
στην Ελλάδα από περίπου είκοσι πέ
ντε χώρες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊ
κού μηχανισμού πολιτικής ασφάλειας 
για την αντιμετώπιση του μεταναστευ- 
τικού και είχατε την καλοσύνη να μας 
συγχωρήσετε κάποια σφάλματα στην 
αποστολή του γαλλικού υλικού. Στο 
όνομα της Γ Μ ία ς  σας ευχαριστώ για 
την υποδειγματική ελληνογαλλική συ

νεργασία στον τομέα της πολιτικής 
προστασίας, η οποία οφείλει πολλά 
στην προσωπική σας επένδυση.
Με τη σειρά τους οι δύο αξιωματικοί 
ευχαρίστησαν τον Γάλλο πρέσβη για 
την τιμή, ενώ η Αντιστράτηγος Ζαχα- 
ρούλα Τσιριγώτη είπε: «Αισθάνομαι 
συγκίνηση και τιμή για την παρασημο- 
φόρηση μου αυτή, την οποία αποδέχο
μαι ως αναγνώριση του έργου της Ελ
ληνικής Αστυνομίας. στην τιτάνια προ
σπάθεια που κατέβαλε και συνεχίζει να 
καταβάλει, στην διαχείριση της μεγαλύ
τερης προσφυγικής κρίσης που αντιμε
τώπισε η Ευρώπη μετά τον Β 'Παγκό
σμιο Πόλεμο. Η τιμή αυτή είναι ακόμα 
μεγαλύτερη, διότι προέρχεται από μία 
χώρα σύμβολο για την προάσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη Γαλλία, 
που πάντοτε στάθηκε στο πλευρό της 
Ελλάδας σε όλες τις κρίσιμες στιγμές. 
Ευχαριστώ πολύ και εσάς κ. Πρέσβυ 
για την προσωπική σας συμβολή στην 
πραγματοποίηση της τελετής αυτής».
Η απονομή ίων μεταλλίων έγινε πα
ρουσία των Υπουργών Εσωτερικών και 
Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Πάνου 
Ικουρλέτη και κ. Γιάννη Μουζάλα, του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. 
Νίκου Τόσκα. των Αρχηγών Ελληνικής 
Αστυνομίας. Πυροσβεστικής και Λιμε
νικού. διπλωματικών υπαλλήλων, αστυ
νομικών και στρατιωτικών ακολούθων 
και άλλων επισήμων. ■
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► Του Ανθ/μου Αντώνιου Τζιβονόπουλου

)
ι σύγχρονες τάσεις της αστικοποίησης και παγκο
σμιοποίησης συνεχίζουν να επιδρούν στην κοινω
νία μέσω της διαρκώς αυξανόμενης κινητικότητας 
ανθρώπων και αγαθών. Η πρόκληση για τα αεροδρόμια 

ως πύλες προς τον ευρύτερο κόσμο, ε ίνα ι να μεριμνή- 
σουν αποτελεσματικά για την ικανοποίηση των αναγκών 
της κλιμακούμενης κίνησης επιβατών και αγαθών, καθώς 
και της διασφάλισης της ασφάλειας των επιβατών, 
του προσωπικού, των περιουσιακώ ν στοιχείω ν 
και της υποδομής του αεροδρομίου. 0 Δ ιεθνής 
Αερολιμένας Αθηνών αποτελεί την πύλη εισόδου 
της Ευρώπης στα νοτιοανατολικά σύνορά της. 
που τη συνδέει με τη Μέση Ανατολή, την Ασία και 
την Αφρική, μέσω της οποίας δ ιέρχονται 
εκατομμύρια ανθρώπων δ ιαφορετικώ ν 
εθνικοτήτω ν. Ε ίναι μια μ ικρή πόλη 
από μόνος του. χωρίς όμως μόνιμους 
κατοίκους. Μετά τις τρομοκρατικές 
επ ιθέσεις στα αεροδρόμια των Βρυ
ξελλών και της Κωνσταντινούπολης, 
ο τομέας της ασφάλειας έχε ι ανα- 
δειχθεί σε πρώτη προτεραιότητα 
στον κόσμο της αεροπλοΐας.

Η Διεύθυνση Αστυνόμευσης 
Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.Α.) 
εδρεύει στις εγκαταστάσεις του 
Αερολιμένα Αθηνών, με δυναμι
κό 464 αστυνομικών. 0 Διευθυντής της Υπηρεσίας. Ταξίαρχος Μιχαήλ Σδούκος

Διευθυντής της Υπηρεσίας είναι ο Ταξίαρχος Μιχα
ήλ Σδούκος, ένας αξιωματικός με περισσότερα από είκοσι 
χρόνια υπηρεσίας στο Τμήμα Ασφαλείας αρχικά του πα
λιού αεροδρομίου του Ελληνικού και στη συνέχεια του Δ ι
εθνούς Αερολιμένα Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος”. Στο 
έργο του υποβοηθείται από τους Α /Δ ' Χρηστό Κονδύλη 

και Α /Δ ' Αριστείδη Χρυσανθόπουλο. Η Δ.Α.Α.Α., έχο
ντας επίγνωση της στρατηγικής σημασίας που έχει ο 

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, τόσο ως μοχλός ο ι
κονομικής ανάπτυξης, όσο και ως μέσο εδραίωσης 
και ανάδειξης του ιστορικού ρόλου της χώρας στη 
γεωπολιτική πραγματικότητα της χερσονήσου του 
Αίμου, επ ιχειρεί με γνώμονα την παροχή υψηλού 

επιπέδου υπηρεσιών ασφαλείας και εξυ
πηρέτησης του επιβατικού κοινού και 
του επιχειρηματικού κόσμου που δρα
στηριοποιείται στην περιοχή του αε
ροδρομίου. «Η Διεύθυνση καλείται 
να διαχειριστεί ένα πολύπλοκο, πο
λύμορφο, πολυσχιδές περιβάλλον 
από το οποίο διακινούνται είκοσι 

εκατομμύρια άνθρωποι ετησί- 
ως. Εκ των πραγμάτων, καθημε
ρινά, μπορεί ανά πάσα στιγμή 
να α να κύψ ει ένα περιστατι
κό, από το πιο απλό, όπως μια 
ασθένεια επιβάτη ή επισκέπτη, 
ένα εργατικό ατύχημα κάποιου
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από τους χιλιάδες εργαζόμενους του αεροδρομίου και των 
πέριξ επιχειρήσεων, μέχρι το πιο πολύπλοκο και ακραίο 
που στρέφεται κατά της ασφάλειας της Πολιτικής Αερο
πορίας, στο οποίο θα κληθούμε να επιληφθούμε» αναφέρει 
χαρακτηριστικά ο Διευθυντής της Υπηρεσίας.

Για το σκοπό αυτό η Δ.Α.Α.Α. συνεργάζεται με όλες τις 
Αρχές, τις Υπηρεσίες και τους φορείς του Αερολιμένα. Αστυ
νομεύει τόσο τους χώρους του Κεντρικού Αεροσταθμού, του 
Δορυφορικού Αεροσταθμού και του Εμπορευματικού Σταθ
μού. όσο και τους συγκοινωνιακούς κόμβους του μετρά, του 
Προαστιακού Σιδηροδρόμου και των περιμετρικών χώρων 
στάθμευσης, καθώς και των οικονομικών υποδομών, του 
Εμπορικού πάρκου, του Τελωνείου, των Τραπεζών και του 
Εκθεσιακού Κέντρου. Μέσα στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της. 
αναπτύσσει στοχευμένες δράσεις για την αντιμετώπιση της 
οργανωμένης μορφής εγκληματικότητας και της μικροε- 
γκληματικότητας. καθώς και την πρόληψη της παραβατικής 
συμπεριφοράς, εξασφαλίζοντας ομαλές συνθήκες λειτουρ
γίας του αεροδρομιακού περιβάλλοντος.

Για την ενίσχυση της ασφάλειας του αεροδρομίου, ε ι-

a m  η δικότερα μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα στα διεθνή αε

ροδρόμια των Βρυξελλών και της Κωνσταντινούπολης, ενι- 
σχύθηκαν οι περιπολίες του Τμήματος Αστυνόμευσης, της 
ΕΚΑΜ και του Τμήματος Συνοδών Αστυνομικών σκύλων 
που διατίθενται στη Δ.Α.Α.Α.. Στο χώρο του αεροδρομί
ου συστεγάζονται και άλλες Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., όπως 
η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης 
Ειδικών Εγκλημάτων Βίας και το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών 
της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, με τις οποίες η Δ.Α.Α.Α. 
συνεργάζεται στενά προκειμένου να επιτευχθεί στο μέγιστο 
ο κοινός σκοπός, που είναι να καταδειχτεί ο Αερολιμένας 
Αθηνών ως μια απολύτως ασφαλής πύλη εισόδου στην ε λ ^  
ληνική επικράτεια και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η δωρεά τεσσάρων οχημάτων τύπου SUV και εκατό 
αλεξίσφαιρων γιλέκων που παραχώρησε η «Διεθνής Α ε
ρολιμένας Αθηνών Α.Ε.» στην Υπηρεσία, καθώς και των 
εκατόν πέντε αδιάβροχων αντιανεμικών μπουφάν και τριά
ντα έξι χειμερινών στολών δικυκλιστών που είχαν διατεθεί 
τον προηγούμενο χρόνο στη Δ.Α.Α.Α. από το Τελωνείο του 
Αερολιμένα, αποτελείτο επισφράγισμα μιας ουσιαστικής 
και αποτελεσματικής 1 θετούς συνεργασίας μεταξύ των 
φορέων του Αερολιμένα.

t.KΑΛΑ.
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Το συντονιστικό όργανο της Υπηρεσίας είναι το Τμήμα 
Διοικητικής Υποστήριξης, με Τμηματάρχη την Α /Υ ' Δή
μητρα Βασιλάκη. που μεριμνά για το χειρισμό όλων των 
θεμάτων του προσωπικού, τπ διαχείριση χρηματικού και 
υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης 
και της εσωτερικής λειτουργίας της Διεύθυνσης, τη φρού
ρηση, την ασφάλεια, την καθαριότητα, την ευταξία και τη 
συντήρηση του οικήματος της Διεύθυνσης, την τήρηση και 
εφαρμογή του σχεδίου ασφαλείας του οικήματος της Δ ιεύ
θυνσης και των λοιπών σχεδίων πολιτικής κινητοποίησης, 
την οργάνωση και εποπτεία του στόλου των οχημάτων, τη 
λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και των υπόλοιπων 
τηλεπικοινωνιακών μέσων. Δ ιαχειρίζεται επίσης τα θέμα
τα δημοσίων σχέσεων της Υπηρεσίας και τη λειτουργία της 
λέσχης. Στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δ ιοικητικής Υποστή
ριξης υπάγεται ίο  Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης, 
ένα πολύ νευραλγικό κομμάτι της Υπηρεσίας, καθώς από 
εδώ συντονίζονται όλες οι αστυνομικές δυνάμεις που επι
χειρούν στους χώρους του Αερολιμένα. Εδώ συλλέγονται 
όλες οι πληροφορίες, σε πραγματικό χρόνο, της τρέχουσας 
κατάστασης στον περιβάλλοντα χώρο του αεροδρομίου. 
Υπερθεματίζοντας για την αποτελεσματικότητα του Κέντρου 
Επιχειρήσεων της Δ.Α.Α.Α., ο Α /Δ ' Χρήστος Κονδύλης μας 
αφηγήθηκε περιστατικό όπου σημειώθηκε αρπαγή ΑΤΜ από 
την περιοχή του αεροδρομίου και λόγω της άμεσης κινητο
ποίησης των αστυνομικών δυνάμεων, συντονισμένων από το 
οικείο Κέντρο, σε συνεργασία με το Κέντρο Αμεσης Δράσης,

εξαναγκάστηκαν οι δράστες να το εγκαταλείφουν απαραβί
αστο σε παρακείμενη περιοχή μαζί με το κλεμμένο όχημα. 
Σε περίπτωση εκδήλωσης σοβαρού συμβάντος, υπάρχει 
στην αίθουσα συσκέψεων του Κέντρου Επιχειρήσεων της 
Δ.Α.Α.Α. υποδομή για πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης με 
τη ΓΑ.Δ.Α. και το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ..

Το Κέντρο Επιχειρήσεων είναι για ιη  Διεύθυνση Αστυ
νόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, ότι ο Πύργος Ελέγχου για 
τον Αερολιμένα.

Το πιο πολυάριθμο κομμάτι της Διεύθυνσης, περίπου 
το 60% της συνολικής δύναμης λόγω της αποστολής του, 
είναι το Τμήμα Ασφαλείας του Αερολιμένα Αθηνών, με 
Τμηματάρχη τον Α /Υ ' Νικόλαο Μανώλη, το οποίο διαρθρώ
νεται στο Γραφείο Ελέγχου Διαβατηρίων και στο Γραφείο 
Ασφαλείας. Ευθύνη του Γραφείου Ελέγχου Διαβατηρίων 
είναι η φροντίδα της νόμιμης διακίνησης ημεδαπών και αλ
λοδαπών κατά την είσοδο και έξοδό τους από τη Χώρα, η 
ομαλή επαναπροώθηση των χαρακτηρισμένων ως ανεπιθύ
μητων επιβατών και σε περίπτωση που συντρέχουν σοβαροί 
λόγοι, η επικοινωνία με τις πρεσβείες διαφόρων κρατών για 
διευθέτηση θεμάτων υπηκόων τους.

Με βασικό στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος 
της παράνομης μετανάστευσης κα ι του διασυνοριακού 
εγκλήματος:

Στην Intra Schengen περιοχή εφαρμόζετα ι επ ιχε ι
ρησιακό σχέδιο σύμφωνα με το οποίο πραγματοποιούνται 
αστυνομικοί έλεγχοι σε τέσσερις ζώνες. Έτσι στην πρώτη 
ζώνη διενεργούνται αστυνομικοί έλεγχοι στο σταθμό του 
προαστιακού σιδηρόδρομου και του μετρό, στον τερματικό 
σταθμό των αστικών λεωφορείων και στο χώρο στάθμευσης 
αυτοκινήτων. Στη δεύτερη ζώνη πραγματοποιούνται έλεγχοι 
στο χώρο έκδοσης εισιτηρίων - καρτών επιβίβασης, στην 
τρίτη ζώνη γίνονται έλεγχοι στην είσοδο της Β ' περιοχής 
του Αερολιμένα και στην τέταρτη ζώνη στις πύλες εξόδου 

ατά την επιβίβαση στα αεροσκάφη.
Στην Extra Schengen περιοχή του αεροδρομίου έχουν 

ιοθετηθεί συγκεκριμένες δράσεις ως επικουρικές του δι- 
βατηριακού ελέγχου όπως συστηματική διενέργεια προε- 
έγχων κατά την αποβίβαση των επιβατών από τα αεροσκά

φη, πριν το διαβατηριακό έλεγχο κατά την άφιξη και δεύτερο
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την πρόληψη και καταστολή οικονομικών 
εγκλημάτων, ελέγχει τις περιπτώσεις του 
νόμου Περί Όπλων", χειρ ίζε- 
ται τα θέματα απολεσθέντων ■
- ανευρεθέντω ν α ντικε ι- 9 
μένων και ελέγχει τις δρα- 9  
στηριοποιούμενες ιδιωτικές ^  
επ ιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών ασφαλείας 
και ίο προσωπικό τους. 9  
για την τήρηση των σχε- Λ  
τικών αδειών κατά την m V  
άσκηση των καθηκόντων 9 ■
τους. Επιλαμβάνεται σε όλα 9  
τα αδικήματα που στρέφο- 9  
νται κατά της ασφάλειας της 
πολιτικής αεροπορίας. Στα κα- 
θήκοντα του Γραφείου Ασφαλείας 
περιλαμβάνεται επίσης η λήψη μέ
τρων ασφαλείας κατά τις αφ ίξε ις  / 
αναχωρήσεις επισήμων προσώπων, 
αθλητικών ομάδων και οπαδών καθώς 
και άλλων εκδηλώσεων.

Συνεργάζεται με τις Τελωνειακός 
Αρχές στο πλαίσιο του Μνημονίου 
Συνεργασίας που έχ ε ι συναφθεί 
μεταξύ Τελωνειακών και Αστυνο
μικών Αρχών, για την από κοινού 
πραγματοποίηση ελέγχων αλλά και 
το χειρ ισμό διαφόρων υποθέσεων 
εντοπισμού ύποπτων δεμάτων, απο
σκευών επιβατών κ.λπ. που περιείχαν 
πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, όπλα ή 
και τιμαλφή.

έλεγχο στις πύλες εξόδου, προ της επιβίβασης στο αεροσκά
φος. κατά την αναχώρηση, στις πτήσεις «υψηλού μετανα- 
στευτικού κινδύνου». Επίσης, διατίθεται πάντοτε πριν το δι- 
αβατηριακό έλεγχο ένας αστυνομικός για έλεγχο «profiling» 
επιβατών και πραγματοποιούνται ενδελεχείς έλεγχοι στη 
Β ' γραμμή ελέγχου όταν εγείρεται κάποια αμφιβολία, τόσο 
στην άφιξη όσο και στην αναχώρηση. Υπάρχει μέριμνα σε 
κάθε βάρδια να υπάρχει τουλάχιστον ένας αστυνομικός 
ειδικευμένος στα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και ένας 
άλλος που να ομιλεί την αραβική γλώσσα. Στο έργο τους 
προσφέρουν σημαντική βοήθεια και Αστυνομικοί Σύνδεσμοι 
άλλων κρατών καθώς και αξιωματικοί της FR0NTEX που 
δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο για το σκοπό αυτό.

Κεφαλαιώδους σημασίας είναι η συστηματική συλλογή 
και ανάλυση στοιχείων και πληροφοριών και προς τούτο 
συντάσσονται σε καθημερινή, μηνιαία και εξαμηνιαία βάση 
στατιστικοί πίνακες προς ενημέρωση του προσωπικού και 
περαιτέρω επιχειρησιακή αξιοποίησή τους. Σημαντική είναι 
η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με το Τμήμα Συντονι
σμού της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, για την περαι
τέρω αξιοποίηση πληροφοριών σε περιπτώσεις διακίνησης 
λαθρομεταναστών.

Το Γραφείο Ασφαλείας διενεργεί σε 24ωρη βάση πεζές 
και εποχούμενες περιπολίες τόσο στον κεντρικό αεροσταθ
μό όσο και στους εξωτερικούς χώρους του Αερολιμένα κα
θώς και στην εμπορευματική και εμπορική ζώνη στο πλαίσιο 
πρόληψης εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας. Μεριμνά για
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Σημαντική προσθήκη στο Τμήμα Ασφαλείας του Αερο
λιμένα υπήρξε η λειτουργία του Γραφείου Διεκπεραίωσης 
Συνοδειών, το οποίο είναι αρμόδιο για την εγκληματολογική 
σήμανση των συλληφθέντων ατόμων στο χώρο των εγκα
ταστάσεων του αεροδρομίου. Το γραφείο αυτό υπάγεται, 
ως προς την ειδ ική του αποστολή, την εκπαίδευση και τον 
υλικοτεχνικό του εξοπλισμό, στη Διεύθυνση Εγκληματολο
γ ιώ ν  Ερευνών. Η λήψη και αποστολή των αποτυπωμάτων 
στη Δ.Ε.Ε. γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, εξοικονομώντας 
με τον τρόπο αυτό ανθρώπινους πόρους και χρόνο στη δ ι

εκπεραίωση των δικογραφιών.
Το Τμήμα Αστυνόμευσης του Αερολι

μένα Αθηνών με τμηματάρχη τον Α /Α ' 
Σταύρο Πράπα έχει την ευθύνη της τή
ρησης της τάξης στους χώρους του Α ε- 

■ * ' ρολιμένα και διαθέτει σε 24ωρη βάση 
πεζές και εποχούμενες περιπο

λίες στο χώρο του Διεθνούς Α ε
ρολιμένα Αθηνών (περίφραξη. 
πίστα, αίθουσες αφίξεων-ανα- 
χωρήσεων και λοιπούς χώρους) 
για την προστασία τους και την 
πρόληψη-αποτροπή έκνομων 
ενεργειών. Στο πλαίσιο της τό

νωσης του αισθήματος ασφάλει
ας των διακινούμενων επιβατών 
και των λοιπών δραστηριοποι
ούμενων στον Αερολιμένα προ

σώπων. δ ιατίθετα ι επίσης σε 
καθημερινή βάση κατά 

την πρωινή και

1/

με

απ ογευματινή  
βάρδια, ένστο

λος αστυνομικός 
συνοδό σκύλο 

(PATROL). Επιπλέον, 
διαθέτει επί 26ώρου 
βάσεως ασ τυνομ ι
κούς σε επιλεγμένα

σημεία του Κεντρικού αεροσταθμού του Διεθνούς Αερο
λιμένα Αθηνών, με σκοπό την έμφαση της αστυνομικής 
παρουσίας. Δίνεται δε ιδιαίτερη σημασία στην πάταξη του 
φαινομένου της οικονομικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, κα
θώς και της επαιτείας που εμφανίζεται, κυρίως από συγκε
κριμένες κοινωνικές ομάδες όπως οι ROMA.

Το Τμήμα Αστυνόμευσης είναι υπεύθυνο για την αυστηρή 
φρούρηση των αεροσκαφών επισήμων προσώπων, καθ' όλη 
τη διάρκεια παραμονής τους στην πίστα του Αερολιμένα. Επίσης 
ασκεί τις αρμοδιότητες σύμφωνα με τον κώδικα αεροπορικού 
δικαίου και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές πρά
ξεις που έχουν ανατεθεί στην Αστυνομία. Στις αρμοδιότητές 
του είναι η διενέργεια αστυνομικών ελέγχων και η επίβλεψη 
των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, του ξενοδο
χείου, των τουριστικών γραφείων και των γραφείων ενοικίασης 
αυτοκινήτων σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του 
Υγειονομικού Κανονισμού και της Τουριστικής - Αγορανομι- 
κής Νομοθεσίας. Επίσης συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς 
για θέματα τουριστικής αστυνομίας και χειρίζεται υποθέσεις 
σωματικών βλαβών και προσωπικής ελευθερίας και έχει την 
ευθύνη της φρούρησης και τη μέριμνα σίτισης των κρατουμέ
νων της Υπηρεσίας.

Σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφαλείας και το Τμήμα Τρο
χαίας, λαμβάνει μέτρα τάξης κατά τις αφίξεις - αναχωρήσεις 
- παραμονή - επισκέψεις - μετακινήσεις - διελεύσεις ξένων και 
ελλήνων επισήμων προσώπων, κατά τις μετακινήσεις αθλητι
κών αποστολών και φιλάθλων, κατά τις συγκεντρώσεις - συνα-
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θροίσεις - στάσεις εργασίας - απεργίες στο Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών, εφαρμόζοντας εξειδικευμένα επιχειρησιακά σχέδια 
δράσης. Τα ως άνω μέτρα αποσκοπούν στην προστασία προσώ
πων και την εξασφάλιση της κανονικότητας, λειτουργικότητας 
και ασφάλειας των εγκαταστάσεων του Διεθνούς Αερολιμένα 
Αθηνών.

Σε ένα περιβάλλον με τόσο μεγάλη συγκέντρωση οχημάτων 
και πεζών όπως ο Αερολιμένας Αθηνών, χρειάζεται υπεύθυνη 
και αποτελεσματική αστυνόμευση, που να εγγυάται την ασφα
λή και ομαλή ροή των ανωτέρω τόσο στον Κεντρικό Τερματι
κό σταθμό όσο και στις οικονομικές υποδομές στον ευρύτερο 
χώρο του αεροδρομίου, ένα έργο που επωμίζεται το Τμήμα 
Τροχαίας του Αερολιμένα Αθηνών. «Μόνο οι εργαζόμενοι 
εντός του Αερολιμένα αριθμούν δεκαπέντε χιλιάδες άτομα, 
ενώ το εμπορικό πάρκο δέχεται τέσσερα εκατομμύρια επι
σκέπτες ετησίως» επισημαίνει ο Τμηματάρχης του Τμήματος 
Τροχαίας. Α /Α ' Πέτρος Λυμπερόπουλος Κύριο μέλημα του 
τμήματος είναι η πρόληψη των επικίνδυνων τροχαίων πα
ραβάσεων που οδηγούν σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Προς 
αυτή την κατεύθυνση, το Τμήμα Τροχαίας του Αερολιμένα αξι- 
οποιεί στοχευμένα το προσωπικό του διαθέτοντας το τόσο σε 
πεζές και εποχούμενες περιπολίες σε σημεία του Διεθνούς 
Αερολιμένα Αθηνών που εμφανίζουν αυξημένη επιβατική 
κίνηση (επίπεδα Αφίξεων και Αναχωρήσεων) και κατ’ επέκταση 
μεγάλο αριθμό συγκεντρωθέντων ή διερχόμενων οχημάτων.

όσο και για τη συγκρότηση συνεργείων ελέγχου προς βεβαίω
ση των επικίνδυνων τροχαίων παραβάσεων, όπως λ.χ. εκείνων 
της υπερβολικής ταχύτητας, της οδήγησης υπό την επήρεια 
οινοπνεύματος, της κίνησης σε αντίθετο ρεύμα, της παραβίασης 
παραχώρησης προτεραιότητας, της χρήσης κινητού τηλεφώ
νου κατά την οδήγηση, της μη χρήσης συστημάτων παθητικής 
ασφάλειας (ζώνης ασφαλείας- κράνους) από τον οδηγό του 
οχήματος και τους συνεπιβάτες.

Επιπροσθέτως, για την προστασία του επιβατικού κοινού 
που χρησιμοποιεί τα δημοσίας χρήσεως οχήματα (κυρίως ταξί) 
από τις σε βάρος του διαπραχθείσες από του οδηγούς αυ
τών παραβάσεις, που συνίστανται στην είσπραξη υπερβολικού 
κομίστρου, την άρνηση μίσθωσης, την επιλογή επιβατών, την 
επέμβαση στις ενδείξεις του ταξιμέτρου κ.α. συγκροτούνται 
ειδικά συνεργεία ελέγχου από προσωπικό της Υπηρεσίας ή και 
με τη συνεργασία της Ειδικής Ομάδας Πρόληψης Τροχαίων Ατυ
χημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Για την υλοποίηση των προαναφερόμενων στοχευμένων 
δράσεων, το Τμήμα Τροχαίας αξιοποιεί τον παρεχόμενο σε 
αυτό υλικοτεχνικό εξοπλισμό (συσκευή ελέγχου ταχύτητας, 
αλκοολόμετρο. συσκευή ελέγχου θορύβου, ηλεκτρονικό υπολο
γιστή οχήματος), μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση του προ
σωπικού της σε κάθε μεταβολή του υφιστάμενου νομοθετικού 
πλαισίου που ρυθμίζει την οδική κυκλοφορία και συνεργάζεται 
με τις λοιπές Υπηρεσίες και φορείς του Διεθνούς Αερολιμένα 
Αθηνών, όταν αυτό απαιτείται.

Το υψηλό επίπεδο ασφάλειας που παρέχει ο Διεθνής Αερο
λιμένας Αθηνών σήμερα, αντικατοπτρίζει την αφοσίωση και τον 
επαγγελματισμό του αστυνομικού του προσωπικού. Η Υπηρεσία 
φροντίζει ώστε η επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού 
να είναι υψηλή μέσω:
► της διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα 

αντιμετώπισης απειλών κατά της πολιτικής Αεροπορίας, αλλά 
και της Διενέργειας ασκήσεων ετοιμότητας ευρείας κλίμα
κας και προσομοίωσης για την κινητοποίηση του προσωπι
κού. σε συνεργασία με τους λοιπούς φορείς του Διεθνούς 
Αερολιμένα Αθηνών, προκειμένου έτσι να εξασφαλίζεται και 
να ενδυναμώνεται η υψηλότερη δυνατή ετοιμότητά του,

► της διοργάνωσης σεμιναρίων και ημερίδων σε θέματα πλα- 
στότητας ταξιδιωτικών εγγράφων και διαβατηριακού ελέγ-
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χου. με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και από άλλα κράτη, 
στο πλαίσιο εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης αστυνομικού 
προσωπικού της Υπηρεσίας καθώς και προσωπικού των αε
ροπορικών κ.λπ. εταιρειών που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε 
τρόπο στον τομέα ελέγχου ταξιδιωτικών εγγράφων.

► της συμμετοχής, ανά τακτά διαστήματα, αξιωματικών της 
Υπηρεσίας σε επιμορφωτικά σεμινάρια στο εξωτερικό σε 
θέματα συνόρων και ασφάλειας αερολιμένα.
Στη Δ.Α.Α.Α. λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο 

ενώ πρόσφατα εγκαινιάστηκε παράρτημα του Κεντρικού Ιατρεί
ου Αθηνών, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες του Αστυνομικού 
προσωπικού που υπηρετεί στον Αερολιμένα και τις όμορες Αστυ
νομικές Υπηρεσίες, συνταξιούχους αστυνομικούς και μέλη οικο
γενειών αυτών. Υπάρχει επίσης κλειστό σκοπευτήριο το οποίο 
όμως λόγω υπερβολικής χρήσης δεν είναι πλέον λειτουργικό.

Η Διοίκηση της Δ.Α.Α.Α., αναγνωρίζοντας το απαιτητικό 
περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται να λειτουργήσει το προ
σωπικό. φροντίζει, στο μέτρο του δυνατού, το ανθρώπινο δυ
ναμικό να απολαμβάνει ένα υψηλό επίπεδο επαγγελματικού 
βίου οικοδομώντας ένα μοντέλο διοίκησης Ανθρωποκεντρικό, 
Ελληνοκεντρικό, μη αρχηγικό. συνδημιουργικό, πλήρως απο
κεντρωμένο.

0 Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών είναι ένας οργανισμός 
που γνωρίζει αλματώδη ανάπτυξη και επεκτείνεται συνεχώς. 
Από το 2018 ο δορυφορικός σταθμός θα λειτουργεί σε μόνιμη 
βάση και ως εκ τούτου η Δ.Α.Α.Α. θα χρειαστεί περαιτέρω 
ενίσχυση σε έμψυχο δυναμικό, προκειμένου να ανταπεξέλ- 
θει με την ίδια επιτυχία στο έργο της. «Ο Κώδικας Συνό
ρων, μας επιβάλει να διαθέτουμε επαρκές προσωπικό και 
πόρους ούτως ώστε να μην διαταράσσονται οι εμπορικές, 
οικονομικές και πολιτιστικές συναλλαγές», επισημαίνει ο κ. 
Ταξίαρχος και προσθέτει: «Ο Αερολιμένας αποτελεί ένα ευ
αίσθητο περιβάλλον που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς καθώς 
τυγχάνει μεγάλης προβολής. Η Αστυνομία του Αερολιμένα 
Αθηνών δίνει την πρώτη αλλά και την τελευταία εντύπωση 
και εικόνα σε κάθε επισκέπτη της χώρας μας. Όλοι γνω
ρίζουμε πως πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού 
την εικόνα της Ελλάδας, την εικόνα του τουρισμού συνδυ
άζοντας αρμονικά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας με τη φι
λική και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. 
Είναι μία μεγάλη εθνική προσπάθεια κατά την οποία εμείς 
καλούμαστε, στο μέτρο που μας αναλογεί, να πράξουμε στο 
ακέραιο το καθήκον μας», a

[ U S * 1’  ι  ·· -  ■ > - . F
I ... ^  ' ^ Η Μ μ Μ ρ β * M L d

5 0  I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I Μ ΑΡΤΙΟ Σ-ΑΠΡΙΛΙΟ Ι 2017



• Προσφορά για Α στυνομ ικούς
κα ι πολιτικό προσωπικό 

25% στα γυαλιά  ηλίου & οράσεως.

• Εντελώς δωρεάν
οι πρώτοι δο κ ιμ α σ τικο ί φ ακο ί.

• Δεκτά όλα τα ταμεία.

• Δ εκτές  όλες οι πιστωτικές κάρτες.

■Η
0 Π I I Κ 0

πτομετρπς

Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ &Σ. ΣΛΗΜΑΝ 48 11526 ΑΘΗΝΑ · Τ Η Λ /F A X  2106913481 · e -m a il  nikolopoulos_optics@yahoo.gr

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

ΧΑΡΤΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ S '  ΒΙΒΛΙΑ

ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ θ '  ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ θ '  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΣΤΡΩΜΑΤΑ θ '  ΟΠΤΙΚΑ

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ θ '  ΥΑΛΙΚΑ

ΤΡΟΦΙΜΑ θ '  ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ s '  ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ

m  W f  ΦΘΗΝΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΑΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ MARKET

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

mailto:nikolopoulos_optics@yahoo.gr


I ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
► Της Ανβ/μου Αικατερίνης Κίκη

Ενας σημαντικός τομέας ευθύνης της Ελληνικής Αστυ
νομίας. έχει σχέση με την τροχαία κίνηση και ε ιδ ι
κότερα με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων τόσο σε 

προληπτικό, όσο και σε κατασταλτικό επίπεδο για την ασφα
λή κίνηση όλων των τροχοφόρων, καθώς και των πεζών. 
Πρώτιστο μέλημα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 
και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί 
η οδική ασφάλεια. Γιατί η οδική ασφάλεια, πέρα από το 
ότι προστατεύει την ίδια την ανθρώπινη ζωή, αποτελεί 
στρατηγικό πλεονέκτημα για κάθε χώρα, δεδομένου ότι. 
χωρίς αυτή, δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για εμπόριο, για 
επενδύσεις, για τουρισμό και τελικά για ανάπτυξη

Τα οδικά ατυχήματα είναι από τα μεγαλύτερα και διαχρονι
κότερα προβλήματα, που ταλανίζουν τη χώρα μας. 0 αριθμός 
των νεκρών, των βαριά και ελαφρότερα τραυματισμένων απο
τελεί μία μόνιμη και θλιβερή πληγή για τη χώρα μας. η οποία 
δεν λέει να κλείσει. Οι δημογραφικές. κοινωνικές, οικονομι
κές, ψυχολογικές, οικογενειακές συνέπειες από τα τροχαία 
ατυχήματα δεν μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήμα.

Κάθε χρόνο 26.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στους 
δρόμους της Ε.Ε. ενώ τουλάχιστον 135.000 είναι οι βαριά

τραυματίες. Η Χώρα μας, έπειτα από μία δεκαετία σημαντι
κής μείωσης της απώλειας ανθρώπινων ζωών στην άσφαλτο, 
εξακολουθεί να παραμένει στις τελευταίες θέσεις της κα
τάταξης για την οδική ασφάλεια μεταξύ των 28 Κρατών - 
Μελών της Ε.Ε..

Κύριος στόχος του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφά
λειας 2011-2020 είναι η μείωση του αριθμού και της σο
βαρότητας των τροχαίων ατυχημάτων και η αλλαγή της 
οδηγικής συμπεριφοράς των χρηστών των οδών, η οποία 
συνδέεται με αλλαγή στάσης και νοοτροπίας.

Για την υλοποίηση των παραπάνω λειτουργεί σε κεντρικό 
επίπεδο στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, η Διεύθυνση 
Τροχαίας και σε επιχειρησιακό επίπεδο οι περιφερειακές 
Υπηρεσίες Τροχαίας.

Αποστολή και αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Τροχαίας είναι:
► Η εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της 

νομοθεσίας τροχαίας
► Η προανάκριση των τροχαίων ατυχημάτων σωματικών 

βλαβών και υλικών ζημιών
► Η ρύθμιση της κυκλοφορίας
► Η τεχνική αστυνόμευση των οδών
► Η συνεργασία με τους καθ 'ύλην αρμόδιους κρατικούς 

και ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση της οδικής 
κυκλοφορίας

► Η ενημέρωση του κοινού σε θέματα κυκλοφοριακής 
αγωγής και πρόληψης ατυχημάτων
Οι αστυνομικοί που υπηρετούν στις Υπηρεσίες της Τρο

χαίας επιτελούν ένα έργο δύσκολο, επικίνδυνο, αλλά και 
κοινωνικό. Με πλήρη σεβασμό και εκτίμηση στον κάθε 
πολίτη χωριστά, το προσωπικό της Τροχαίας, το οποίο είναι 
εκπαιδευμένο και ειδικευμένο στον τροχονομικό έλεγχο, 
στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, στην εφαρμογή της σχετι
κής νομοθεσίας με την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
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καταβάλει καθημερινά σημαντικές προσπάθειες και συμ- 
βάλει στα μέγιστα για την πρόληψη του τροχαίου ατυχή
ματος και την επίτευξη της κυκλοφοριακής ασφάλειας.

Για την επίτευξη των τιθέμενων στόχων, οι Υπηρεσίες 
Τροχαίας προβαίνουν, μεταξύ άλλων, στις παρακάτω δράσεις:
► Εκπόνηση και εφαρμογή Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας σε 

κάθε Περιφερειακή Ενότητα, με επικαιροποιημένες στο- 
χευμένες επιχειρησιακές δράσεις, για την πρόληψη και 
αποτροπή των οδικών τροχαίων ατυχημάτων.

► Εντοπισμός και χαρτογράφηση των επικίνδυνων σημείων 
τέλεσης τροχαίων ατυχημάτων.

► Αυστηρή εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. με εντατικούς ελέγχους 
για βεβαίωση παραβάσεων και κυρίως των «επικίνδυνων 
παραβάσεων».

► Εντατικοποίηση ελέγχων, μεγάλης διάρκειας και κατάλ
ληλα κατανεμημένων τοπικά και χρονικά, με τη χρη
σιμοποίηση νέων τεχνολογιών, καθώς και συμβατικών 
αυτοκινήτων ώστε να δημιουργείται κοινή πεποίθηση 
στους χρήστες των οδών και κυρίως στους οδηγούς, ότι 
η πιθανότητα να υποστούν. ανά πάσα στιγμή, έλεγχο της 
κυκλοφοριακής τους συμπεριφοράς, είναι μεγάλη.

► Συμμετοχή εκπροσώπων σε σχετικές Επιτροπές και Συμ
βούλια (Επιτροπή Αναθεώρησης του Κ.Ο.Κ. κ.λ.π.).

► Επιπλέον, επιχειρείται η ευαισθητοποίηση των πολιτών 
σε θέματα οδικής ασφάλειας, με την ανάπτυξη των πα
ρακάτω δραστηριοτήτων:

► Διαρκή ενημέρωση των πολιτών με στατιστικά στοιχεία, 
μέσω του διαδικτύου και χαρτογράφηση των επικίνδυ
νων σημείων για τροχαία ατυχήματα σε όλη τη Χώρα, 
συμβουλές και οδηγίες για ασφαλή οδήγηση, Δελτία 
Τύπου με τη δραστηριότητα και προσφορά των Υπηρε
σιών Τροχαίας, καθώς και χρηστικές πληροφορίες για 
την κίνηση και κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο.

► Διανομή φυλλαδίων με χρηστικές οδηγίες και συμβου
λές για ασφαλή οδήγηση.

► Διανομή φυλλαδίων με εικόνες και συμβουλές για μα
θητές και γονείς.

► Συμμετοχή των Υπηρεσιών Τροχαίας σε προγράμματα 
που διοργανώνουν διάφοροι Φορείς ή Οργανώσεις, σε 
εκστρατείες ενημέρωσης για την ασφαλή οδήγηση και 
τη μη χρήση αλκοόλ κ.λπ.

► Συνεχείς συνεντεύξεις και δηλώσεις Διευθυντών ή Δ ι
οικητών Τροχαίας στα Μ.Μ.Ε.. ενημερώνεται η κοινή 
γνώμη για θέματα τροχαίας.

► Δ ιαλέξεις σε σχολεία και μεγάλες ομάδες πληθυσμού 
από έμπειρο προσωπικό τροχαίας.

► Διοργάνωση εκθέσεων τροχαίας, ημερίδων κ.λπ. από 
αστυνομικές Υπηρεσίες της Χώρας.

► Προβολή κοινωνικών μηνυμάτων από τηλεοπτικούς 
σταθμούς.
Για το θέμα της διαπαιδαγώγησης και της ευαισθητοποίη- 

σης των ανηλίκων, μαθητών κ.λ.π., σε θέματα Οδικής Ασφάλει

ας, πέραν των διαλέξεων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο 
στα σχολεία, από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας σχεδιάσθηκε πρόσφατα, 
πρόγραμμα προαγωγής κυκλοφοριακής αγωγής που απευθύ
νεται σε μαθητές δημοτικών σχολείων και που έχει ως σκοπό, 
μεταξύ άλλων, τον εμπλουτισμό της γνώσης και την κατανό
ηση των βασικών κανόνων οδικής κυκλοφορίας, μέσω της 
προβολής οπτικού υλικού, καθώς και τη διανομή εντύπων με 
κανόνες, ασκήσεις και παιχνίδια για την καλύτερη εμπέδωση 
των κανόνων οδικής συμπεριφοράς.

Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι η οδική ασφάλεια είναι βέβαια 
θέμα της πολιτείας αλλά είναι και θέμα του καθενός από 
εμάς. Οι προσπάθειες αυτές δεν μπορούν να αποδώσουν 
αν δεν συνοδεύονται από συνολική αλλαγή νοοτροπίας και 
συμπεριφορών στο δρόμο.

Στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Αστυνομικής Δ ι
εύθυνσης Αττικής την τροχονομική αστυνόμευση ασκεί η 
Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πέρα από το Επιτελείο 
υπάγονται:
► η Υποδ/νση Τροχαίας Αθηνών
► το Τμήμα Τροχαίας Αγίας Παρασκευής
► το Τμήμα Τροχαίας Αιγάλεω
► το Τμήμα Τροχαίας Αττικής Οδού
► το Τμήμα Τροχαίας Ελληνικού
► το Τμήμα Τροχαίας Ελευσίνας
► το Τμήμα Τροχαίας Καισαριανής
► το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας
► το Τμήμα Τροχαίας Καπανδριτίου
► το Τμήμα Τροχαίας Κερατέας
► το Τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς
► το Τμήμα Τροχαίας Κορυδαλλού
► το Τμήμα Τροχαίας Μεγάρων
► το Τμήμα Τροχαίας Νέας Ιωνίας
► το Τμήμα Τροχαίας Πειραιά
► το Τμήμα Τροχαίας Πειστερίου
► το Τμήμα Τροχαίας Σαλαμίνας
► το Α ' Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής
► το Β ' Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής
► ο Σταθμός Τροχαίας Περάματος
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Ακολουθεί συνέντευξη με τον 
Διευθυντή της Υπηρεσίας

Ποια είναι η συχνότερη αιτία πρόκλησης ατύχημα 
τος σοβαρού ή θανατηφόρου για το νομό Αττικής;

Από ία τηρούμενα στατιστικά στοιχεία ανα
φορικά με τις αιτίες πρόκλησης τροχαίων 
ατυχημάτων ανά την Επικράτεια και κατ' 
επέκταση στην Αττική, διαπιστώνεται ότι 
ο οδηγός του οχήματος αποτελεί τον 
βασικότερο παράγοντα πρόκλησης 
τροχαίων ατυχημάτων.

0 οδηγός είναι αυτός ο οποίος 
με την οδηγική του συμπεριφορά, 
είτε αυτή συνίσταται σε συγκεκρι
μένες παραβατικές συμπεριφορές 
(π.χ. παραβίαση προτεραιότητας 
[7,26%], απόσπαση της προσοχής 
[6,777ο], παραβίαση σήμανσης οδι
κού δικτύου [4,397ο], παραβίαση ση
ματοδοτών [2,217ο] κ,λπ.), είτε αυτή 
δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένα 
ή αποτελεί συνδυασμό συμπεριφο
ρών των οδηγών (λοιπά αίτια αναφερόμενα στον οδηγό -  22,67ο), 
αποτελεί την βασική αιτία πρόκλησης οδικών τροχαίων ατυχημά
των σε ποσοστό 50,69 %.

Βέβαια, πρέπει να επισημάνουμε ότι το τροχαίο ατύχημα 
είναι μια σύνθετη κατάσταση η οποία επηρεάζεται και από άλ
λους παράγοντες, πέραν του οδηγού όπως:
► Οι λοιποί χρήστες της οδού (επιβάτης -  πεζός)
► Το όχημα

► Η οδική υποδομή και το οδικό περιβάλλον (οδόστρωμα, 
σήμανση, σηματοδότηση, φωτισμός, στηθαία ασφαλείας, 
διαφημίσεις, κλιματολογικές συνθήκες κ,λπ.)

Επειδή όμως τα τελευταία χρόνια, τόσο τα 
οχήματα, όσο και το οδικό περιβάλλον 

στην Ελλάδα έχουν βελτιωθεί αισθητά, 
εκείνο που απομένει να βελτιωθεί, κατ' 
ουσία να αλλάξει ριζικά, είναι ο παρά
γοντας άνθρωπος, δηλαδή η οδική συ
μπεριφορά των οδηγών, των επιβατών 

και των πεζών.
Με λίγα λόγια δηλαδή, εάν το 

επίπεδο της κυκλοφοριακής μόρ
φωσης των οδηγών στην Ελλάδα 
ήταν πιο ανεπτυγμένο, θα μπο
ρούσαμε να αποφύγουμε του
λάχιστον ένα στα δύο τροχαία 
ατυχήματα που γίνονται σε όλη 
την Χώρα, δηλαδή σε απόλυτους 
αριθμούς πάνω από 8.700 τρο
χαία ατυχήματα (θανατηφόρα, 
σοβαρά και ελαφρά) ανά έτος.

Η κυκλοφοριακή αγωγή λοι
πόν είναι το πιο κρίσιμο σημείο στην οδική ασφάλεια. Αυτό 
θεωρούμε και το σημαντικότερο που πρέπει να αλλάξει.

Η Χώρα μας κατέχει μια θλιβερή πρωτιά ανάμεσα στις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή του υψηλότερου 
ποσοστού σε θανάτους από τροχαία ατυχήματα. Αν σε 
αυτό συνυπολογιστεί ότι ένα μεγάλο μέρος των θυμάτων 
είναι ηλικίας από 17 έως 35 ετών αντιλαμβανόμαστε ότι τα 
τροχαία δυστυχήματα αποτελούν μάστιγα, η αντιμετώπιση 
της οποίας δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με αστυνομικά 
μέτρα. Ο παράγοντας «άνθρωπος» με την οδηγική του παι
δεία και συμπεριφορά παίζει πρωτεύοντα ρόλο; Υποδομές 
(δρόμοι, σήμανση, ποδηλατοδρόμοι); Γένεση οδικών τρο
χαίων ατυχημάτων.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας διαψεύσω ευχάριστα.

0 Αστυνομικός Διευθυντής Σπανουδάκης Νικόλαος. 
Διευθυντής της Διεύθυναης
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Η Ελλάδα την τελευταία 5ετία (2010-2015) έχει να επ ιδείξει 
την δεύτερη μεγαλύτερη μείωση του αριθμού των νεκρών 
από τροχαία ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε πο
σοστό περί τα -36 %. ενώ την τελευταία 15ετία (2001-2015) 
περί τα -56%. Ωστόσο η θνησιμότητα στη Χώρα μας ανά 
εκατομμύριο κατοίκων λόγω τροχαίων ατυχημάτων (72 νε- 
κροί/εκατ. Το 2015). εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από 
τον Μέσο Όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (52 νεκροί/εκατ. 
το 2015). Το γεγονός αυτό δείχνει ότι έχουμε πολύ δρόμο 
ακόμη μπροστά μας και ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις προ- 
σπάθειές μας για την μείωση του αριθμού των τροχαίων 
ατυχημάτων. Και όπως ήδη ανέφερα, πρέπει να γίνουν ρι
ζικές αλλαγές στην κυκλοφοριακή αγωγή και επιμόρφωση 
των οδηγών.

Ουσιαστικά δηλαδή πρέπει να αναθεωρήσουμε και να 
τοποθετήσουμε σε νέα σωστή βάση την οδική μας συμπε
ριφορά. η οποία πρέπει να δ ιακρίνεται από το σεβασμό 
προς το συνάνθρωπο και το περιβάλλον, από την ευγένεια 
και την αλληλοκατανόηση. Η κυκλοφοριακή ευταξία και 
ασφάλεια δεν είναι ατομική υπόθεση, αλλά υπόθεση κοινής 
προσπάθειας και συνεισφοράς.

Ανεξάρτητα από το πόσο καλό, πόσο γρήγορο, πόσο ακρι
βό και πόσο αποδοτικό είναι το αυτοκίνητό μας. ο καθένας 
από εμάς είναι ο οδηγός που αποφασίζει εάν το αυτοκίνητό 
του είναι ένα ασφαλές μέσο μεταφοράς. Καλός οδηγός δεν 
είναι ο τέλειος οδηγός. Είναι αμφίβολο εάν υπάρχει τέτοιος 
οδηγός. Πέρα από την επιδεξιότητα και την εμπειρία που 
έρχονται με τον χρόνο, ο καλός οδηγός πρέπει να διακρί- 
νεται για την:
► Υπευθυνότητα
► Συγκέντρωση προσοχής (προσήλωση)
► Αντίληψη
► Υπομονή.
► Εμπιστοσύνη

Ποιες είναι οι δράσεις που πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τρο
χαίας Αττικής για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων:

Η Διεύθυνσή μας είναι σταθερά προσανατολισμένη στην 
εμπέδωση του κλίματος Οδικής Ασφάλειας και ελέγχου σε 
όλους τους οδηγούς. Στόχος μας είναι να περιορίσουμε στο 
ελάχιστο δυνατό τις οδικές συμπεριφορές, οι οποίες είτε 
οδηγούν στο τροχαίο ατύχημα, είτε πολλές φορές προσβά
λουν τον πολιτισμό μας.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, από τη Διεύθυνσή 
μας έχει σχεδιασθεί ως αποτελεσματικότερη μορφή δράσης 
υλοποιούμενη από τις υφιστάμενές μας Υπηρεσίες Τροχαίας, 
εκείνη της έντονης τροχονομικής αστυνόμευσης με:
► Εποχούμενες φανερές περιπολίες.
► Συγκρότηση συνεργείων.
► Συντονισμένες ε ιδ ικές  εξορμήσεις, με συμμετοχή και 

των 3 Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχη
μάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) του Επιτελείου μας.

► Διενέργεια αλκοτέστ σε καθημερινή πλέον βάση, ημέρα 
και νύχτα και όχι μόνο κατά τα Σαββατοκύριακα τη νύχτα.

► Διενέργεια εντατικών έλεγχοι για τη διαπίστωση της χρή
σης ζωνών ασφαλείας και προστατευτικού κράνους.

► Έλεγχος της ταχύτητας με Ειδικές Ηλεκτρονικές Τεχνικές 
Συσκευές (φορητά ή σταθερά radars).
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Πόσο συμβάλλουν οι νέες τεχνολογίες; Υλικοτεχνικός 
εξοπλισμός, χρήση καμερών για τη βεβαίωση τροχονο- 
μικών παραβάσεων; Χρήση drones; Πώς θα χρησιμοποι
ηθούν στο έργο της Τροχαίας;

Η χρήση ίω ν τεχνικών μέσων εντάσσεται πρώτιστα στα 
μέτρα πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων και δευτερευ- 
όντως στα κατασταλτικά. Με αυτή την έννοια συμβάλουν 
σημαντικά στην πρόληψη της τροχαίας παραβατικότητας. 
αλλά και στη διαχείριση της κυκλοφορίας και καλό θα ήταν 
να υπάρξει επέκταση της χρήσης τους και αξιοποίηση νέων 
τεχνολογιών όπως τα drones.

► Σχολεία κυκλοφοριακής αγωγής. Αποδίδουμε ιδιαίτερη 
σημασία στον παράγοντα αυτόν, γι' αυτό και αξιωμα
τικο ί των Υπηρεσιών μας πηγαίνουν σε όλα σχεδόν τα 
σχολεία Α 'βάθμιας και Β 'βάθμιας εκπαίδευσης παρα- 
δίδοντας μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής. Πέρα από 
αυτά όμως δεν παραλείπουμε να φροντίζουμε και για 
τους συνανθρώπους μας της τρίτης ηλικίας, καθώς και 
για την επιμόρφωση των επαγγελματιών οδηγών.

► Προτάσεις βελτίωσης του οδικού δικτύου και της υπο
δομής. Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στη βελτίωση της 
υπάρχουσας υποδομής και για το λόγο αυτό δεν παραλεί
πουμε να επισημαίνουμε κάθε φθορά, έλλειψη ή ατέλεια 
προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να προβαίνουν στην 
αποκατάστασή τους.

Ο νέος τρόπος βεβαίωσης παραβάσεων αλλά και κατα
γραφής τροχαίων ατυχημάτων με τη χρήση των tablets 
βρίσκεται σε λειτουργία;

Η απόκτηση των ηλεκτρονικών συσκευών (tablets) του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, μέσω των 
οποίων βεβαιώνονται παραβάσεις τροχαίας νομοθεσίας και 
καταγράφονται τροχαία ατυχήματα, αποτελούν βήματα προς 
τον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομί
ας και έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία και χρησιμοποιούνται 
από το αστυνομικό προσωπικό των Υπηρεσιών Τροχαίας.

Μέσω της χρήσης των συσκευών αυτών, θα διευκολυνθεί 
σταδιακά το αστυνομικό έργο, ενώ η άμεση και ακριβής κα
ταχώρησα συγκέντρωση και άντληση στατιστικών στοιχείων 
σχετικών με τα τροχαία ατυχήματα και τις παραβατικές συ
μπεριφορές σχετικές με την μη τήρηση των κανόνων οδικής 
κυκλοφορίας, θα συντελέσει στην στοχευμένη διαμόρφωση 
των δράσεων των Υπηρεσιών Τροχαίας, προκειμένου να δ ι
ασφαλιστεί αυξημένο επίπεδο Οδικής Ασφάλειας.

Συζητείται έντονα το τελευταίο διάστημα η υπογραφή 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης με το υπουργείο Μετα
φορών για τη μείωση των προστίμων του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας, λόγω υψηλών ποσών που υπάρχουν στα 
πρόστιμα. Έχουν βοηθήσει τα υψηλά πρόστιμα στη μείωση 
των τροχαίων ατυχημάτων; Η μείωση των προστίμων θα 
υπονομεύσει τις προσπάθειες για ενίσχυση της Οδικής 
Ασφάλειας στην Ελλάδα; Οα υπάρξει αυξημένη αστυνό
μευση-, Ποια η θέση σας;
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θεωρούμε - και το υποστηρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια 
- ότι η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων είναι ένα σύνθετο 
ζήτημα και γι' αυτό χρειάζεται να το δούμε από όλες τις 
πλευρές του. Οι τελευταίες τροποποιήσεις των κυρώσεων 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας επήλθαν το 2007, χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι δεν επιδέχεται και περαιτέρω βελτι
ώσεις. είτε αυτές θα αφορούν κάποια μείωση σε μερικά 
πρόστιμα, είτε βεβαίως και αυξήσεις σε κάποια άλλα, είτε 
και άλλου είδους τροποποιήσεις. Όλα αυτά είναι μια διαρκής 
διαδικασία που αφορά την Πολιτεία και το Νομοθέτη. Εκείνο 
όμως στο οποίο επίσης θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη 
βαρύτητα είναι η νοοτροπία και η υπευθυνότητα του κάθε 
συμμετέχοντα στην κυκλοφορία (οδηγού, πεζού, επιβάτη), 
ώστε μέσα από αυτές να σημειωθεί η μεγαλύτερη βελτίωση 
στον τομέα της πρόληψης. Εάν δεν υπάρχει ατομική ευθύνη 
και ευαισθητοποίηση. τότε δεν μπορούμε να προσδοκούμε 
και θεαματικά αποτελέσματα στην αύξηση του επιπέδου της 
Οδικής Ασφάλειας στη χώρα μας.

Είστε ένας Αξιωματικός που προέρχεται από τις Υπηρε
σίες Τροχαίας και γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τροχαία. Ποιο μήνυμα 
θέλετε να στείλετε στο προσωπικό σας. μέσα από το πε
ριοδικό μας;

0α ήθελα να μεταφέρω στο προσωπικό των Υπηρεσι
ών Τροχαίας, ότι γνωρίζω πολύ καλά τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 
αφού αυτά είναι κοινά για όλους μας και τα βιώνουμε στην 
καθημερινότητά μας. Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό 
μας είναι ότι οφείλουμε να σκεφτόμαστε θετικά και να αντι
μετωπίζουμε την αποστολή μας με ιδιαίτερη υπευθυνότητα 
και διάθεση προσφοράς προς τον πολίτη. Γιατί αυτή η κα
θημερινή ευθύνη και προσφορά μάς ολοκληρώνει ως άτομα 
και επαγγελματίες και καταξιώνει το Σώμα στη συνείδηση 
των πολιτών. Και οι πολίτες όμως δεν πρέπει να αισθάνο
νται τους Τροχονόμους ως «τιμωρούς». Καταλαβαίνουμε ότι 
κάποιες φορές γινόμαστε δυσάρεστοι αλλά η ανθρώπινη 
ζωή είναι πολύτιμη και πρέπει να την προστατέψουμε από 
κάποιους ασυνείδητους - ελπίζω ελάχιστους -  οδηγούς που 
αδιαφορούν για την οδική ασφάλεια. ■

ΧΡΗΣΙΜ ΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
ΓΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΠΑΣΧΑ 2017

Επιπρόσθετα και προς ενημέρωση του κοινού, συνο

πτικά αναπτύσσονται χρήσιμες συμβουλές προς τους 

οδηγούς και τους πεζούς, ώστε να προληφθούν τα 

τροχαία ατυχήματα και να δ ιευκολυνθεί η κυκλοφο

ρία κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα 2017, οι 
κυριότερες εκ των οποίων είναι:

► Να μην οδηγούν όταν καταναλώνουν οινοπνευματώδη 

ποτά
► Να μην αναπτύσσουν υπερβολική ταχύτητα και να 

προσαρμόζουν αυτή ανάλογα με τις επικρατούσες και

ρικές συνθήκες
► Να χρησιμοποιούν τη ζώνη ασφαλείας οι οδηγοί και οι 

επιβάτες Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων και το προστατευτικό κρά

νος οι οδηγοί και επιβάτες των δικύκλων

► Να συγκρατούν με σύστημα κατάλληλο για την ηλικία, 
το ύψος και το βάρος τα μικρά παιδιά (ειδικά καθίσμα

τα. ζώνες ασφαλείας κλπ)

► Να μην πραγματοποιούν αντικανονικά προσπεράσματα
► Να αποφεύγουν την προσέγγιση με Ι.Χ. στο Σταθμό 

Υπεραστικών Λεωφορείων της Λ. Κηφισού και να προ

τιμούν για το σκοπό αυτό τα Μ.Μ.Μ., επειδή τις ημέρες 
αυτές παρατηρείται σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα 

στο παραπάνω σημείο
► Μέσα στην πόλη, που η κίνηση των οχημάτων μειώνε

ται αισθητά κατά τις ημέρες των εορτών, να είναι πολύ 

προσεκτικοί και να κινούνται με μειωμένη ταχύτητα, 

γιατί παρατηρείται αύξηση των θανατηφόρων και σο

βαρών τροχαίων ατυχημάτων
► Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και υπομονετικοί στα 

σημεία όπου εκτελούνται έργα και να συμμορφώνο
νται με την υπάρχουσα οδική σήμανση, ενώ για την 
αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης και καθυστε

ρήσεων. μπορούν αντίστοιχα να χρησιμοποιούν εναλ

λακτικές διαδρομές ή να εκκινούν νωρίτερα

► Να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμι- 
d  στών Τροχονόμων

Κ χ χ ο  Π χ ο χ α .
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I  ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ
► Των: Α/Δ' Μπακαλάρου Γεωργίου 

και Α/Υ' Κολιώνη Κων/νας

Ν Ε Ε Σ  Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ
«Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» 

-  Παιδικές Εξοχές -

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΠΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ 
«ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 
ΜΕΤΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ 
- ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
«ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ» ΠΡΟΣ 
ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

·■ jfcfv- νj g g h f r z r / r & f ,
ο τελευτα ίο  χρονικό διάστημα στις εγκαταστάσεις 
των Π αιδικώ ν Εξοχών του Σώματος στον Άγιο Αν-

αποστρατεία) Συγκεκριμένα, την προηγούμενη θερινή περίο
δο και για δύο δεκαήμερα φιλοξενήθηκαν στις εν λόγω εγκα-

δρέα Ν. Μάκρης Αττικής, οι οποίες εκτε ίνοντα ι ταστάσεις συνολικά 72 οικογένειες προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. 
π ευκόφ υτη  έκταση 41 περίπου στρεμμάτω ν, με τα παιδιά τους.περίπου στρεμμάτων, 

δίπλα στη θάλασσα, έχουν πραγματοποιηθεί κα ι β ρ ί
σκονται σε εξέλ ιξη , σημαντικά έργα υποδομής για την 
περαιτέρω αναβάθμισή τους, με σκοπό την προσφορά 
ποιοτικότερω ν υπηρεσιών στους κατασκηνω τές κα ι τις  
ο ικο γένε ιες  του προσωπικού.

Παράλληλα, από το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομί
ας», στο πλαίσιο του κοινωνικού του χαρακτήρα, έχουν αναπτυ
χθεί πρωτοβουλίες και υλοποιούνται νέες δράσεις, οι οποίες 
αποσκοπούν στην ηθική και οικονομική στήριξη του προσω
πικού και των οικογενειών τους, καλύπτοντας έτσι πάμπολλες 
ανάγκες, μάλιστα, σε μία τόσο δύσκολη οικονομική περίοδο.

Ειδικότερα, ένας νέος κατασκηνωτικός θεσμός «ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» καθιερώθηκε από την προη
γούμενη θερινή περίοδο, σύμφωνα με τον οποίο παρέχεται 
η δυνατότητα φιλοξενίας, στις εγκαταστάσεις των Παιδικών 
Εξοχών στον Άγιο Ανδρέα Ν. Μάκρης Αττικής, οικογενειών 
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (εν ενεργεία και εν

Ήδη. με απόφαση του Αρχηγού του Σώματος, η οποία απε 
στάλη σε όλες τις Υπηρεσίες, αηοφασίστηκε η επέκταση του 
νέου κατασκηνωτικού θεσμού, κατά την ερχόμενη θερινή πε
ρίοδο, για τη φιλοξενία οικογενειών προσωπικού στις κατα 
σκηνώσεις του Σώματος. Η φιλοξενία οικογενειών θα πραγ 
ματοποιηθεί σε έξι (6) συνολικά δεκαήμερα και συγκεκριμέ
να σε δύο (2) δεκαήμερα από το μήνα Ιούνιο έως την έναρ
ξη της κατασκηνωτικής περιόδου, όπου θα φιλοξενηθούν 
μόνο παιδιά προσωπικού του Σώματος, καθώς και για άλλα 
τέσσερα (4) δεκαήμερα μετά τη λήξη αυτής, ως ακολούθως:

*
1° Δεκαήμερο 
2° Δεκαήμερο 
3° Δεκαήμερο 
Α° Δεκαήμερο 
5° Δεκαήμερο 
6° Δεκαήμερο

από 01/06/2017 έως 
από 12/06/2017 έως 
από 21/08/2017 έως 
από 02/09/2017 έως 
από 14/09/2017 έως 
από 26/09/2017 έως

10/06/2017
21/06/2017
30/08/2017
11/09/2017
23/09/2017
05/10/2017
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0α διατεθούν συνολικά έως εβδομήντα (70) δωμάτια ανά 
δεκαήμερο, για τη φιλοξενία ισάριθμων οικογενειών. Στους 
φιλοξενούμενους θα παρασχεθεί ο εξοπλισμός του δωματί
ου. τα οποία θα παραδίδονται στους φιλοξενούμενους καθαρά 
και απολυμασμένα. Επίσης, σε κάθε οικογένεια θα παρέχο
νται τα απαραίτητα μέσα για τον καθαρισμό των δωματίων. Οι 
φιλοξενούμενοι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι, με τα απα
ραίτητα για τη διαμονή τους είδη (κλινοσκεπάσματα, σεντόνια, 
μαξιλάρια, πετσέτες και λοιπά είδη ατομικής καθαριότητας).

Για την παροχή του δωματίου με τον εξοπλισμό του και 
τη χρήση της εγκατάστασης, κάθε οικογένεια που θα επι- 
λεγεί για φιλοξενία, θα καταβάλλει στο Ίδρυμα συμβολικό 
ποσό, το οποίο ανέρχεται στα πενήντα (50€) ευρώ, το δε
καήμερο (εισφορά ανταποδοτικού χαρακτήρα).

Το ανωτέρω ποσό θα κατατίθεται σε λογαριασμό της 
Εθνικής Τράπεζας, που τηρεί το Ίδρυμα.

Στους φιλοξενούμενους θα παρέχεται η δυνατότητα σίτι
σης στο εστιατόριο της εγκατάστασης, με την προσφορά τριών 
(3) γευμάτων (πρωινού - μεσημεριανού γεύματος - δείπνου). 
Για το σκοπό αυτό θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία τα μαγειρεία 
για την παρασκευή των γευμάτων, καθώς και το εστιατόριο, 
όπου θα προσφέρονται τα παρασκευαζόμενα είδη.

Για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας των παρασκευα
σμένων γευμάτων, το εστιατόριο και τα μαγειρεία θα στε
λεχωθούν με το κατάλληλο πιστοποιημένο προσωπικό (τε
χνολόγους τροφίμων, μαγείρους, βοηθούς μαγείρων, τρα
πεζοκόμους. κ.λπ.).

Κατά την ημέρα άφιξης, θα παραδίδεται στους φιλοξενού
μενους πρόγραμμα διατροφής, για όλο το χρονικό διάστημα 
παραμονής τους (δεκαήμερο). Όσοι από τους φιλοξενούμε
νους επιθυμούν να σιτίζονται στο εστιατόριο της εγκατά
στασης. θα δηλώνουν από την προηγούμενη ημέρα αριθμό 
ατόμων ανά γεύμα, ώστε να πραγματοποιείται έγκαιρα προ
γραμματισμός για την προμήθεια και την ορθολογική διαχεί
ριση των ειδών διατροφής για την αποφυγή πλεονασμάτων ή 
ελλείψεων. 1

Το κόστος για τρία πλήρη γεύματα ημερησίως θα ανέρ
χεται στα έξ ι (6) ευρώ, ανά άτομο. Το ποσό αυτό δε θα δια
φοροποιείται σε περίπτωση παράλειψης κάποιου γεύματος.

Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποιοτικότερη 
παροχή όλων των απαιτούμενων υπηρεσιών στους φ ιλοξε
νούμενους:
► θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία όλες οι λοιπές υφιστά

μενες υποδομές της εγκατάστασης, όπως το Κυλικείο 
για την προσφορά ανάλογων ειδών, (σε πολύ χαμηλές 
τιμές), οι αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα μπάσκετ, 
ποδοσφαίρου, βόλεϊ, beach volley), η παιδική χαρά, ο 
θερινός κινηματογράφος, το πολιτιστικό κέντρο κ.λπ. 
θα παρέχονται σε 24η βάση υπηρεσίες φρούρησης, 
καθαριότητας κοινόχρηστου και περιβάλλοντος χώρου, 
φύλαξης εγκαταστάσεων, τεχνικής υποστήριξης, συντή^ 
ρησης εγκαταστάσεων κ.λπ.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα φιλοξενίας, οι ενδι-

β |"

Δυνατότητα φιλοξενίας θα δοθεί, κατά σειρά
προτεραιότητας, στις παρακάτω κατηγορίες:
•  Οικογένειες με μέλος ΑΜΕΑ (σύζυγος ή τέκνο)
•  Πολύτεκνες ή τρίτεκνες οικογένειες των οποίων 

τα τέκνα είναι άγαμα, ή μη εργαζόμενα, μέχρι 25 
ετών και μόνο εφόσον αποτελούν προστατευό- 
μενα μέλη της

•  Μονογονεϊκές ο ικογένειες που έχουν ένα του
λάχιστον ανήλικο τέκνο κ.λπ.
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μια μοναδική ευκαιρία και μια σημαντική προσφορά - δυ
νατότητα. με αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή του προ
σωπικού (εν ενεργεία και εν αποστρατεία) και των μελών 
των οικογενειών τους, με γνώμονα την ασφαλή, υγιεινή και 
άνετη διαμονή τους, σε ένα δικό μας κατάλληλο και φιλικό 
περιβάλλον.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι, η επιτυχής εκπλή
ρωση της προσπάθειας αυτής, προϋποθέτει την αποδοχή και 
στήριξη του νέου κατασκηνωτικού θεσμού, από ολόκληρη 
την αστυνομική οικογένεια, καθότι πρόκειται για μια σπου
δαία κοινωνική προσφορά, δεδομένης και της σημερινής ο ι
κονομικής κατάστασης, εξαιτίας της οποίας πολλές ο ικογέ
νειες στερούνται της δυνατότητας καλοκαιρινών διακοπών.

Πέραν αυτών, θα πρέπει να γίνει γνωστό σε όλο το προ
σωπικό του Σώματος (εν ενεργεία και εν αποστρατεία) ότι οι 
εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών στον Άγιο Ανδρέα Ν. 
Μάκρης Αττικής, προσφέρονται και για άλλες χρήσεις πέ
ραν της λειτουργίας τους ως κατασκηνώσεις (για φιλοξενία 
παιδιών, αλλά και οικογενειών), αφού αυτές έχουν αναβαθ
μιστεί σημαντικά και εκσυγχρονίζονται διαρκώς.

Στο πλαίσιο αυτό, με Απόφαση του Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ., η 
οποία έχει αποσταλεί σε όλες τις Υπηρεσίες, αποφασίστηκε 
η διάθεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων και των ευρισκό
μενων εντός αυτών δύο (2) παρεκκλησίων προς χρήση από 
το εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., 
για την τέλεση μυστηρίων γόμων και βαπτίσεων, καθώς 
και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων.

Η διάθεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων θα πραγματο
ποιείται με τους ακόλουθους όρους:
► Το δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων παρέχεται απο

κλειστικά στο εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπι
κό του Σώματος τόσο για τους ίδιους όσο και για τα τέ
κνα αυτών. Ειδικότερα, πέραν των δύο (2) παρεκκλησίων. 
από τις εγκαταστάσεις θα διατίθενται προς χρήση, ο χώ
ρος πρασίνου του Α συγκροτήματος, καθώς και ο χώρος 
του εστιατορίου, για την τέλεση δεξιώσεων - προσφορά 
γευμάτων. Τονίζεται ότι δε θα υφίσταται δυνατότητα λε ι
τουργίας ή χρήσης των μαγειρείων. Ωστόσο, η προσφο
ρά γευμάτων δύναται να πραγματοποιείται από εταιρείες 
εστίασης (catering). Επιπλέον, θα διατίθενται προς χρήση,

Αν ο αριθμός των διαθέσιμων δωματίων δεν καλυ
φθεί, από τις ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού, 
κατά την επιλογή των λοιπών επιθυμούντων οικο
γενειών θα λαμβάνεται υπόψη:
•  Η φιλοξενία τους στην Κατασκήνωση την προη

γούμενη θερινή περίοδο.
•  Η οικονομική κατάσταση των αιτούντων. Προς 

τούτο, σε συντρέχουσα περίπτωση, θα προσκο
μίζεται από τον ενδιαφερόμενο απαραίτητο πα
ραστατικό.

•  Η ηλικία των παιδιών, καθώς το Π  και το Δ ' 
δεκαήμερο θα προτιμηθούν οικογένειες του εν 
ενεργεία προσωπικού, με παιδιά σχολικής ηλι
κίας, προς εξυπηρέτησή τους

αφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν, οι μεν εν ενεργεία 
στις Υπηρεσίες τους, οι δε εν αποστρατεία μέσω του Αστυ
νομικού Τμήματος του τόπου κατοικίας τους, ία  ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 
α) Αίτηση συμμετοχής

πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης 
του Ε1 (εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία) 

ο νέος κατασκηνωτικός θεσμός αποτελεί
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Πέραν της λειτουργίας των εγκαταστάσεων ως Παιδικές 
Εξοχές, οικατασκηνώσεις του Σώματος έχουν καταστεί κα
τάλληλες και προσφέρονται για άλλες χρήσεις και συγκε
κριμένα για την τέλεση μυστηρίων γάμων και βαφτίσεων, 
καθώς και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων.

Ειδικότερα διατίθενται δύο (2) παρεκκλήσια, υπαίθρι- 
τ "Χώροι. καθώς και ο χώρος του εστιατορίου για την τέλε

ση δεξιώσεων, ενώ γεύματα προσφέρονται από εταιρείες...
Για περισσότερες πληροφορίες, προβλεπόμενα δ ικα ι- 

ολογητικά. λεπτομέρειες κ.λπ. για τις ηροαναφερόμενες 
νέες δράσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι,σκεφθούν 
το σχετικό ηλεκτρονικό σύνδεσμο του Ιδρύματος που έχε 
ενεργοποιηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Αρχηγεία 
μας «www.astynomia.gr*. αλλά και να επικοινωνούν με το 
Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας», στα τηλέφωνα 213 
1520710-11-12-13. ■

- - ΛΑ
1
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ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

►

►

►

►

σε συντρέχουσα περίπτωση, π παιδική χαρά και οι αθλη
τικές εγκαταστάσεις.
Οι δικαιούχοι που επιθυμούν τη χρήση της εγκατάστασης, 
θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το Ίδρυμα 
«Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας», π οποία θα εξετάζεται 
από το Δ.Σ. του Ιδρύματος, για τη λήψη σχετικής απόφα
σης.
Οι αιτούντες θα μεριμνούν για την έκδοση των προβλεπό- 
μενων αδειών τέλεσης μυστηρίων, σε συντρέχουσα περί
πτωση.
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλλουν συμβολικό τίμημα
στο Ίδρυμα για τη χρήση του χώρου, το ύψος του οποίου 
θα καθορίζεται κάθε φορά με Απόφαση του Δ.Σ. Το ποσό 
αυτό θα πρέπει να καταβάλλεται σε τηρούμενο Τραπεζικό 
Λογαριασμό του Ιδρύματος.
Οι αιτούντες -  ενδιαφερόμενοι θα αναλαμβάνουν την 
υποχρέωση ευπρεπισμού και καθαρισμού του χώρου, 
μετά το πέρας χρήσης αυτού.
Οι εγκαταστάσεις δε θα διατίθενται προς χρήση, κατά τη 
διάρκεια φιλοξενίας κατασκηνωτών.



ας προστατεύσουμε το "Κεκτημένο

6 ηΑστυνομική Ανασκόπηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα και αρχαιότερα 
ελληνικό περιοδικά με συνεχή ροή έκδοσης ενημερωτικού, 
επιμορφωτικού και Μη Κερδοσκοπικού χ α ρ α κ τή ρ α ^ ^

-  ^  Αστυνομικά Χρονικά
1  3 5 ό  Επιθεώρηση Χωροφυλακής Αστυνομική Ανασκόπηση

ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣΣΚΟΠΟΣ

0,75€/μήνα
r

η

9€/χρ όνο

δίνεις για το περιοδικό 
και βοηθούν κι εμένα...

Με σαφή επίγνωση των οικονομικών δυσκολιών, που υφίστανται σήμερα, θεωρούμε ότι εμείς οι ίδιοι 
(Αστυνομικοί, Πολιτικοί Υπάλληλοι, Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες) θα πρέπει να 
διαφυλαξουμε το κεκτημένο, που ονομάζεται “Αστυνομική Ανασκόπηση” , το οποίο λειτουργεί 
ενισχύοντας 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.



Ο ικονομικές Ενισχύσεις

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

Ορφανών τέκνων προσωπικού ΕΛ.ΑΣ.

Τέκνα υπερπολύτεκνων οικογενειών ΕΛ.ΑΣ.

2016 275.470 €

Συνάδελφε, 
σε ευχαριστώ!



I ΙΣΤΟΡΙΚΟ
► Των Αστυφύλακα Δημητρίου Τσιρίγκα 

Ειδικού Φρουρού Κων/νου Κούτλα

Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
-  Δ ΙΑ Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Η  Α Ξ ΙΑ  -  

Α Ν Ε Κ Τ ΙΜ Η Τ Η  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Ο θεσμός της Αστυνομίας γυναικών διαφαίνεται στα 

μέσα του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, όταν μεγάλες 

πόλεις του εξωτερικού (Νέα Υόρκη, Σικάγο. Τόκυο, Λον
δίνο κ.λπ.) πρωτοτύπησαν χρησιμοποιώντας γυναίκες ως 

τακτικές λειτουργούς της Αστυνομίας σε ευρεία κλίμακα. Οι 
γυναίκες αστυνομικοί του εξωτερικού, στα μέσα του 20ου 

αιώνα υπηρετούσαν σε πολλές μεγάλες πόλεις των Ηνω
μένων Πολιτειών, της Ηπειρωτικής Ευρώπης, της Ιαπωνίας 

και όχι μόνο.
Στην Ελλάδα ο θεσμός αυτός προβλέφθηκε πρωτίστως 

με τους Νόμους 2815/1922 άρθρο 18 και 3278/1925 άρ
θρο 12 αντίστοιχα, οι οποίοι όμως δεν εφαρμόστηκαν μέ

χρι και το 1944, όταν στις 19 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους 
προσλήφθηκε στην Αστυνομία Πόλεων ορισμένος αριθμός

γυναικών κυρίως για την ενέργεια ερευνών σε γυναίκες ή 
την παρακολούθηση, όσων από αυτές κρίνονται ύποπτες. 

Μολονότι οι προσλήψεις αυτές - που αφορούσαν σε 40 γυ
ναίκες - θεωρήθηκαν χρήσιμες, δεν κατοχυρώθηκαν με τον 

Α.Ν. 698/1945, ο οποίος τις ακύρωσε. Κατόπιν αυτών, με 
τον Νόμο 2458/1953 (Περί Οργανισμού του Σώματος της 

Αστυνομίας Πόλεων) συνεστήθη η Βοηθητική Αστυνομία 
από 30 γυναίκες, οι οποίες εντάσσονται και εξομοιώνονται 

σε όλα με τους άνδρες αστυνομικούς. Τα καθήκοντα που 
αρχικά τους ανατέθηκαν αφορούσαν στις περιπολίες, στις 
σωματικές έρευνες, στην αντιμετώπιση της πορνείας, καθώς 

και στη φύλαξη γυναικών και παιδιών κρατουμένων ή τη 

συνοδεία τους στα δικαστήρια, χωρίς όμως να προβλέπε- 
ται το δικαίωμα σύλληψης και οπλοφορίας. Από αυτές τις

6 4  I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I Μ ΑΡΤΙΟ Ι-ΑΠ ΡΙΛΙΟ Σ 2017



ΙΣΤΟΡΙΚΟ I

προσλήψεις ωστόσο, υπηρέτησε μικρός αριθμός γυναικών, 

δεδομένου, ότι οι περισσότερες εξήλθαν του Σώματος κυρίως 
λόγω παραίτησης.

Εάν για αυτές τις προσπάθειες πρόσληψης γυναικών στην 
Αστυνομία, μπορεί να ισχυριστεί κανείς, ότι δεν τελεσφόρησαν 

ή δε στέφθηκαν από επιτυχία, κάτι τέτοιο σίγουρα δε μπορεί να 
νοηθεί για το νέο εγχείρημα δυνάμει της υπ’ αριθ. 4176 /13 -8 - 
68 Υπουργικής Απόφασης. Του λόγου το αληθές αποδείχνεται 

με την εφαρμογή της τελευταίας, όταν προσλήφθηκαν στο Σώ

μα της Αστυνομίας Πόλεων -κατόπιν επισταμένης επιλογής- 44 
γυναίκες, οι οποίες για πρώτη φορά εισήχθησαν και φοίτησαν 

στην Αστυνομική Σχολή Αμαρουσίου για επτά περίπου μήνες και 
χάριν ακριβολογίας από την 1η Μαΐου έως την 26η Νοεμβρίου 

1969. με την προϊσταμένη της εν λόγω Αστυνομίας γυναικών, 

να διορίζεται ταυτόχρονα, φέροντας το βαθμό του Υπαστυνόμου 
Α '. Με την ίδια απόφαση καθορίστηκαν και τα προσόντα των 

προς κατάταξη γυναικών στη Βοηθητική Αστυνομία, σύμφωνα με 
τα οποία απαιτείται ηλικία 19 -  24 ετών, απολυτήριο Γυμνασίου, 
ανεπίληπτη διαγωγή και αγαμία. δεδομένου, ότι για τη σύναψη 

γάμου απαιτείται, αφενός η συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας, 

και αφετέρου η προηγούμενη άδεια του Αρχηγού της Αστυνομίας 

Πόλεων. Όσο αφορά την εκπαίδευση, αυτή δε διαφοροποιείται 
από τα ισχύοντα για τους άνδρες αστυνομικούς, ενώ οι προαγω

γές στους βαθμούς του Αρχκρύλακα, του Υπαστυνόμου Β’ και 
του Υπαστυνόμου Α ’ ενεργούνται μετά τη συμπλήρωση ενός.

Τελετή Αγιασμού κατά την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους 1972-73, 
στις Σχολές Χωροφυλακής

δύο ή τριών αντίστοιχα ετών και ύστερα από σχετικές εξετάσεις.

Συνεκδοχικά, όλες οι προσπάθειες πρόσληψης γυναικών 
στην Αστυνομία ήταν σημαντικές αλλά το εγχείρημα της υπ’ 
αριθ. 4176 /  68 Απόφασης είχε, όχι μόνο ιδιαίτερα, καινοτόμα 

και πρωτότυπα χαρακτηριστικά, αλλά και πολιτιστική αντίληψη, 
τα πρότυπα της οποίας υιοθέτησε και το Σώμα της Χωροφυ
λακής. όταν το 1970 άρχισαν οι ενέργειες για ανάλογες προ

σλήψεις γυναικών. Πράγματι στις 17-1-1972 αποφοίτησαν οι 

πρώτες 25 γυναίκες από τη Σχολή Χωροφυλακής Αθηνών, όπου 
πραγματοποιήθηκε και σχετική τελετή για την αποφοίτηση και 
τη λήξη της εκπαίδευσης.

Γυναίκες της Αστυνομίας Πόλεων (αριστερά) και της Χωροφυλακής (δεξιά) κατά τη δεκαετία του 70
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I  ΙΣΤΟΡΙΚΟ_________________________________________________________ _

Οι Γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες προς όφελος των πολιτών

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν και μετά την ενοποίηση 

των Σωμάτων οι γυναίκες προσλαμβάνονται στην Αστυνομία, με 

τα ίδια κριτήρια που αφορούν και τους άνδρες, αφού το 1983 

επετράπη η είσοδος γυναικών στη Σχολή Αξιωματικών, σε πο
σοστό 107ο επί των προκηρυσσόμενων θέσεων. Με την αλλαγή 

της Νομοθεσίας το 2003 για την εισαγωγή των γυναικών στο 
Αστυνομικό Σώμα, καταργείται και η ποσόστωση θέσεων, με τα 

κριτήρια εισαγωγής των γυναικών να εξομοιώνονται πλήρως με 

αυτά των ανδρών. Ενδεικτικά αναφέρεται. ότι στις μέρες μας οι 

γυναίκες αστυνομικοί εκπροσωπούν το 12% περίπου του συνο
λικού προσωπικού του Σώματος. 

Οι αυξημένες απαιτήσεις 
της σύγχρονης εποχής κα

θώς και οι συνεχόμενες 
αλλαγές των σύγχρο

νων κοινωνικών συν
θηκών καθιστούν ολοένα 

και σημαντικότερη τη συμ

μετοχή της γυναίκας στον 

επαγγελματικό και κοι
νωνικό βίο* έτσι εξη

γείται η υιοθέτη

ση του θεσμού 
της γυναίκας 

αστυνομ ικού  

από όλα σχε
δόν τα πολιτισμένα 

Κράτη της υφηλίου, 

με εξαίρετα μάλιστα 
αποτελέσματα στην 

εφαρμογή του.
Η κατάταξη 

των γυνα ικώ ν 

στην Αστυνομία 

αποτέλεσε ένα 

μεγάλο βήμα

προς την πρόοδο και την απαλλαγή από τις προκαταλήψεις του 

παρελθόντος. Ο ρόλος των γυναικών στο αστυνομικό επάγγελμα 

είναι σοβαρότατος και οι υπηρεσίες που προσφέρουν πολύτιμες, 

αν αναλογιστεί μάλιστα κανείς τη σπουδαιότητα της αποστολής 

τους σε συνδυασμό με τις θυσίες και τις αδιάκοπες υποχρεώσεις 

σε βάρος της ιδιωτικής τους ζωής.
Η γυναίκα όμως, έκτος των άλλων, προικίζεται με ένα 

φυσικό πλεονέκτημα έναντι του άντρα που είναι απαραίτητο 

σε πολλούς τομείς του αστυνομικού έργου, το οποίο αποσκοπεί 

στη διαπαιδαγώγηση της νεότητας με τον εκ φύσεως ρόλο της 

γυναίκας ως μητέρας του ανθρώπου και εφόσον επίκεντρο του 
αστυνομικού έργου είναι ο άνθρωπος, ο ρόλος της γυναίκας στη 

διαπαιδαγώγηση και αναμόρφωση του είναι αποφασιστικός. Η 

γυναίκα λοιπόν που δίνει τη ζωή είναι φυσικό επακόλουθο να 

ενδιαφέρεται για τη ζωή και αυτό είναι βασικό στοιχείο της επι

τυχίας της στο αστυνομικό επάγγελμα.
Η φύση της γυναίκας λοιπόν, την καθιστά καταλληλότερη 

από τον άνδρα για το χειρισμό αδικημάτων στα οποία «ενέχο

νται» γυναίκες και ανήλικοι, και έχει αποδειχτεί κατόπιν ερευνών 
ότι η επικοινωνία μαζί τους είναι ψυχολογικά ευχερέστερη. Η 
παρουσία της στον τομέα αντιμετώπισης της εγκληματικότητας 

των γυναικών και των ανηλίκων δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί 

αποκλειστικά από τους άνδρες συναδέλφους τους και αν ανα- 
λογιστούμε ότι το γυναικείο φύλο υπερτερεί πληθυσμιακά πα- 

γκοσμίως, μια τέτοια παρουσία κρίνεται αδιαμφπσβήτητα απα

ραίτητη. Επίσης ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η προσφορά της 
γυναίκας αστυνομικού στις δημόσιες σχέσεις, απαραίτητη για την 

έντιμη και αγαστή επικοινωνία μεταξύ Αστυνομίας και πολιτών. 

Για τις γυναίκες αστυνομικούς άλλωστε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη 
ανταμοιβή από την ηθική ικανοποίηση που προκύπτει από την αί

σθηση προσφοράς των υπηρεσιών τους και της χρησιμοποίησης 

τους προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο και επάξια 

συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πλέον σύγχρονα και αποτελεσμα

τικότερα Σώματα Ασφαλείας τόσο στην Ευρώπη όσο και σε πα
γκόσμια κλίμακα, οι γυναίκες αστυνομικοί κατέχουν εξέχουσα
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θέση προσφέροντας αδιάληπτα ουσιαστικό έργο στην πρόληψη 

και την καταστολή του εγκλήματος. Η μέγιστη συνεισφορά τους 

άλλοτε από μάχιμες και άλλοτε από επιτελικές υπηρεσίες, σε 

συνδυασμό με τις ιδιαίτερες γνώσεις τους και τη διαρκή εκπαί
δευση τους προσδίδει τιμή και κύρος στο Σώμα και αναδεικνύει 

την προσωπικότητα τους.
Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι οι γυναίκες που επιλέγο

νται να υπηρετήσουν στην Ελληνική Αστυνομία, κατατάσσο
νται. εκπαιδεύονται και εξελίσσονται βαθμολογικά ομοίως με 
τους άνδρες αστυνομικούς, χαίρουν ίσης μεταχείρισης και ένα 
μεγάλο ποσοστό γυναικών αστυνομικών κατέχουν πολυσήμα

ντο ρόλο στην κοινωνική ζωή. Η γυναίκα αστυνομικός συνάμα 
με τον επαγγελματισμό που τη διακρίνει στέκεται θεμέλιο στη 
ζωή., είναι μάνα, αδερφή, σύζυγος, αγαπημένη, αγωνίστρια και 

αποτελεί σύμβολο.
Ας ευχηθούμε λοιπόν, να είναι άξια της αποστολής της, μο

λονότι το έχει ήδη αποδείξει. ■
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I Π Ο ΙΝ ΙΚ ΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
► Του Ανθ/μου Αντώνη Τζιβανόπουλου

Μ ια σκοτεινή υπόθεση κατά συρροή δολοφο
νιών συγκλόνισε την Ελληνική κοινωνία το 
1969. λόγω του κυνισμού και της αγριότητας 

των δραστών, η δράση των οποίων δημοσιοποιήθηκε 
μόνο μετά τη σύλληψή τους. Πρόκειται για τους Γερ
μανούς υπηκόους Χέρμαν Ντουφτ και Χανς Μπα- 
σενάουερ. οι οποίοι μέσα σε σαράντα μόλις μέρες 
δολοφόνησαν έξι ανύποπτους πολίτες, ενώ τραυμά
τισαν σοβαρά έναν έβδομο, με κίνητρο τη ληστεία 
και αδιαφορώντας παντελώς για την αξία των αν
θρώπινων ζωών που αφαιρούσαν. Ήταν εγκλήματα 
πρωτόγνωρα, αναπάντεχα και ειδεχθή για τη χώρα 
μας την εποχή εκείνη, που προκάλεσαν το φόβο και 
τον αποτροπιασμό της κοινής γνώμης. 0 τύπος της 
εποχής, τους αποκάλεσε «κινούμενους χάρους», 
γιατί ταξίδευαν στην εθνική οδό επιλέγοντας τους 
στόχους που θα χτυπήσουν. Διακατέχονταν από υπε-

Εγκλήματα που Συγκλόνισ αν ίο  Π ανελλήνιο

1969

ΥΠ Ο Θ ΕΣΗ:,
«Ντουφτ - Μπασενάουερ»
{ (DUFT -  B A S S E N A O U E R )·# ,

ροψια και θρασυτητα. θεωρώντας οτι η Ελλαδα ήταν 
μια τριτοκοσμική, υποανάπτυκτη χώρα και πως η 
αστυνομία δεν θα ήταν ικανή να τους εντοπίσει και 
να τους συλλάβει.

Ειδικοί που σκιαγράφησαν το εγκληματικό τους 
προφίλ, τους χαρακτήρισαν αδίστακτους δολοφόνους 
που σκότωναν χωρίς λόγο και μάλιστα με απολαβές 
πενιχρές, καθώς η συνολική λεία από τις ληστείες που 
πραγματοποίησαν ανήλθε σε μόλις 35.850 δραχμές. 
«Τα εγκλήματα τους, πέραν του ότι ήταν εγκλήματα 
φρίκης, ήταν σαν να σκότωναν για να σκοτώσουν, 
σαν να μην τους ενδιέφερε η ανθρώπινη ζωή» χα
ρακτηριστικά αναφέρει ο καθηγητής εγκληματολογίας 
Ιωάννης Πανούσης. Ήταν ακατανόητη «... η αδίσταχτη 
χρήση ακραίας, ασύμμετρης βίας ενόψειτου προσ- 
δοκώμενου κέρδους που ήταν πολύ μικρό» σημειώ
νει ο καθηγητής εγκληματολογίας Βασίλειος Καρύδης.
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Οι δύο δράστες, εκτός από την ηλικία τους, φαί
νονταν δύο πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Γεννήθη
καν και οι δύο στη Φρανκφούρτη το 1938.0 Μπάσε- 
νάουερ ήταν ο τύπος του συνηθισμένου μικροαστού, 
υ δ ρ α υ λ ικ ό ς  ^  ^  στο επάγγελμα, παντρε
μ ένος  με 
τρία παιδιά 
κα ι λευκό 
ποινικό μη
τρώο μέχρι τη 
γνωριμία του με

«

ασκούνταν την εποχή εκείνη από τα τελωνεία.
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης παραμονής 
τους στην Αθήνα, διέμειναν σε πολυτελή ξενοδοχεία 
και επιδόθηκαν σε μια ζωή ξέφρενης διασκέδασης, 
υφαίνοντας τη φήμη των εύπορων «μπον βιβέρ».

ανθρώπων της

«... Κίνητρό του δεν ήταν το χρήμα / Φονικό και λαχτάρα σκοπός / 
Και που γράφω ετούτο το ποίημα / 0 αχός είναι ακόμη νωπός / 
Από αυτή τη Βολή ιστορία / Απ τήν τόσο μοιραία σφαγή /

Απ'το αίμα που χάθηκε αναίτια / Κι απ'του κόσμου την κατακραυγή»

m τον Ντουφτ. Απο Τάσος Δενέγρης: «Επιτάφιος για ίο μισητό φονιά Ντουφτ»
& τα γεγονότα εξά- _____

γεται το συμπέ
ρασμα, ότι αποτελούσε τον άβουλο, πιστό ακόλουθο 
του Ντουφτ. Φαινόταν σαν ένας άνθρωπος που είχε 
εισέλθει σε μια ψυχολογική φθορά, λόγω των προ
βλημάτων που αντιμετώπιζε στο γάμο του. Ο Ντουφτ 
από τπν άλλη, ήταν μια εντελώς διαφορετική ιστο
ρία. Είχε τα χαρακτηριστικά του ηγέτη, αλλά ήταν 
αδίστακτος και κυνικός. Είχε μπλεξίματα με το νόμο 
από την εφηβική του ηλικία, έχοντας ανακατευτεί σε 
διάφορες συμμορίες ανηλίκων και έχοντας χρήσει 
τρόφιμος αναμορφωτηρίων. Στα 21 του εντάχθηκε 
στη Λεγεώνα των Ξένων και υπηρέτησε επί 36 μήνες 
στην Αλγερία. Όταν αποστρατεύθηκε, γύρισε στα 
παλιά του λημέρια και ασχολήθηκε με ληστείες.

Στην Ελλάδα ήρθαν οι δύο Γερμανοί εγκληματί
ες, στις 17 Φεβρουάριου 1969, μετά αηό πρόσκλη
ση ενός Έλληνα στον Ντουφτ, με σκοπό το προξενιό. 
Ο Μπασενάουερ ήταν εμφανίσιμος και γνωρίστηκε 
με μια Ιδχρονη, κόρη ενός φίλου του ράφτη, στην 
οποία συστήθηκε ως ευκατάστατος εκπρόσωπος 
φαρμακευτικής εταιρίας. Αυτή ήταν και η βιτρίνα 
που χρησιμοποιούσαν στις συναναστροφές τους στη 
χώρα μας. Έδειχναν προς τα έξω την εντύπωση ευ
κατάστατων. ευυπόληπτων ανθρώπων, εικόνα που 
ενίσχυσαν διαμένοντας στον Αστέρα της Βουλιαγ
μένης. Αρχικά έμειναν δέκα μέρες στη χώρα μας 
και επέστρεψαν στη Γερμανία για να τακτοποιήσουν 
τις εκκρεμότητες που είχαν στην πατρίδα τους. Την 
01 Μαρτίου 1969 επέστρεψαν στην Ελλάδα με ένα 
πολυτελές αυτοκίνητο που είχε ο Ντουφτ, φέροντας 
μαζί τους και ένα μικρό οπλοστάσιο, αποτελούμε- 
νο από μαχαίρια, καραμπίνα και διαρρηκτικά εργα
λεία. εκμεταλλευόμενοι τον υποτυπώδη έλεγχο που

καλής κοινω νί
ας. Καθώς όμως 
όλο αυτό ήταν 
ένα προπέτασμα 
καπνού, ο τρό

πος ζω ής 
τους  σ ύ 
ντομα τους

οδήγησε σε οικονομική στενότητα και
τότε επιδόθηκαν στο μόνο πράγμα που ήξεραν να 
κάνουν καλά, τις ληστείες.

Ήταν χαράματα της 6ης Μαρτίου 1969 στην πε
ριοχή των Αγίων Θεοδώρων στην Θήβα, όταν οι 
δύο εγκληματίες έβαλαν ως στόχο ένα βενζινάδικο. 
Προηγουμένως είχαν κλέψει ένα αυτοκίνητο έξω 
από την τότε Αμερικανική Βάση στο Ελληνικό και 
είχαν μεταμφιεστεί σε Αμερικανούς Στρατιωτικούς, 
χρησιμοποιώντας τις στολές που βρήκαν στο αυτο
κίνητο. Στο βενζινάδικο εκείνη την ώρα ήταν δύο 
υπάλληλοι και ένας στρατιώτης, ο Κωνσταντίνος 
Κούλης 22 ετών, από το Κέντρο Εκπαίδευσης Πυ
ροβολικού στη Θήβα, που έκανε ωτοστόπ. Ο ένας 
υπάλληλος, ο Νίκος Καναρής, έσπευσε να βάλει 
καύσιμα στο όχημα των δραστών, ενώ ο δεύτερος 
υπάλληλος, ο Αναστάσιος Γκιζίνος. κοιμόταν σε ένα 
πτυσσόμενο κρεβάτι στο εσωτερικό του βενζινάδι
κου. Ο Ντουφτ εμφάνισε τότε την καραμπίνα που 
είχε μαζί του και διέταξε τον υπάλληλο και το στρα-
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τιωτη να μπουν στο εσω
τερικό του βενζινάδικου.

Ταυτόχρονα ο Μπασενάουερ 
πήγε προς το ταμείο του κατα
στήματος. άρπαξε τις εισπράξεις 
και επέστρεψε στο αυτοκίνητό 
τους. 0 Ντουφτ τότε έστρεψε την καραμπίνα ενα
ντίον του Καναρή και του Κούλη και όχι μόνο τους 
πυροβόλησε, αλλά στην συνέχεια ολοκλήρωσε την 
αναίτια και απρόκλητη έκρηξη βίας, μαχαιρώνοντας 
τους. Από το δολοφονικό του μένος δεν θα γλιτώσει 
ούτε ο δεύτερος υπάλληλος, ο οποίος ξυπνώντας 
από τους πυροβολισμούς, αντίκρισε την κάνη της 
καραμπίνας του Ντουφτ και είχε ακριβώς την ίδια 
τύχη με τους άλλους δύο. Για κακή τύχη των αιμο
σταγών εγκληματιών, ο Γκιζίνος επιβίωσε και αργό
τερα κατέθεσε στη δίκη, ως ένας από τους βασικούς 
μάρτυρες κατηγορίας. Στάθηκε τυχερός, καθώς λίγα 
λεπτό μετά το περιστατικό, τον βρήκε ένας οδηγός 
φορτηγού που είχε σταματήσει για να ανεφοδιαστεί 
σε καύσιμα και αντικρίζοντας τον. τηλεφώνησε στον 
πλησιέστερο σταθμό Χωροφυλακής για βοήθεια.

0 επόμενος στόχος 
του εγκληματικού δ ι
δύμου ήταν μια έπαυλη 
στην Βούλα, της οποίας 
ιδιοκτήτης ήταν ο Πα
ντελής Αθηναίος, ευκα
τάστατος ελληνοαμερι- 
κανός επιχειρηματίας 
Το βράδυ της 13ης Μαρ
τίου 1969 και αφού δ ι
απίστωσαν ότι έλειπε το 
αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη, 
διέρρηξαν ένα παράθυρο 
σε μη εμφανή σημείο της 

οικίας και εισήλθαν. Έψαξαν όλο το σπίτι, χωρίς να 
βρουν κάτι που να τους ικανοποιεί και έτσι αποφά
σισαν να περιμένουν τον ιδιοκτήτη να επιστρέψει. 
Ήταν τόσο άνετοι και θρασείς, που δείπνησαν με 
ό,τι βρήκαν στο ψυγείο της κουζίνας και εν συνεχεία 
κοιμήθηκαν. Όταν ο Αθηναίος επέστρεψε στο σπίτι 
του. τον περίμενε πίσω από την εξώπορτα ο Ντουφτ 
και με προτεταμένη την καραμπίνα τον διέταξε, να 
προχωρήσει στο σαλόνι. Του ζήτησαν επιτακτικά να 
τους πει πού έχει χρήματα στο σπίτι, αλλά εκείνος

ΣΤΥΓΕΡΗ ΒΟΒΟΦΟΗΙ* 
EJUIHHOBMEPUUMOY

•Ιοήβιο γιά 
ιόν ΚαμΛάοη

0 Ελληνοαμερικανός 
Παντελής Αθηναίος

τους εξήγησε, ότι έχει μόνο ένα 
μικροποσό πάνω του. 0 Μπα
σενάουερ τότε, μετά από πα
ρότρυνση του Ντουφτ, χίμηξε 
πάνω στον Αθηναίο, καταφέρ- 
νοντας πολλαπλά χτυπήματα με 

ρόπαλο στο κεφάλι μέχρι να ξεψυχήσει, ενώ στη 
συνέχεια τον έσυρε στο μπάνιο. Ήταν απίστευτη η 
επιρροή που ασκούσε ο Ντουφτ πάνω στον Μπασε
νάουερ, μετατρέποντας ένα μετριοπαθή, χαμηλών 
τόνων άνθρωπο σε φρενιασμένο δολοφόνο.

Τπ Μεγάλη Δευτέρα οι δύο εγκληματίες πήραν 
ένα ταξί από το ξενοδοχείο Χίλτον με προορισμό τον 
Αστέρα της Βουλιαγμένης, με σκοπό να ληστέψουν 
τον ταξιτζή. Οδηγός του ταξί ήταν ο Γιάννης Φρα- 
γκιαδάκης Όταν έφτασαν στο Καβούρι, ο Μπασενά
ουερ με την απειλή της καραμπίνας διέταξε τον οδηγό 
να αφήσει τον κεντρικό δρόμο και να κατευθυνθεί σε 
παρακείμενο αλσύλλιο στον Άγιο Γεώργιο. Τον αποβί
βασαν από το ταξί και αφού τον διέταξαν να ξαπλώσει 
προσθίως στο έδαφος, ο Μπασενάουερ τον σκότωσε 
με δύο μαχαιριές στην πλάτη. 0 ηαραλογισμός των 
δύο δραστών γίνεται ολοφάνερος, καθώς, ενώ ο 
Φραγκιαδάκης κείτεται νεκρός στο έδαφος, δέχεται 
επανειλημμένες μαχαιριές και από τον Ντουφτ.

Οι δύο εγκληματίες μοιάζουν ασταμάτητοι και 
έχοντας την βεβαιότητα πως δεν τους αναζητά κα
νείς, προχωρούν στο επόμενό τους έγκλημα και 
στις 9 Απριλίου 1969 βάζουν στόχο ένα βενζινά
δικο στη Μαλακάσα. Εκεί ζήτησαν από το ΑΟχρο- 
νο υπάλληλο του πρατηρίου. Ιωάννη Τσουτσάνη.
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Σκίτσο, δημοσιευμένο σε αθηναϊκή εφημερίδα, με τη 
(φανταστική) αναπαράσταση της δολοφονίας του ταξιτζή
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Το πέμπτο θύμα 
Ιωάννης Τσουτσάνπς

m m

να τους ανεφοδιάσει το 
αυτοκίνητο με βενζίνη. 
Μόλις τελείωσε ο ανε
φοδιασμός, ο Ντουφτ 
με την απειλή μαχαιριού 
οδηγεί τον υπάλληλο σε 
παρακείμενο αλσύλλιο, 
ενώ την ίδια στιγμή ο 
Μπασενάουερ άδειασε 
το ταμείο του πρατηρίου. 
Έντρομος ο Τσουτσάνης 

προσπάθησε με τις λίγες ξένες φράσεις που ήξερε 
να τους κάνει να τον λυπηθούν. Οι δύο εγκλημα
τίες παραμένουν ασυγκίνητοι και ο Μπασενάουερ 
τον μαχαιρώνει, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τον 
σκοτώσει, καθώς το χοντρό παλτό του Τσουτσάνη τον 
εμπόδιζε στις προσπάθειές του. Ανέλαβε τότε να τον 
αποτελειώσει ο Ντουφτ.

Μετά από πέντε δολοφονίες, η αστυνομία αρχί
ζει να συνθέτει τα κομμάτια του παζλ. Αναπτύσσονται 
εποχούμενες περιπολίες στις εθνικές οδούς, ενημε- 

· ρώνονται οι ιδιοκτήτες πρατηρίων καυσίμων, ενώ η
Ασφάλεια διοχετεύει όλο το διαθέσιμο προσωπικό της 
προς αναζήτηση των δραστών. 0 Ντουφτ και ο Μπα
σενάουερ αντιλαμβάνονται ότι στις εθνικές οδούς έχει 
κάνει αισθητή την παρουσία της η αστυνομία και για 
να ξεφύγουν από τον κλοιό που έκλεινε, ταξίδεψαν 
προς την περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, με σκοπό 
να ληστέψουν τουρίστες. Μια βλάβη στον ένα προβο
λέα του αυτοκινήτου τους όμως, τους αναγκάζει να 
επιστρέφουν στην Αθήνα. Στο δρόμο της επιστροφής 
αντιλαμβάνονται ένα πολυτελές αυτοκίνητο με γερμα
νικές πινακίδες. Οδηγός του είναι ένας Έλληνας ομο
γενής από την Γερμανία, ο Γεώργιος Παπαγεωργίου. 
που πήγαινε στην Αθήνα για να περάσει το Πάσχα μαζί 

με τη γυναίκα του και το 
νεογέννητο μωρό τους. Οι 
δύο εγκληματίες έκαναν 
σήμα στον Παπαγεωργίου 
και προφασιζόμενοι βλά
βη στο ηλεκτρικό σύστημα 
του αυτοκινήτου τους, τον 
έπεισαν να σταματήσει 
και να τους βοηθήσει. 0 

Η μάρτυρας Παπαγεωργίου ανυποψί-
Μαρία Ταμπουράκπ αστός, έσκυψε στο χώρο

της μηχανής για να εντοπίσει τη βλάβη και τότε 
ο Μπασενάουερ. με δική του πρωτοβουλία, 
έβγαλε την καραμπίνα από το χώρο αποσκευών και 
εκτέλεσε εν ψυχρώ τον Έλληνα ομογενή. Αφού πήραν 
κάποια λίγα χρήματα που βρήκαν πάνω του. γύρισαν 
στην Αθήνα και με τα δύο αυτοκίνητα. Εγκατέλειψαν 
το δικό τους αυτοκίνητο κάπου στο Χαϊδάρι και συνέ
χισαν με το αυτοκίνητο του Έλληνα μετανάστη.

Τα ξημερώματα του Μ. Σαββάτου επέστρεψαν 
στο Χαϊδάρι για να πάρουν πίσω το δικό τους αυτο
κίνητο. Δεν είχαν όμως υπολογίσει ότι το λευκό πο
λυτελείας αυτοκίνητο τους με γερμανικές πινακίδες, 
άγνωστο για την περιοχή, θα τραβούσε την προσοχή 
μια ηλικιωμένης γυναίκας, της Μαρίας Ταμπουράκπ. 
Το ανέφερε στο γιο της. Παναγιώτη Ταμπουράκπ. που 
την επισκέφτηκε για Πάσχα. Εκείνος περίεργος περι
εργάστηκε το πολυτελές αυτοκίνητο και αντιλήφθηκε 
το σπασμένο φανάρι καθώς και κηλίδες αίματος στο 
καπό του αυτοκινήτου. Το γεγονός αυτό τον ανησυχεί 
και ειδοποιεί την Χωροφυλακή. Οι αστυνομικοί που 
έσπευσαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι στο αυτοκίνητο 
υπήρχαν κηλίδες αίματος, τόσο στο καπό της μηχανής 
όσο και σε αυτό του χώρου αποσκευών, και αυτό τους 
έθεσε σε εγρήγορση Έστησαν ομάδα παρακολού
θησης, περιμένοντας τον ιδιοκτήτη του να έρθει να 
το παραλάβει. Φτάνοντας στο σημείο οι δύο Γερμανοί 
κακοποιοί, αντιλήφθηκαν την παρουσία ενός αστυ
νομικού. αλλά ήταν τόσο αλαζόνες που αποφάσισαν, 
ο Ντουφτ να πάει να παραλάβει το αυτοκίνητο και αν
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Μπασενόουερ και Ντουφτ στο Δικαστήριο

ο αστυνομικός τον σταματούσε, τότε ο Μπασενόουερ 
να τον πυροβολήσει από πίσω.Όταν όμως ο Ντουφτ 
πήγε στο αυτοκίνητο, τον κύκλωσαν οι αστυνομικοί 
και καθώς δεν ικανοποιήθηκαν από τις εξηγήσεις που 
έδωσε για τις κηλίδες αίματος, τον οδήγησαν στην 
Ασφάλεια Προαστίων στην Ν. Ιωνία Εκεί, έκπληκτοι 
οι αστυνομικοί αντίκρισαν στο χώρο αποσκευών, όλο 
τον οπλισμό των δύο δολοφόνων. Ακόμα και τότε ο 
Ντουφτ, αλαζόνας και είρωνας, είπε στους αστυνο
μικούς, πως ήρθε στην Ελλάδα για τουρισμό. Δήλω
σε ψύχραιμα, παντελή άγνοια για τα όπλα που του 
επέδειξαν και ισχυρίστηκε, πως είχε έρθει να συνα
ντήσει κάποιον φίλο του στο ξενοδοχείο Αστορ της 
πλατείας Συντάγματος. Οι αστυνομικοί ελέγχοντας τις 
κρατήσεις του ξενοδοχείου οδηγήθηκαν στο όνομα 
του Μπασενόουερ. Έτσι αποφάσισαν να του στήσουν

Oberlendeagerlckt in Aiken: .Tfttet d ie Honnen. Idle» lie "

„SIE HABEN NICHT IHRE PFLICHT GETAN"
SPIEGEl Reporter Gerhord Maux Im ProzeB gegen d ie  MOrder Duft und Baitenouer

Δημοσίευμα του περιοδικού Oer Spiegel για τη δίκη

παγίδα και του ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν το φίλο 
του και πως ομολόγησε όλες τους τις πράξεις. Τότε 
μόνο, παραδέχεται τα εγκλήματα που διέπραξαν και 
τους ανακοινώνει μάλιστα και τη δολοφονία του έκτου 
θύματος, για το οποίο η αστυνομία δεν ήξερε τίποτα. 
Οι αστυνομικοί, κινούμενοι πλέον με γρήγορους ρυθ
μούς. μετέβησαν στο ημιυπόγειο διαμέρισμα στην οδό 
Σκουφά στο Κολωνάκι, που νοίκιαζαν οι δράστες και 
συνέλαβαν τον Μπασενόουερ.

Η υπόθεση συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία, όταν 
ανακοινώθηκε δια του τύπου, καθώς δεν ήταν συνηθι
σμένη σε τέτοια αγριότητα εγκλημάτων και μάλιστα από 
κατά συρροή δολοφόνους. Η δίκη ορίστηκε για την 21 
Ιουλίου 1969 με ταχύτατες διαδικασίες. Στην αίθουσα 
του δικαστηρίου επικρατούσε μεγάλη ένταση, καθώς 
στην πρώτη σειρά κάθονταν οι χήρες των θυμάτων και 
οι συγγενείς τους. Κλάματα, κατάρες. φωνές και απο
δοκιμασίες συνέθεσαν το σκηνικό της δίκης. Κανένας 
δικηγόρος δεν ήθελε να αναλάβει την υπεράσπιση των 
δύο εγκληματιών και έτσι το δικαστήριο αναγκάστηκε 
να προχωρήσει στο διορισμό ενός νεαρού δικηγόρου. 
Συγκλονιστική ήταν π μαρτυρία του Αναστάσιου Γκιζίνη, 
του μοναδικού θύματος των αδίστακτων κακοποιών 
που επέζησε και περιέγραψε με το γλαφυρότερο τρόπο 
τπν εμπειρία του. Κατά τπ διάρκεια της δίκης ο Ντουφτ 
ήταν σκληρός και ανάλγητος, χαμογελούσε ειρωνικά 
και ομολόγησε με κυνικότητα τα εγκλήματά του, ενώ ο 
Μπασενόουερ ήταν σιωπηλός. 0 εισαγγελέας πρότεινε 
την καταδίκη τους και τη θανατική ποινή. Μετά τρεις 
μέρες το δικαστήριο ανακοίνωσε την ετυμηγορία: 
Πεντάκις εις θάνατον. Πέντε μήνες μετά τη δίκπ τους 
ανακοινώθηκε η ημερομηνία της εκτέλεσης: 15 Δε
κεμβρίου 1969. 0 Ντουφτ εκτελέστηκε, ψυχρός και ί 

αλύγιστος, στις φυλακές Κέρκυρας και ο Μπασενόουερ 
στις φυλακές Αίγινας. Ήταν οι μοναδικοί αλλοδαποί 
κρατούμενοι που εκτελέστηκαν στη χώρα μας. ■

Διαδικτυογραφία
• http://www.mixanitouxronou.gr/. «Οι Γερμανοί serial killers 

Ντουφτ και Μπασενόουερ. που δολοφόνησαν έξι Έλληνες το 
1969». 16/12/2013

• http ://now 24.gr/. «Οι αδίστακτοι Γερμανοί εγκληματίες 
Ντουφτ και Μπασενόουερ». 16/12/2013

• https://eglima.wordpress.com/. «X. Ντουφτ -  X. Μπασε- 
νάουερ: Οι πιο παραγωγικοί serial k illers στην Ελλάδα». 
02/05/2009
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► Του Αρχ/κα Αλεπλιωτη Αναστάσιου 

Απόφοιτου θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. Μ.Δ.Ε. στον τομέα της Δογματικής θεολογίας

Η  Χ Χ Ρ Χ  T H C  X n X C T X C 0 U ) C

Τ ι άλλο να είνα ι η Ανάσταση του Κυρίου μας παρά 
χαρά, πανηγύρι, πηγή ανεξάντλητης αισιοδοξίας 
και προοπτικής...

«Ιδού γαρ ήλθεν διά του Σταυρού, 
χαρά εν άλω τω κόσμω»

Η Ανάσταση μεταφέρει την Ορθόδοξη πίστη από το επίπεδο 
της θρησκείας στο επίπεδο της απόλυτης Αλήθειας και της θείας 
Αποκάλυψης. Αυτός που μας σαγήνεψε με τους λόγους του και 
μας παρέδωσε μια μεγαλειώδη διδασκαλία δεν ήταν ένας ακόμη 
σοφός διδάσκαλος ή ρήτορας. Τέτοιους η ανθρωπότητα γνώρι
σε πολλούς και θα γνωρίσει και άλλους. 0 Χριστός Ανέστη και οι 
μυροφόρες κατελήφθησαν από τρόμο και έκσταση. Οι Απόστολοι 
ξεχύθηκαν στα πέρατα της Οικουμένης, κυριολεκτικά στο άγνω
στο μονό και μόνο επειδή δεν μπορούσαν να κρατήσουν για τον 
εαύτό τους αυτά που είδαν με τα μάτια τους και ψηλάφισαν με 
τα χέρια τους. 0 Χριστός Ανέστη και οι απολογητές με περίσσιο 
θάρρος υπεραμύνθηκαντου Χριστιανισμού, οι ομολογητές διακή
ρυξαν την πίστη τους αψηφώντας της συνέπειες, οι μάρτυρες δεν 
δείλιασαν μπροστά στο ξίφος που ζητούσε μια απλή αμφιβολία, 
ένα μισόλογο ρ^ιια διπλωματική απάντηση.

Οι άνθρωποι που έχουν καθαρή καρδιά, όταν συναντήσουν 
στη ζωή τους τον Χριστό φωνάζουν γεμάτοι ενθουσιασμό το «Ευ- 
ρήκαμεν τον Μεσσίαν» του Πρωτοκλήτου Αποστόλου Ανδρέα.

Μετά ακολουθούν οι πειρασμοί, οι αμφιβολίες, ο ορθο
λογισμός.

Η Ανάσταση έρχεται να σβήσει κάθε σκιά και να γεμίσει πλού
σιους και πένητες. εγκρατείς και ράθυμους, νηστεύσαντες και μη 
νηστεύσαντες με απερίγραπτη ευφροσύνη.

Η χαρά της Αναστάσεως όπως βιώνεται μέσα στους κόλπους 
της αγίας του Χριστού Εκκλησίας είναι άνωθεν προερχόμενη. Εί
ναι μετοχή του ανθρώπου στην άκτιστη ενέργεια του θεού, από
δειξη κοινωνίας μαζί Του και προμήνυμα της αιώνιας χαράς της 
επουρανίου Βασιλείας Του.

0 Κύριος αναστήθηκε και η ζωή μας απέκτησε νόημα και προ
οπτική. Ενεργούμε έχοντας συνείδηση πως καθετί έχει αιώνιο αντί
κτυπο και τίποτα δεν πάει χαμένο. Οποιαδήποτε πράξη μας έχει αξία 
και η ζωή δεν περιορίζεται σε ένα ανούσιο κυνήγι υστεροφημίας. 
Έχουμε πατέρα και φίλο μας τον Αναστημένο Χριστό και καμία δύ
ναμη, κανένας εχθρός δεν μπορεί να μας στερήσει το δικαίωμα να 
χαιρόμαστε ακόμη και όταν τα σημεία των καιρών είναι εντελώς 
δυσοίωνα. Αυτό που νιώθει η ψυχή το βράδυ της Αναστάσεως ας 
μην το συσχετίζουμε με την καλή παρέα, την ευκαιρία συνάντησης 
με αγαπημένα πρόσωπα ή την καλοπέραση που πρόκειται να ακο
λουθήσει τις επόμενες ώρες. Αν ήταν έτσι οι μοναχικοί άνθρωποι, 
οι ασθενείς στα νοσοκομεία, οι εκτελούντες υπηρεσία χάριν του 
καθήκοντος απέναντι στην πατρίδα ή τον συνάνθρωπο θα έμεναν 
εντελώς αμέτοχοι. Κι όμως η χάρη της Αναστάσεως δίδεται πλου
σιοπάροχα σε αυτούς που προηγουμένως έχουν ανεβεί τον δικό 
τους μικρό ή μεγάλο Γολγοθά. \ Λ  '  β>
Ε  Ιν 'ϋ Π 1? /  mf A

«Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν, ( 
απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω 

τον σταυρόν αυτού, και ακολουθείτω μοι»
/  J W

Στη θεϊκή αυτή προτροπή και στο μέτρο της δικής μας αντα
πόκρισης μπορούμε να αναζητήσουμε το λόγο για τον οποίο η 
Αναστάσιμη χαρά δεν βιώνεται από όλους τους ανθρώπους το 
ίδιο. Δειλιάζουμε να ακολουθήσουμε το Χριστό διότι δυσκολευ
όμαστε να απαρνηθούμε τον εαυτό μας. Φορώντας την ασήκωτη 
πανοπλία των παθών και τα χαλύβδινα προσωπεία μας δεν έχου
με την ευελιξία να ακολουθήσουμε τον Κύριο, ούτε μπορούμε 
να διακρίνουμε το Φως της Αναστάσεως από τα απατηλά φώτα 
αυτού του κόσμου. Όμως ο άνθρωπος είναι προορισμένος για το 
Φως. είναι δημιουργημένος κατ' εικόνα θεού και το θέλημα του 
Δημιουργού του είναι να τον δει στην μακαριότητα του Ουρανού. 
Μόνη προϋπόθεση από τη δική μας πλευρά είναι να ενώσουμε 
τη θέλησή μας με το θέλημα του Αναστημένου Χριστού και τότε 
η αγαλλίαση των φετινών εορτών θα είναι μόνο η αρχή. ■
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► Του Καθηγητή Γιάννη Πανούσπ

Α. Εισαγωγικά
m m

Η ιστορική ανέλιξη του θεσμού της αστυνομίας έφερε στο 
φως ζητήματα νομιμότητας, κουλτούρας ή αναπαραστάσεων, 
διαφορετικά κατά περιόδους αλλά πάντοτε κρίσιμα για τη 
Δημοκρατία.

Η άμεση σύνδεση της Αστυνομίας και η αμοι
βαία διαντίδραση από τη μία με το Δίκαιο και από 
την άλλη με την Εξουσία, την καθιστά κρίσιμο θεσμό 
του Κράτους Δικαίου και της Δημοκρατίας.

Η δυνατότητα (κατά)χρησης της νόμιμης βίας που 
της παρέχεται, η καταστολή μέσω δημόσιας και πολι
τειακής βίας συγκρούονται με τις ατομικές ελευθερί
ες των πολιτών και μπορεί να καταλήξουν σε μια Αστυ
νομοκρατία (Αστυνομικό Κράτος) η οποία έχει ιστορικά 
υπάρξει και λειτουργήσει στον ελλαδικό χώρο.

Η αρχή της σκοπιμότητας (Raison d' Etat) που χαρα 
κτηρίζει το αστυνομικό κράτος βρίσκεται σε πλήρη αντί
θεση με την αρχή της νομιμότητας που διέπει το Κράτος 
Δικαίου. Η Αστυνομία σ' ένα δημοκρατικό κράτος προστα
τεύει τα δικαιώματα των πολιτών και σ' ένα αυταρχικό κατα
πιέζει τους πολίτες.

Κράτος Δικαίου δεν είναι το Κράτος οποιουδήποτε Δ ι
καίου.

Η τριγωνική σχέση «Κράτος - Αστυνομία - Πολίτης», με 
την τριττή σημασία συναντιέται στην υποχρέωση των αστυνο- 
,ηκών «για την προστασία, του δημοκρατικού πολιτεύματος
1— ' --------- δ ογμ α τ ική ς  τάξης».

τμόσιας τάξης στο δημόσιο συμφέρον 
υε το συμφέρον του Κράτους, μολονό-. 
ι τάξη εμπεριέχεται στη γενική έννοια 

τκού καθεστώτος και εμφανίζεται ως ασφάλεια, 
νομική εξουσία πραγματώνει μεν τη δημόσια τάξη 

εντός των συνταγματικών πλαισίων, 
οώτημα είναι αν η Αστυνομία μπορεί να επι- 

ιυ κοινωνικού ελέγχου και με την εδραίωση 
<ης νομιμότητας, ίσως και με την εξασφάλιση 
; συνοχής. Η αστυνομία ως κοινωνική λειτουρ

γία αΛΛα koitJ^ θεσμική’λειτουργία, πρέπερνα στοχεύει στην 
προστασία και τη ρύθμιση της κοινωνικής τάξης (ordre social), 
δηλαδή του χώρου άσκησης δ ικα ιω μάτώ ^18*

I  Β. Γενικι 
Αστυν
Γενικά περί Αστυνομίας /  
Αστυνόμευσης

Μπορεί η αστυνομική, ως επιστήμη της 
αστυνόμευσης, ν’ αποτελεί αφενός μέρος της 
Διακυβέρνησης αφετέρου της κοινωνικής δια
χείρισης του εγκλήματος, όμως η δημόσια δύ
ναμη πρέπει να προστατεύει τον πολίτη .κι όχι 
το καθεστώς, τη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου 
και το κοινωνικό κράτος κι όχι να χρησιμοποιεί το 
φόβο του εγκλήματος για να παραβιάζει δικαιώματα 
και ελευθερίες.

Η welfare police και η security police πρέπει 
να έχουν ως κοινό παρονομαστή την κοινω
νική πρόληψη (προληπτική αστυνόμευση), 
δηλαδή τη διατήρηση της κοινωνικής 
συνοχής με μια ήπια διαχείριση των 
προβλημάτων μέσω συνεργασίας 
με άλλους κο ινω νικούς 
θεσμούς και με στόχο 
την ενδυνάμωση των 
κοινωνικών αξιών 
συμβ ίω σης κα ι 
την προστασία 
των δημόσ ιω ν 
αγαθών.

Η key-practice 
της αστυνομίας 
δεν εξαρτάται 
πλέον από

—

In dubio pro libertate
(εν αμφιβολία υπέρ της ελευθερίας)
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μια παραστρατιωτική οργάνωση 
και αντίληψη (ως τρίτη δύνα
μη ανάμεσα στο στρατό και 
την αστυνομία) αλλά από την 
πειθώ της συμμόρφωσης, της 
διαπραγμάτευσης, της χρήσης 
του αναγκαίου και αναλογικού 
m inim um  καταναγκασμού.

·"·

Η Η
Δ ι α κ ή ρ υ ξ η  

της Αστυνομίας  
(Declaration on the 
police. R esolution  
690 (1979) ( o f  the  
P a rliam e n ta ry  of the  
Council of Europe) (Human 

Rights. 1984. 171 επ.) οριο
θετεί τις σχέσεις ελεύθερων 

πολι- τών. δημοκρατικού πολιτεύματος,
οριοθέτησης χρήσης δημόσιας δύναμης.

Η Αστυνομία «ως δέσμη δικαιωμάτων της δη
μόσιας δύναμης» ακολουθεί μεν τις κοινωνικές 

αλλαγές και τη διεθνοποίηση του οργανωμένου 
εγκλήματος αλλά τούτο δεν σημαίνει ότι η δια
τήρηση της τάξης και της ειρήνης θα επιτευχθεί 

I  εκτός της δημοκρατικής διαδικασίας.
Άλλωστε η αστυνομικοποίηση ουδέποτε 

μείωσε την εγκληματικότητα και η υπερ
βολική τάξη δεν πρέπει να συνοδεύεται 

με μειωμένη νομιμότητα.
Ας μπν ξεχνάμε ότι η Αστυνομία 

αποτελεί μέρος του ευρύτερου συ
στήματος απονομής τπς ποινικής 
δικαιοσύνης γι' αυτό π Νομοθεσία, η 
Αστυνομία, η Δικαιοσύνη και το Σω

φρονιστικό Σύστημα πρέπει να 
διέπονται από τις ίδιες αρχές 

και διαδικασίες.
0 κρατικός και 

κοινωνικός έλεγ

χος δεν είναι ασύμβατος με τις ανθρώπινες και δημοκρατικές αξ 
σε όλα τα επίπεδα.

Τα όρια της όποιας «μηδενικής» ανοχής δεν τα θέτ 
αλλά η ίδια η κοινωνία η οποία ζητάει να λυθούν προ̂
όχι να καταλυθούν ελευθερίες. ,! ______________

Το μονοπώλιο τπς νόμιμης βίας δεν νομιμοποιεί 
Κοινωνικές αντιλήψεις και πολιτικές σχέσευ 
της δημόσιας δύναμης ως ultimum refugiu _ _

Όσο κι αν αυτό φαίνεται ως αυτο-αναίρεση (cont 
ουσία θέτουν την κόκκινη γραμμή ανάμεσα στη θεσ 

στη νομιμοποιημένη χρήση δύναμης, στη δυνατότ 
αναγκαιότητα (ή την υπέρβαση 
of Europe. 1979).. (q *

; Η αστυνομική βία, αν και νόμιμε 
ασκείται μέσα στα όρια του Συντάγματος 
εκτρέπεται από τις αρχές της αναλσ 
τας. καταλληλότητας, να εκλαμβάνε 

τικής δίωξης αντιφρονούντων ή ρατσισ
Η τάξη τοποθετείται ανάμεσα στην αταξία και την 

αναρχία, η έννομη τάξη ρυθμίζει σχέσεις με βάση κα
νόνες και η δημόσια τάξη υπάγεται στο δημόσιο συμ

φέρον (αρκεί να μην γίνεται κατάχρηση εξουσίας) 
και η αστυνόμευση πρέπει να διενεργείται μέσα στο 
πλαίσιο του κράτους Δικαίου.

Η ειρηνική συμβίωση επιτυγχάνεται με επάλλη
λες συναινέσεις και θεσμικούς ελέγχους.

Η συμμετοχική κουλτούρα στην αστυνόμευση εν είδει 
συμμετοχικής αντεγκληματικής πολιτικής δείχνει άλλο δρόμο επί
τευξης της δημόσιας, κοινωνικής, ατομικής ασφάλειας. Σ' αυτές τις 
περιπτώσεις δεν είναι το Κράτος (και η κυρίαρχη τάξη) που δίνει 
τις εντολές αλλά το σύνολο των κοινωνικών δυνάμεων.

Ο νόμος, όπως ο αστυνόμος, έχουν τεθεί στην υπηρεσία της 
κοινωνικής ειρήνης μέσω διαπραγματεύσεων και διαβουλεύσεων 
κι όχι εχθροπραξιών εν είδει εμφυλίου.

Η αστυνόμευση της δημόσιας α-ταξίας πρέπει να επιτυγχάνεται 
μέσω συναινετικού εξαναγκασμού (consensual constraints), 

Πρέπει να οραματισθούμε μια αστυνομία χωρίς βία (ή με τη 
λιγότερο αναγκαία βία) και ένα πολιτικό σύστημα που δεν εργαλο- 
ποιεί την αστυνόμευση για τη δίωξη των αντιφρονούντων.

Δεν πρέπει να στρέφεται η αστυνομία κατά των εσωτερικών 
εχθρών ή να υιοθετεί pratiques masquees (under cover) στη λο
γική της μαζικής παρακολούθησης πολιτών. Όπως η ποινικοποίηση 
του κοινωνικού αποκλεισμού οδηγεί σε αθρόες φυλακίσεις έτσι και 
η αστυνομικοποίηση των προβλημάτων ανασφάλειας καταλήγει σε 
«εκτροπές». ■*«" *

Π Ευρωπαϊκός < στρατός» |

Πολιτικονομικές και κοινωνιοπολιτισμικές παράμετροι στο 
ιάτος και στπν Ευρώπη επηρεάζουν τη δράση της Αστυνομίας με 

συνέπεια η εγκληματολογική οπτική γι' αυτόν καθεαυτόν τον ρόλο
“ “ “ “  κραττης αστυνόμευσης να
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βίας μοιάζει να υποχωρεί ή και να διαχέεται σε διάφορα συστήματα 
υπερεθνικών μηχανισμών (ευρωπαϊκός αστυνομικός χώρος).

Η τρομοκρατία, το προσφυγικό, ο ρατσισμός, ο νεοφασισμός, 
δημιουργούν νέα προβλήματα διαχείρισης σε κάθε εθνική αστυνομία 
αλλά και στο επίπεδο των ευρωπαϊκών συνεργασιών.

Η πολιτική κυριαρχία του Κράτους δεν υποχωρεί αλλά τόσο οι 
διεθνείς/ευρωπαϊκές όσο και οι αυστηρώς αστυνομικές συμφωνίες 
τείνουν να εναρμονίσουν κανόνες και διαδικασίες.

Η Ευρωπαϊκή διάσταση για κάθε κράτος ξεχωριστά παρά τις επι- 
μέρους διαφορές τείνει προς μια αποκέντρωση και μια επανεξέταση 
των σχέσεων αστυνομίας - δικαιοσύνης - κράτους - υπερεθνικών 
Μορφωμάτων.

Η διαχείριση της ανασφάλειας στην Ευρώπη γι' άλλους σχετί
ζεται μόνο με την τρομοκρατία ή το προσφυγικό και γι' άλλους με 
τη ρύθμιση της κοινωνικής ειρήνης, του υπερασπίσιμου χώρου, της 
πρόληψης πολιτισμικών εντάσεων. Σε κάθε περίπτωση δε πρέπει 
να εκφυλίζεται σε πολιτικό έλεγχο, και να μην επικαλείται το σοκ 
των οικονομικών κρίσεων για να καλλιεργεί κλίμα καταστολής και 
διακρίσεων.

Η ευρωπαϊκή εκδοχή (europeanisation) με το διασυνορια
κό έγκλημα και η αμερικανική εκδοχή (americanisation) με τους 
underclassers έχουν ως κοινό παρονομαστή το internal security 
acquis το οποίο διευρύνεται και γίνεται international και globalized.

Η απάντηση σ' αυτούς τους κινδύνους πρέπει να 'ναι το glocal 
(global + local), η κοινοτική αστυνόμευση.

Δ. Κοινοτική αστυνόμευση |

Η κοινωνιολογία της Αστυνομίας προηγείται της ανάλυσης του 
οργανωτικού /  λειτουργικού σχήματος και ερμηνεύει τις σχέσεις 
του Σώματος με τους άλλους φορείς.

Η αστυνομική κουλτούρα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αίσθη
ση ιστορικού ρόλου.

Η μυστικότητα, οι στατιστικές, οι έρευνες, τα γενικά καθήκοντα, 
η πολυμορφικότητα των αστυνομικών επεμβάσεων, οι σχέσεις με 
την πολιτική εξουσία προσδιορίζουν όχι μόνο το ρόλο της Αστυνο
μίας αλλά και την «εικόνα της».

0 έλεγχος του εγκλήματος, ο σεβασμός των συνταγματικών 
περιορισμών, η εσωτερική διαφθορά, η συνεκτίμηση πολιτισμι
κών αξιών, οι νέες τεχνολογίες, τα οικονομικά μεγέθη, οι μαζικές 
μεταναστεύσεις, η «πτώση των συνόρων» διαφοροποιούν, σε κα
θημερινή σχεδόν βάση, τα μοντέλα δράσης.

Σήμερα διαμορφώνονται άλλες κοινωνικές προσδοκίες από 
την Αστυνομία. Μία Αστυνομία χωρίς σκοτεινό παρελθόν και χωρίς 
απομονωτικές / διαχωριστικές αντιλήψεις.

0 Νόμος και η Τάξη, οι λαϊκές φοβίες και προκαταλήψεις, η 
εχθρότητα με τα ΜΜΕ, η οργανωτική δομή των αστυνομικών τμημά
των, συγκροτούν κρίσιμες παραμέτρους που επηρεάζουν τις σχέ
σεις Αστυνομία-πολίτη και καθορίζουν την αποτελεσματικότητα 
των διωκτικών αρχών.

Η κοινωνική αναγνώριση της Αστυνομίας συναρτάται από πα
ράγοντες όπως το αίσθημα ασφάλειας («ξέρω πού. πότε και πώς θα 
βρω τον αστυνόμο»), το οποίο αυξάνεται με την πεζή αστυνόμευση,

τον αστυνομικό της γειτονιάς, την καθημερινή πρακτική διευθέτη
σης των διαφορών, τον επαγγελματισμό.

Εκτός από την ορθή διοίκηση (management), που κυρίως προ
ϋποθέτει ανεξαρτησία δράσης - προσφορότητα δράσης - αποτελε
σματικότητα, κρίσιμες παράμετροι παραμένουν η νομιμότητα της 
επέμβασης, η βασιμότητα των μέτρων και η κοινωνική αποδοχή 
του αποτελέσματος.

0 ακριβής ορισμός του «τί σημαίνει νόμιμη αστυνομική επέμ
βαση», η θετική διαντίδραση Αστυνομίας - πολιτών, η αντιγρα- 
φειοκρατία, η αποκεντρωμένη λειτουργία, η χαρτογράφηση των 
εγκληματογόνων περιοχών, ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός, η δια 
των Media ενημέρωση-κινητοποίηση των πολιτών πρέπει να με
λετηθούν σε βάθος.

Αν το ζητούμενο είναι οι αυτορρυθμιζόμενες γειτονιές και 
κοινότητες τότε οι σχέσεις μέσα στην τοπική κοινωνία συμβάλ
λουν αποφασιστικά στην πρόληψη του εγκλήματος. Είτε κανείς 
υιοθετήσει «το μοντέλο των λιγότερων ευκαιριών» (μείωση στόχων, 
ειδικά μέτρα προστασίας), είτε προτιμήσει «το μοντέλο του άτυπου 
κοινωνικού ελέγχου» (κινητοποίηση σχολείου και οικογένειας), 
αυτό που κρίνεται αναγκαίο είναι η δημόσια / συλλογική (public 
minded) και όχι η ιδιωτική / ατομική (private minded) αντίδραση.

Η νέα Αστυνομία πρέπει να εντάξει την αστυνόμευση μέσα στην 
κοινότητα (πρόληψη, διαμεσολόβηση) και κυρίως να ρυθμίζει και 
όχι να καταστέλλει τα κοινωνικά προβλήματα (πολλά από τα οποία, 
όταν χρονίζουν, καθίστανται εγκληματογόνα).

0 κοινωνικός ρόλος της Αστυνομίας, ιδίως σε περιπτώσεις οι
κονομικής κρίσης και πολυπολιτισμικότητας, είναι κρίσιμος και 
αναγκαίος καθώς περιλαμβάνει τόσο την πρόληψη του εγκλήματος 
όσο και την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής προσφοράς (συμφιλί
ωση, διαχείριση εντάσεων κ.λπ.).

Η εγκληματικότητα του δρόμου ή της καθημερινότητας συνιστά 
πρόκληση για τη φιλελεύθερη δημοκρατία, η οποία δεν μπορεί να 
απαντάει μόνο με την καταστολή.

Κάθε κοινότητα πρέπει αφενός να υιοθετήσει το πρότυπο πρό
ληψης με μείωση των ευκαιριών του εγκλήματος μέσω και του 
περιβαλλοντικού σχεδιασμού κι αφετέρου να αναπτύξει πολλές 
μορφές κοινωνικής αστυνόμευσης στο πλαίσιο της κοινοτικής δι
ακυβέρνησης.

Η αναγκαία συνεργασία Αστυνομίας - Κοινότητας με κοινές 
δράσεις πρόληψης του εγκλήματος και της ανασφάλειας δεν εξα
ντλείται αποκλειστικά σ' ένα στενό επίπεδο αλλά αφορά σε όλα τα 
προγράμματα αντεγκληματικής πολιτικής που καταρτίζει η Πολιτεία 
διευρύνοντας τον όρο «αστυνόμευση» και δίνοντας στην κοινοτική 
αστυνόμευση χαρακτηριστικά μιας δημοκρατικά διαφανούς και 
υπόλογης (εξ)υπηρέτησης και προστασίας του πολίτη.

Η κοινοτική αστυνόμευση (community policing) στην ουσία 
αναθέτει εν μέρει στην κοινωνία την πρόληψη και καθιστά την αστυ
νομία (κυρίως τον αστυνομικό της γειτονιάς) εταίρο στη διαχείριση 
της μικρο-εγκληματικότητας (ως αστυνομία της εγγύτητας).

Είναι δεδομένο ότι η διακριτική συμπεριφορά (συλλήψεις, 
αναφορές, καταστολή) των αστυνομικών απέναντι σε κατοίκους 
«καλής γειτονίας» επηρεάζεται θετικά, όταν οι σχέσεις Αστυνομίας 
- Πολιτών κινούνται σ' ένα πλαίσιο κοινής εμπιστοσύνης. Αλλιώς θα
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αλληλοακυρώνονται λόγω «αντιθέσεων καχυποψίας».
Η δημόσια αστυνομία, οι κοινωνικοί φορείς και οι εθελοντές 

πολίτες πρέπει να συγκροτούν ένα ενιαίο σύστημα συμμετοχικής 
αντεγκληματικής πολιτικής με κοινούς στόχους και αρχές αλλά με 
διακριτικούς ρόλους και θεσμικές δράσεις.

Η δημόσια δύναμη, η ατομική μέριμνα και η κοινωνική κι
νητοποίηση πρέπει να καταστρώνουν κοινά σχέδια προληπτικής 
διαχείρισης της τοπικής εγκληματικότητας διατηρώντας όμως η 
καθεμία την οργανωτική της δομή και σεβόμενη τη νομιμότητα.

Με βάση τις αρχές της αποκέντρωσης και της διεταιρικότητας. 
της διαμεσολάβησης και των συμπεφωνημένων κοινών δράσεων η 
συμμετοχική αντεγκληματική πολιτική στη γειτονιά καθίσταται απο
τελεσματική και στην αντιμετώπιση των παθογενειών της πόλης.

Η αστυνόμευση του δρόμου σε κοινοτική βάση προϋποθέτει 
θετική στάση απέναντι στους κατοίκους και στα προβλήματά τους 
και μια διάθεση ενδυνάμωσης των δεσμών και των κοινωνικών 
λειτουργιών, στοιχεία απαραίτητα για την προληπτική διαχείριση 
της εγκληματικότητας.

Ακόμα κι αν οι κάτοικοι δυσπιστούν. αμφισβητούν ή αμφιβάλ
λουν για το σχεδίασμά ή την εφαρμογή ορισμένων μέτρων, κάτι 
τέτοιο δεν πρέπει να αναστέλλει τις δράσεις αλλά να αναζητούνται 
συναινέσεις και να αξιολογούνται από κοινού τα αποτελέσματα.

Το ενημερωμένο κοινό (informed public) στο τέλος θα συνει
δητοποιήσει την αξία αυτών των προγραμμάτων και τη συμβολή 
τους στην ποιότητα ζωής στην πόλη.

Συνεπώς η αστυνόμευση στο δρόμο πρέπει να έχει πρωταρχικά 
προληπτικό χαρακτήρα και ειρηνική συνδρομή και μόνον αν συ
ντρέχουν σοβαροί λόγοι προστασίας της ζωής και της περιουσίας 
ανθρώπων να παίρνει κατασταλτική χροιά .

Μια νέα σχέση Αστυνομίας - Κοινότητας - Πολίτη με κοινό 
παρονομαστή την παροχή (κοινωνικών) υπηρεσιών που ενδυνα
μώνει το αίσθημα του συν-ανήκειν και των ενδοκοινοτικών και 
διαπροσωπικών υποχρεώσεων είναι το μέγα ζητούμενο. Το τοπικό 
«κοινωνικό συμβόλαιο» ασφαλείας και διαχείρισης του φόβου και 
του κινδύνου επηρεάζει τόσο τον τρόπο λειτουργίας της Αστυνομί
ας όσο και το αίσθημα ευθύνης κάθε κατοίκου (community spirit).

Η Αστυνομία βοηθάει τους πολίτες και οι πολίτες την 
Αστυνομία. Πρόκειται δηλαδή για μία «συμπαραγωγή» 
(coproduction) δημόσιας ασφάλειας από τη δημόσια δύναμη 
και την κοινότητα. Οι ρόλοι βέβαια πρέπει να είναι διακριτοί.

Ε. Ο ρόλος του αστυνομικού |

Η αντεγκληματική πολιτική θεωρείται από πολ
λούς «συγχρόνως τέχνη και επιστήμη».

Η «τέχνη του αστυνομικού» συνίσταται στη 
μη-υιοθέτηση ή έστω έγκαιρη απαλλαγή του από 
το «σύνδρομο της επιτρεπόμενης αυθαιρεσίας» 
και την «υποκουλτούρα της μπλε αυλαίας» και στη 
μετεξέλιξή του σε διαμεσολαβητή στις διανθρώπινες 
συγκρούσεις (ως οιονεί ombudsman) και σε χειριστή 
- μέσω διευθέτησης - των μικροαδικημάτων.

Η διατήρηση της ειρήνης και της τάξης, η δικαι

οσύνη του δρόμου (street justice), η συμφιλίωση των πολιτών 
καθιστούν τον αστυνόμο περισσότερο κοινωνικό watchman παρά 
«φύλακα του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης».

«Σωστός αστυνόμος» δεν είναι αυτός που εντάσσεται σ’ ένα 
esprit de corps, το οποίο τον απομονώνει από τον πολίτη, αλλά ο 
ορθά ενταγμένος στον κοινωνικό ιστό της περιοχής όπου υπηρετεί.

0 ιδεαλιστής οπτιμιστής και ρεαλιστής αστυνομικός, διώκτης 
αλλά και προστάτης πρέπει να εκπαιδευτεί στην αυτοπειθαρχία και 
στον αυτοέλεγχο, αφού οφείλει να διαμορφώσει μια άλλη κοινωνική 
συνείδηση και ιδεολογική ταυτότητα. Σ' αυτή τη διαδικασία πρέπει 
να έχει την κοινωνία των πολιτών πλάι του κι όχι απέναντι του.

Στ. Επιμύθιο_______________ I

0 εκδημοκρατισμός ενός θεσμού της Δημοκρατίας, όπως η 
Αστυνομία, προϋποθέτει εκδημοκρατισμό του πολιτικού συστή
ματος, των θεσμών, της κοινωνικής λειτουργίας κ.ά.. Προϋποθέτει 
όρους και κανόνες κοινωνικού συμβολαίου (κι όχι ατομικές αντι
στάσεις). Σ’ αυτή τη διαδικασία δεν μπορεί κανένας να δηλώσει 
«απών» ή αδιάφορος.

Το νέο πρότυπο ασφάλειας δεν θα έχει χαρακτηριστικά «ένο
πλης επιχείρησης».

Η maximum ενημέρωση - ευαισθητοποίηση και η minimum 
προσφυγή στη βία συνιστούν καλύτερη λύση.

Το κρίσιμο ερώτημα «ποια είναι η αποστολή της Αστυνομίας» 
συνδέεται άμεσα με το «ποιος ελέγχει την αστυνομία».

Εάν η Αστυνομία προστατεύει και υπηρετεί (serve and protect) 
και δεν εφαρμόζει απλώς τον ποινικό νόμο σε κλίμα σύγκρου
σης, εάν επιλέγει την επιστημονική και κοινοτική αστυνόμευση κι 
όχι την τυφλή εφαρμογή του δόγματος «Νόμος και Τάξη», εάν οι 
αστυνόμοι δεν κυνηγάνε τους εσωτερικούς εχθρούς αλλά έχουν 
προτεραιότητα την εγγύηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το 
σεβασμό της αξιοπρέπειας κάθε πολίτη (νόμιμου ή μη) τότε είμαστε 
στο σωστό δρόμο.

Στη χώρα μας χρειάζεται μια Μητροπολιτική Αστυνομία που θα 
διαχειριστεί όλες τις συγκρούσεις ως ειρηνευτική δύναμη (peace 
preservation police). Η αστυνομία δεν επιτρέπεται να ανταγωνίζε

ται τη δημοκρατία και την κοινωνία ή και να καταστέλλει 
τις ελευθερίες.

Η δημοκρατία της εγγύτητας, η συμμετοχική 
δημοκρατία (διεταιρικότητα), η κοινωνία των πο
λιτών, η κοινοτική πρόληψη μας επιβάλλουν να 
αρνηθούμε την κοινωνία της επιτήρησης και να 
εμπνευσθούμε μια κοινωνία με διαρκές βλέμμα 

(societe au regard permanent) όπου ο κάθε πολίτης 
θα νοιάζεται για το διπλανό του κι έτσι θα γίνεται «βι

ώσιμη η ζωή όλων» χωρίς ρωγμές κοινωνικής αποδι
οργάνωσης και εγκληματικότητας.

Μία τέτοια αντίληψη / πρακτική ίσως να 'ναι η αρχή 
μιας νέας εποχής στις σχέσεις Αστυνομίας-Πολίτη αλλά και 
στην ορθή, σύγχρονη, αποτελεσματική και εντός των ορίων 
του Συντάγματος και του πολιτισμού μας αντιμετώπιση του 

εγκλήματος. ■

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I 7 7



I  ΑΦΙΕΡΩΜΑ_____________
► Του Ανβ/μου Οδυσσέα Παππά

θεοχάρης

Φώτιος
Ο αστυνομικός 
κατακτά τις κο 
του κόσμου

Ο
 Ειδικός Φρουρός θεοχάρης Φώτιος υπηρετεί στο 
Α.Τ. Κυψέλης και τα τελευταία εννέα χρόνια ασχο- 
λείται συστηματικά με δραστηριότητες στη φύση, 

όπως η πεζοπορία, η αναρρίχηση και η ορειβασία σε Ελ
λάδα και εξωτερικό. Ως πρότυπα έχει τον πρωτοπόρο της 
παγκόσμιας ορειβασίας Edward Whymper. που ανέβη
κε πρώτος στο Matterhorn το 1865 αλλά και το δάσκαλο 
του Γιώργο Βουτυρόηουλο, μέλος της αποστολής Hellas- 
Everest 2004. της πρώτης αμιγώς ελληνικής ομάδας που 
ανέβηκε στη ψηλότερη κορυφή του κόσμου. Το 2017 ξε
κίνησε για αυτόν με την κατάκτηση της κορυφής Ακονκά- 
γκουα των Άνδεων, της ψηλότερης κορυφής της αμερικα
νικής ηπείρου.

Πως προέκυψε το πάθος για την ορειβασία; Ποιες ήταν οι 
πρώτες σας ορειβατικές εμπειρίες;

Το πάθος μου για την ορειβασία γεννήθηκε από την παιδι
κή μου ηλικία. Είχα την τύχη βλέπετε να γεννηθώ «παιδί της 
επαρχίας» και να ζήσω ως τα 5 μου στο χωριό του πατέρα 
μου. στη Βίνιανη Ευρυτανίας. Εκεί παρέα με την αδερφή μου. 
κάθε απόγευμα οι βόλτες στο δάσος και στα ποτάμια ήταν 
στο ημερήσιο πρόγραμμα μας. Αργότερα με τον ερχομό μας 
στην Αθήνα έχασα δυστυχώς την άμεση πρόσβαση στο φυσικό 
περιβάλλον και περίμενα πώς και πώς να επιστρέψουμε τα 
καλοκαίρια και τις γιορτές στο χωριό, ώστε να ξαναχαθώ μέσα

στα δέντρα. Η επιθυμία μου όμως να περπατάω στα μονοπάτια 
δεν έσβησε και γύρω στα 16 μου, που είχα τη δυνατότητα να 
κινούμαι με τα Μέσα Μεταφοράς ή το ποδήλατό μου. ξεκίνησε 
για εμένα η πεζοπορία στα Αθηναϊκά βουνά. Η Πάρνηθα και 
ο Υμηττός ήταν τα 2 βουνά που επανάφεραν μέσα μου την 
αίσθηση της εξερεύνησης. Στην Πάρνηθα δε έκανα και την 
πρώτη μου διανυκτέρευση σε αντίσκηνο και μάλιστα μια φορά 
ανέβασα τόσο πυρετό που έπρεπε να περιμένω μια μέρα για 
να μπορέσω να βγω να περπατήσω και να επιστρέψω σπίτι. 
Κάπως έτσι λοιπόν, «κόλλησα το μικρόβιο» του βουνίσιου και 
πλέον δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Η επαφή μου με ίο  
φυσικό περιβάλλον είναι πρώτης προτεραιότητας στη ζωή 
μου και πολλές φορές έχω παραμελήσει άλλα μου ενδιαφέ
ροντα και υποχρεώσεις για μια ώρα περισσότερη στο δάσος.

απάτεΤι είναι αυτό που αγαπάτε στο βουνό; Τι αποτελεί έμπνευση 
για σας:

Ρωτώντας με τι είναι αυτό που αγαπάω στο βουνό είναι σαν 
να με ρωτάτε ποιο από τα δάκτυλα του χεριού μου αγαπάω 
περισσότερο! Το βουνό δεν είναι τα στοιχεία του μεμονωμένα, 
είναι το σύνολο όλων. Είναι τα δέντρα, τα πεσμένα στο χώμα 
σπασμένα κλαριά, τα ζώα που βρίσκουν καταφύγιο σε αυτό, 
τα λουλούδια, οι θάμνοι, είναι το σύνολο των στοιχείων που 
περικλείουν αυτό που αποκαλούμε περιβάλλον, αλλά επίσης 
και το σύνολο των συναισθημάτων που αυτά μας δημιουργούν.

7 8  I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I Μ ΑΡΤΙΟ Ι-ΑΠΡΙΛΙΟ Σ 2017



ΑΦΙΕΡΩΜΑ I

Και γι' αυτά τα συναισθήματα λατρεύω το βουνό. Εκπέμπει 
ελευθερία, είναι μόνο του μια κοινωνία στην οποία κανείς 
δεν μπορεί να κρυφτεί, είναι όλα τόσο πρωτόγονα και επειδή 
εμείς αυτό το ανεπιτήδευτο το έχουμε «ξεχάσει», είναι αυ
τό που μας συνεπαίρνει κιόλας, θαυμάζω την αγριότητα των 
βράχων στην κόψη του βουνού και πως η φύση έχει φροντίσει 
όλον αυτόν τον συσσωρευμένο όγκο πετρών να τοποθετήσει 
με τέτοιο τρόπο που να δημιουργεί την αίσθηση της απόλυ
της σταθερότητας. Το βουνό για εμένα είναι συνώνυμο της 
δύναμης. Είναι η πρόκληση να υπερβώ τα όρια μου και μέσα 
από αυτή την υπέρβαση μαθαίνω τον εαυτό μου. Πώς μπορεί 
λοιπόν όλη αυτή η διεργασία με το μέσα μου να μην με κάνει 
να απαντάω πώς το ίδιο το βουνό αποτελεί και την έμπνευση 
μου: Ορειβατώ για το ίδιο το όρος, αυτό με καλεί και αυτό μου 
δίνει το κίνητρο. Αυτό και οι ιστορίες των αναβάσεων τόσων 
ανθρώπων που ξεπέρασαν τα όρια τους ώστε να «ανοίξουν» 
τον δρόμο προς τις κορυφές και για εμάς τους νεότερους. 
Πώς μπορώ να μην θαυμάζω τις αναβάσεις του Μέσνερ για 
παράδειγμα που όχι απλά έχει ανέβει σε κάποιες κορυφές, 
αλλά έκανε ανάβαση χωρίς συμπληρωματικό οξυγόνο ακόμη 
και στο Έβερεστ. Όλα αυτά με κάνουν να αισθάνομαι τόσο

σου. Η ανάβαση είναι μια διαδικασία την οποία κάθε μέλος 
της ομάδας περνάει μόνος του. στην ουσία μπορεί να προσέχει 
ο ένας τον άλλον, αλλά ο καθένας ανεβαίνει με τα δικά του 
πόδια και κυρίως με το δικό του μυαλό. Και αυτό έχει πολύ 

|  σιωπή. Αλλά η σιωπή αυτή την ίδια στιγμή είναι σαν να γεννά 
1 στο μυαλό σου διάφορες «φωνές», που είτε σου λένε να τα 

παρατήσεις, είτε σου κάνουν πιο έντονη την απουσία όσων
- ______ r - ______ ____ .. Ρ εχ ε ις  αφήσει πίσω στην πατρίδα, είτε σε ωθούν να συνεχίσεις.

λίγος μπροστά στο δέος που σου προκαλεί ο ορεινός όγκος Εγώ προσπαθώ να ακούω μόνο τις τελευταίες και να συγκε-
που αντικρίζεις κάθε φορά που φτάνεις σιην βάση του επό- ντρώνομαι στο κάθε μου βήμα. Η ανάβαση γίνεται μετρώντας

τα βήματά σου. είναι ο πιο εύκολος τρόπος να κρατάς το μυαλό 
σου συγκεντρωμένο σε κάτι. Μέχρι να φτάσεις στην κορυφή... 
Εκεί είναι λες και κάποιος σε ποτίζει με νέκταρ!! Και ξεχνάς 
κάθε πόνο, προσπάθεια, σιωπή. Εκεί γίνεται πάρτυ συναισθη
μάτων, κλαις από πληρότητα, θες να φωνάξεις και η φωνή 
σου να ακουστεί σε όλη τη γη. νοιώθεις ότι έχεις κάνει έναν 
μικρό άθλο και αυτό το συναίσθημα είναι που αποζητάς κάθε 
φορά! 0 δρόμος όμως μέχρι την κορυφή είναι μισός, καθώς 
υπάρχει πάντα ο δρόμος της επιστροφής που γίνεται σε πιο 
χαλαρό κλίμα (εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες) 
και βοηθάει στην αποφόρτιση του οργανισμού από την πλημ
μύρα των συναισθημάτων της κορυφής και στην επανένταξη 
στην «πραγματικότητα».

μενού βουνού, αλλά και να με πεισμώνουν.

Ποια είναι τα μυστικά ενός καλού ορειβάτη;
Δε νομίζω ότι υπάρχουν μυστικά για να γίνέ'ις καλός ορει

βάτης. είναι το ίδιο θεωρώ με το να γίνεσαι καλύτερος γενι
κότερα κάπου που έχεις θέσει στόχο, θέλει δουλειά τόσο σε 
σωματικό όσο και σε ψυχικό επίπεδο. Εγώ για να είμαι ε ιλ ι
κρινής έχω περιορίσει τις νυχτερινές εξόδους μου. δεν πίνω, 
δεν καπνίζω, αθλούμαι καθημερινά, προσπαθώ να κοιμάμαι 
και έχω συνδυάσει τις μέρες της άδειας μου μόνο με δρα
στηριότητες που περιέχουν δράση είτε σε ορειβατικό είτε σε 
αναρριχητικό αντικείμενο. Και προσεύχομαι, προσεύχομαι να 
είμαι υγιή(£ τόσο εγώ όσο και οι οικείοι μου. 0 κάθε άνθρωπος 
έχει ανάγκη να πιστεύει σε κάτι ανώτερο από αυτόν και αυτό 

&Καθε φορά που ανεβαίνω σε μια νέα κορυφή μου γίνεται πιο 
συνειδητό, είμαστε τόσο ταπεινά μικροί μπροστά στο μεγαλείο 
της ίδιας της φύσης, πόσο μάλλον στο δημιουργό της.

Ποιες είναι οι σκέψεις και τα συναισθήματα ενός ορειβάτη 
στην ανάβαση, αλλά και μετά την κατάκτηση της εκάστοτε 
κορυφής;

Κλείνω τα μάτια μου και φέρνω στο μυαλό μου την τελευ
ταία ανάβαση στο Aconcagua τον Ιανουάριο του 2017. Κάθε 
φορά είναι σαν να είναι και η πρώτη, κάθε ανάβαση είναι 
σωματική αλλά και εγκεφαλική δοκιμασία και κρύβει μέσα 

7? πολύ πόνο... Κάθε φορά πρέπει να ξεπεράσεις τα όρια

Ποια είναι η προετοιμασία του ορειβάτη ενόψει της ανάβα
σης,· Τι ψυχικά και σωματικά αποθέματα χρειάζονται;

Ένας ορειβάτης που θέλει να έχει δράση πρέπει να συμπε- 
ριφέρεται σαν οποιοδήποτε άλλο αθλητή που κάνει πρωτα
θλητισμό. Χρειάζεται ο συνδυασμός σωστής διατροφής, εκγύ
μνασης και ψυχολογίας. Η διατροφή είναι πάρα πολύ βασικό 
στοιχείο. Μέσα από την ποιότητα των τροφών μας το σώμα μας 
δυναμώνει και μπορεί να ξεπεράσει τα όρια του. Αν για τον 
περισσότερο κόσμο το να μείνει νηστικός για κάποιες ώρες 
φαίνεται δύσκολο, φανταστείτε ότι για έναν ορειβάτη κατά την 
προσπάθεια της ανάβασης η κατανάλωση οποιοσδήποτε τρο
φής μπορεί να είναι και «άθλος». Έχοντας να αντιμετωπίσεις
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τα συμπτώματα της νόσου του υψομέτρου, τα οποία στους 
περισσότερους εκδηλώνονται με έντονη αίσθηση ναυτίας, το 
τελευταίο που θες είναι να φας. Όμως ένα καλά ταϊσμένο σώ
μα θα σε «στηρίξει». Όσον αφορά στο θέμα της εκγύμνασης, 
χρειάζεται πάρα πολύ καλή προετοιμασία τόσο ενδυνάμω
σης όσο και βελτίωσης της φυσικής κατάστασης. Ένας ορει
βάτης δεν είναι απλά κάποιος που του αρέσει να περπατάει 
στο δάσος. Πρέπει να αναπτύσσει την αερόβια ικανότητα του 
λόγω των απαιτήσεων του υψομέτρου, να έχει αντοχή, αλλά 
και πλούσια μυϊκή μάζα και δεν εννοώ φυσικά να έχει ένα 
όμορφα γραμμωμένο σώμα γυμναστηρίου. Ωστόσο, ίσως το 
στοιχείο που διαφοροποιεί τον απλό ορειβάτη, από τον κα
λό ορειβάτη είναι αυτό της ψυχολογίας. Όπως διαπιστώνεις 
από τις θρυλικές μορφές της ορειβασίας, ξεχώρισαν όσοι 
συνδύαζαν και τα τρία. Πολλές φορές σπουδαίοι ορειβάτες 
έχουν χαρακτηριστεί ότι ξεχειλίζουν από έπαρση, είναι όμως 
και αυτό ένα στοιχείο της προσωπικότητας που σε πάει πα
ρακάτω. Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικά κίνητρα, σίγουρα 
όμως για να γίνεις ένας «καλός ορειβάτης» χρειάζεται πολύ 
πείσμα, θέληση, υπομονή, επιμονή και όραμα. Δεν ξέρω αν 
τα διαθέτω, αλλά προσπαθώ να τα αναπτύσσω. Και φυσικά σε 
αυτό με βοηθάει ο δάσκαλος μου, ο Γιώργος Βουτυρόπουλος.

, $ · ■ ' H
Οι αναβάσεις που πραγματοποιείτε εξυπηρετούν ανθρωπι
στικούς σκοπούς. Μιλήστε μας για τις δράσεις που έχετε 
ενισχύσει μέσω των αποστολών σας στο εξωτερικό.

Έχω μάθει από τον πατέρα μου ότι το να προσφέρεις μέσα 
από την καρδιά σου είναι η μόνη κληρονομιά που μπορείς να 
αφήσεις στις μεταγενέστερες γενιές γι' αυτό από την πρώτη 
μου κιόλας αποστολή ξεκίνησα να προωθώ το έργο των φ ι

λανθρωπικών ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, η αποστολή στο Stok 
Kangri λειτούργησε ως crowdfunding της Action Aid μέσω 
του προγράμματος Happy Homes, για την ενίσχυση στην κα
ταπολέμηση της βίας, της σεξουαλικής κακοποίησης και του 
trafficking που αντιμετωπίζουν χιλιάδες παιδιά στην Ντάκα. 
Η ανάβαση στο Mont Blanc για την ενίσχυση των προσπαθει
ών της και την πραγματοποίηση των σκοπών της Ελληνικής 
Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων και η ανάβαση στο 
Aconcagua συνοδεύτηκε από μια Φιλανθρωπική Καμπάνια με 
στόχο την συγκέντρωση χρημάτων για το ίδρυμα «Η Καρδιά 
του Παιδιού». Επιπλέον φιλανθρωπική δράση προσπαθώ να 
έχω και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε ομαδικό μέσω 
διαφόρων ομάδων στις οποίες δραστηριοποιούμαι, από τον 
πολιτιστικό σύλλογο του χωριού μου, μέχρι και το αστυνομικό 
τμήμα στο οποίο ανήκω.

Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι; Ποια είναι τα επόμενα ορει
βατικά σχέδια;

0 πρώτος μου στόχος πλέον είναι η ολοκλήρωση των 
σπουδών μου στην σχολή Ορειβασίας Μέσου Επιπέδου. Προ
σπαθώ όχι απλά να ασκώ σωματικά το άθλημα της ορειβασίας 
αλλά και να το στηρίζω με θεωρητικό υπόβαθρο ώστε να κα
ταφέρω κάποια στιγμή να γίνω εκπαιδευτής και να περάσω το 
πάθος μου για την ορειβασία και σε άλλους ανθρώπους. Κα
τόπιν για το καλοκαίρι του 2017 υπάρχει ένα πλάνο ανάβασης 
σε τρεις ευρωπαϊκές κορυφές: Elbrus 5621m (Καύκασος). 
Monte Rosa 4634m (Άλπεις), Matterhorn 4478m (Άλπεις). Γι' 
αυτό όμως θα ήθελα να μιλήσουμε μετά την ολοκλήρωση του.

Το χόμπι σας και το επάγγελμα που επιλέξατε είναι αμφότε- 
ρα ιδιαίτερης δυσκολίας. Ποιά στοιχεία της ορειβασίας (π.χ. 
υπομονή, επιμονή, φυσική κατάσταση) μπορούν να εφαρμο
στούν και να βοηθήσουν τον αστυνομικό στην επαγγελματική 
του καθημερινότητα; ..j

Τα στοιχεία αυτά που αναφέρατε η υπομονή, η επιμονή, η 
φυσική κατάσταση, καθώς και η πειθαρχία, η χαλιναγώγηση 
των «συναισθηματικών εξάρσεων» σου καθώς και ο οραματι- 
σμός ενός στόχου και η αυτοσυγκέντρωση για την υλοποίηση 
του είναι αμφότερα απαραίτητα τόσο στην ορειβασία όσο και 
κατά την εξάσκηση του λειτουργήματος του αστυνομικού. Ο 
αστυνομικός έρχεται καθημερινά σε επαφή με διάφορα περι
στατικά τα οποία απαιτούν από αυτόν προσεκτική μεταχείριση, 
κάτι το οποίο θεωρώ ότι έχω αποκομίσει από την ενασχόληση 
μου με την ορειβασία γι' αυτό και θα παρότρυνα και άλλους 
συναδέλφους να το δοκιμάσουν. Ίσως κιόλας να ήταν ωφέλιμο 
αν εντάσσαμε την πεζοπορία στα πλαίσια δράσης του πολιτι
στικού συλλόγου της Αστυνομίας. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι 
οι δυσκολίες δεν είναι για να μας κάνουν να σταματάμε την 
πραγμάτωση των στόχων μας. αλλά για να δίνουν αξία στον 
«αγώνα» μας. ■

80  I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017



ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ |
► Επιμέλεια: Ανθ/μος Αικατερίνη Κίκη

ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Συμφωνία Δ ιμερούς Συνεργασίας για αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών υπέγραφε ο Ανα
πληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Ν ίκος Τόσκας κατά τη διάρκεια της επ ίσκεψης εργασίας στην Κύπρο και τη 
συνάντησή του με τον Υπουργό Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Σωκράτη Χάσικο.
0 Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος συνοδευόταν από το ΓΓ Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Καπάκη, 
αναφερόμενος στη Συμφωνία Συνεργασίας των δύο χωρών δήλωσε: «Μας βοηθήσατε στους σεισμούς, μας βοηθή
σατε στις φωτιές, σας βοηθήσαμε και εμε ίς  στις φωτιές το περασμένο καλοκαίρι και τα προηγούμενα καλοκαίρια, 
όπως οφείλουμε και βοηθάμε τους αδελφούς μας. Βοηθάμε την Κύπρο σε κάθε τομέα και η στήριξη της ελληνικής 
κυβέρνησης είναι συνεχής, ε ιδ ικά  αυτόν το καιρό είναι νομίζω εμφανής σε όλα τα θέματα. Και στα θέματα της πο
λ ιτικής προστασίας που τυπικά υπογράφαμε αυτή τη συμφωνία γιατί ουσιαστικά υπάρχει πολύ καλή συνεργασία. 
Απλά υπάρχει πολύ μεγάλο έδαφος για καλύτερους συντονισμούς, για καλύτερη οργάνωση. Μπορεί να μην έχουμε 
τα τελειότερα μηχανήματα ή τα τελειότερα μέσα, αλλά προσπαθούμε να καλύφουμε το κενό έλλειφης μέσων ή της 
ύπαρξης παλαιών μέσων μ ε  καλό συντονισμό, μ ε  καλή οργάνωση και ε κ ε ί υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο, πολύ 

μεγάλο έδαφος για βελτίωση».
Ο κ. Τόσκας απευθυνόμενος στον κ. Χάσικο και τον Κυπριακό λαό υπογράμμισε. « Θα είμαστε δίπλα σας όσο μπο
ρούμε γ ιατί και εμε ίς  περνάμε δύσκολες καταστάσεις. Αλλά όσο μπορούμε θα είμαστε δίπλα σας. Και γνωρίζω ότι 
και εσείς θα είσαστε δίπλα μας για την αντιμετώπιση των φυσικών ή των ανθρωπογενών καταστροφών. Δυστυχώς, 
είμαστε σε μ ια  περιοχή που δεν λείπουν οι φωτιές, δεν λείπουν οι σεισμοί, δεν λείπουν τα άλλα φυσικά φαινόμενα 
και οι καταστροφές και πρέπει να κρατήσουμε το περιβάλλον όσο το δυνατόν χωρίς μεγάλες καταστροφές, χωρίς 

μεγάλες ζημιές».
Από την πλευρά του ο κ. Χάσ ικος τόνισε: «Υπογράφαμε αυτή τη συμφωνία για πρόληφη και αντιμετώπιση φ υ 
σικών καταστροφών. Η γνωριμία η δ ική μας λειτούργησε στο να πάρουμε την απόφαση, να το υπογράφουμε, να 
το ξεκ ινήσουμε αλλά κάτω από μας υπάρχουν οι υπηρεσιακοί οι οποίοι λειτουργούν μ ε  ένα τρόπο άριστο. Και 
αυτό δεν ε ίνα ι μ ια  απλή συμφωνία, ε ίνα ι ουσία, ε ίνα ι πράξη, το ζήσαμε κα ι το (σ.σ.: περασμένο) καλοκαίρι». 0 
ίδ ιος  σημείω σε ό τ ι με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσω
τερικών είχαν συνεργαστεί πριν από αρκετά χρόνια, όταν 
ο κ. Χάσικος ήταν Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δη
μοκρατίας και ο κ. Τόσκας δ ιευθυντής του γραφείου του 
Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Μ. Παραγιουδάκη. Ανάτρεξε δε στην 
άριστη συνεργασία των δύο Υπουργείων Ελλάδας και 
Κύπρου εκείνη  την δύσκολη περίοδο και υπενθύμισε ότι 
«η Κύπρος βρισκόταν στα τελευταία στάδια της ένταξής 
της στην Ε.Ε. όπου τότε υπήρχαν οι απειλές της Τουρκίας 
περί δημιουργίας θερμού επεισοδίου σε μια προσπάθεια 
να εκφ οβ ίσει και να αποτρέψει αυτή την ένταξη. Τότε,
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λοιπόν, η συνεργασία Κύπρου και Ελλάδας, σε επίπεδο πολιτικό αλλά και αμυντικό, ήταν εκείνο  που ουσιαστικά 
λειτούργησε καταλυτικά ώστε η Κύπρος να ενταχθεί στην Ε.Ε. "χωρίς να σπάσει μύτη". Ήταν τόσες οι απειλές 
κα ι τα προβλήματα τότε, αλλά ενωμένοι, μονοιασμένοι, συνεργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα προχωρήσαμε και 
καταφέραμε η Κύπρος να ε ίνα ι σήμερα μέλος της ΕΕ. Δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι σήμερα διαπιστώνω ότι 
σχεδόν έχουμε βρει “τα παλιά μας” από πλευράς συνεργασίας. Είμαστε τόσο δεμένο ι σε σχέση με το Κυπριακό, 
προχωρούμε από κοινού και πιστεύω ότι αυτό θα βοηθήσει στο να έχουμε αίσια κατάληξη». Ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη συναντήθηκε, επίσης, με τον Υπουργό Δ ικα ιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας Ιωνά Νικολάου. Συμφώνησαν επέκταση της συνεργασίας των δύο χωρών σε σειρά θε
μάτων εκπαίδευσης και παροχή τεχνογνωσίας στην Αστυνομία και την Πυροσβεστική. Οι δύο υπουργοί αντάλ
λαξαν απόψεις ζητήματα αρμοδιότητας τους και το μεταναστευτικό. «Έχουμε καθιερώ σει μ ια  αγαστή συνεργα
σία και έχουμε δ ε ίξε ι την αποφασιστικότητα μας για να αξιοποιήσουμε τ ις  δυνατότητες που προσφέρονται και 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο κα ι από χώρες της γύρω περιοχής. Και ε ιδ ικότερα  μεταξύ  των δύο χωρών προς όφελος  
των τμημάτων που ασχολούνται μ ε  την αστυνομική ασφάλεια κα ι την πυρόσβεση. Είναι μ ια  σημαντική απόφα
ση που έχουμε λάβει, ώστε να υλοποιήσουμε αυτά τα οποία οφ είλαμε να υλοποιήσουμε χρόνια προηγουμένως, 
ώστε αυτή η συνεργασία μεταξύ  μας να μην  μ ένε ι μόνο στα χαρτιά αλλά να έχει κα ι πρακτική εφαρμογή», δή
λωσε ο Ν ίκος Τόσκας. «Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε δραστικά, στην υλοποίηση των όσων είχαμε συζητή
σει μέχρι τώρα όπως ε ίνα ι η συγκρότηση τεχνικώ ν επιτροπών εντός του τρέχοντος μηνάς, οι οποίες μέχρι το 
τέλος Μαρτίου θα υποβάλουν τις εισηγήσεις τους για τα θέματα που σχετίζονται με την αστυνομική συνεργασία 
και τη συνεργασία γύρω από τα θέματα πυρασφάλειας. Μέσα από την αστυνομική συνεργασία θα επ ιδιώ ξου
με να αναβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο τις εκπαιδεύσεις που προσφέρουμε στα μέλη της Αστυνομίας, όπως 
αντίστοιχα θα γ ίνε ι για τα μέλη της Πυροσβεστικής. Δ ίνουμε ιδ ια ίτερη σημασία στις ανταλλαγές αυτές και σαν 
Κύπρος δ ίδουμε ιδ ια ίτερη σημασία στη συμμετοχή μελών της Αστυνομίας σε υψηλού επιπέδου εκπαιδεύσεις 
που παρέχονται από την Αστυνομική Ακαδημία της Ελληνικής Αστυνομίας», τόνισε από την πλευρά του ο Ιω
νάς Νικολάου. Ο ίδιος σημείωσε ότι «υπάρχει μια πολύ καλή πρόταση από πλευράς του Έλληνα Υπουργού που 
αφορά στη συνεργασία στα θέματα πυρασφάλειας των χωρών της Ευρώπης του Νότου. Πρόκειται για μια σημα
ντική πρωτοβουλία η οποία μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους ως Κυπριακή Δημοκρατία, γι' αυτό έχουμε δηλώ
σει την πρόθεσή μας να συμμετάσχουμε στην προσπάθεια που θα γ ίνε ι ώστε να συμβάλουμε στη βελτίωση του

τρόπου ανταπόκρισης με όλα τα κράτη στην διαδικασία 
κατάσβεσης μεγάλων πυρκαγιών».
0 Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Ν.Τό- 
σκας τόνισε ότι θα ενταθούν οι προσπάθειες για ενεργο
ποίηση πόρων και δυνάμεων από την ΕΕ που μπορούν να 
βοηθήσουν στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στις 
περιοχές του Νότου.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κύπρο, ο Αναπληρω
τής Υπουργός Εσωτερικών κατέθεσε στεφάνι στο Τύμβο 
Μακεδονίτισσας και στην ΕΛΔΥΚ, όπου ενημερώθηκε από 
τον διοικητή του στρατοπέδου. Συναντήθηκε, επίσης, με τον 
Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β'.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Τόσκας 
δέχτηκε (15.02.2017) την επίσκεψη του Πρέσβη της Σερ
βίας Dusan Spasojevic. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν 
τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας στο πλαίσιο 
αρμοδιοτήτων του Υπουργείου.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΗ
ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Τόσκας 
συναντήθηκε (02.03.2017). με τη νέα πρέσβη του Ηνωμέ
νου Βασιλείου στην Αθήνα Kate Smith. Η συνάντηση που 
έλαβε χώρα στο γραφείο του Υπουργού είχε εθιμοτυπικό 
χαρακτήρα.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Τόσκας συναντήθηκε (07.03.2017), με τους Πρέσβεις της Αργεντινής, 
Carolina Perez Colman και της Αιγύπτου, Farid Monib . Και οι δύο συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο γραφείο 
του υπουργού, είχαν εθιμοτυπικό χαρακτήρα.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΣΑΛΤΕΡΗ

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουρ
γείου Εσωτερικών κ. Τζανέτος Φιλιππάκος. συνα
ντήθηκε (14.02.2017). στο Γραφείο του στο Υπουρ
γείο Προστασίας του Πολίτη, με το Γενικό Γραμ
ματέα Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής κ. Αναστάσιο Σαλτερή. Στη συνάντηση 
συμμετείχαν η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Πρώ
της Υποδοχής κα Ανθή Καραγγελή. η Γενική Επι
θεωρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας 
Συνόρων, Αντιστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. ο 
Προϊστάμενος του Κλάδου Αλλοδαπών και Προ
στασίας Συνόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας, Ταξίαρχος Αχιλλέας Σκανδάλης, και
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οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Αλλοδαπών. Ταξίαρχος Ευστράτιος Παπαδέας. Οικονομικών, Ταξίαρχος Χαράλαμπος 
Αλεξόπουλος. Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης. Αστυνομικός Διευθυντής Γεώργιος Κοσιώρης και Προστασίας 
Συνόρων, Αστυνομικός Διευθυντής Δημήτριος Μάλλιος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα κο ι
νού ενδιαφέροντος σχετικά με τη διαχείριση του προσφυγικού - μεταναστευτικού ζητήματος που αφορούν τα Υπουρ
γεία Εσωτερικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής, ενώ έμφαση δόθηκε στο θέμα των δομών φιλοξενίας στα νησιά του 
Ανατολικού Αιγαίου. 0  κ. Φιλιππάκος στο τέλος της συνάντησης τόνισε μεταξύ άλλων το κλίμα παραγωγικής συνερ
γασίας που υπάρχει τόσο ανάμεσα στα δύο Υπουργεία, όσο και μεταξύ των δύο Γενικών Γραμματέων το οποίο έχει 
ως αποτέλεσμα τη διευθέτηση πολλών θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Τέλος, δεσμεύθηκε για την εντατικοποίηση 
της συνεργασίας προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του κυβερνητικού έργου στο προσφυγικό - μεταναστευτικό.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΝΕΣΚΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΩΝ

0 Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργεί
ου Εσωτερικών κ. Τζανέτος Φιλιππάκος συναντήθηκε
(14.02.2017), με τον Πρόεδρο του Ομίλου για την ΟΥΝΕ
ΣΚΟ Πειραιώς και Νήσων κ. Ιωάννη Μαρωνίτη. καθώς 
και το Γενικό Γραμματέα Υποδοχής κ, Αναστάσιο Σαλτε- 
ρή. στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Ο κ. Μαρω- 
νίτης παρουσίασε προσφορά για την παροχή τετραώρο
φου σύγχρονου και αυτόνομου κτιρίου, μισθωμένο από 
τον Όμιλο ΟΥΝΕΣΚΟ Πειραιώς και Νήσων, για την φιλο
ξενία ασυνόδευτων προσφυγόπουλων. Η πρόταση έτυχε 
θερμής υποδοχής από τους δύο Γενικούς Γραμματείς και 
αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στις δομές φιλοξενίας από 

το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Το κτίριο είναι κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει 
μέχρι και 40 ασυνόδευτα παιδιά, ενώ προβλέπεται η λειτουργία κουζίνας, ιατρείου, παιδότοπου και χώρων εκπαίδευ
σης και δημιουργικής απασχόλησης.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩ

0 Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Τζανέτος Φιλιππάκος πραγματοποίησε επίσκε
ψη (21.02.2017) στην Κω, συνοδευόμενος από τον Επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.) στην 
Ελλάδα, Δανιήλ Εσδρά. την Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, Αντιστράτηγο Ζα- 
χαρούλα Τσιριγώτη και τον Προϊστάμενο του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α.. Ταξίαρχο Αχιλλέα 
Σκανδάλη. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε ενημερωτική εκστρατεία του Δ.Ο.Μ., καθώς και 
σειράς επαφών με Υπηρεσίες σχετικά με τη διαχείριση των προσφυγικών - μεταναστευτικών ροών. 0 κ. Φιλιππάκος συ-
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νομίλησε αρχικά με τις Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές και μετέφερε τις εντολές, τις κατευθύνσεις και την ευαρέσκεια 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Νίκου Τόσκα. Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη διαχείριση του προσφυγικού 
- μεταναστευτικού ζητήματος στο νησί της Κω. καθώς και γενικότερα θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Στη συνέ
χεια πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Hotspot) του νησιού, προκειμένου 
να ενημερωθεί για τη λειτουργία του και να συνομιλήσει με το προσωπικό του, με εκπροσώπους της Ελληνικής Αστυνο
μίας, του Στρατού, της Πρώτης Υποδοχής και του FR0NTEX. 0 κ. Φιλιππάκος συμμετείχε στη συνέχεια ως βασικός ομι
λητής σε εκδήλωση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Η εφαρ
μογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης». Ομιλητές ήταν 
επίσης ο οργανωτής της εκδήλωσης και επικεφαλής του Δ.Ο.Μ. στην Ελλάδα. Δανιήλ Εσδράς και η Γενική Επιθεωρητής 
Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, Αντιστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. οι οποίοι και αναφέρθηκαν στην 
επιτακτική ανάγκη δημιουργίας προαναχωρησιακού κέντρου κράτησης και έστιασαν στην εφαρμογή του προγράμματος 
επιστροφών. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωπος των Προξενικών Αρχών του Πακιστάν, εκπρόσωποι Φορέων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωποι του FR0NTEX κ.α. Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα υλοποιείται από τον ΔΟΜ 
Ελλάδας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, χρηματοδοτούμενο κατά 75% από Ευρωπαϊκούς πόρους (Ταμείο 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης) και κατά 25% από Εθνικούς πόρους.

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΞΕΝΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑ

Στο γραφείο του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας,
Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα πραγματοποι
ήθηκε (21.03.2017) εθιμοτυπική συνάντηση με τη Γενι
κή Πρόξενο Αθηνών -  Πειραιώς της Τουρκίας κα Oya 
Yazar. Στη συνάντηση από ελληνικής πλευράς συμμε
τείχε, επίσης, η Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομικός Αλ
λοδαπών και Προστασίας Συνόρων, Αντιστράτηγος Ζαχα
ρούλα Τσιριγώτη και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ ιε 
θνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, Ταξίαρχος Ηλίας Ξαν- 
θάκης. Κατά ιη  διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν 
θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως: οι προσφυγι- 
κές και μεταναστευτικές ροές και άλλα. Η Γενική Πρόξε
νος. εξέφρασε τις ευχαριστίες της. τονίζοντας, παράλληλα τις καλές σχέσεις που υφίστανται μεταξύ της Ελληνικής 
Αστυνομίας και των τουρκικών Αρχών ενώ υπογράμμισε την αναγκαιότητα ανάπτυξης της διμερούς συνεργασίας, 
προβάλλοντας, ταυτόχρονα, την έντονη προθυμία των τουρκικών Αρχών, προς την κατεύθυνση αυτή. Ο κ. Αρχη
γός εξήρε την καλή συνεργασία των ελληνικών και των τουρκικών Αρχών, εκφράζοντας την επιθυμία του για την 
περαιτέρω ενίσχυσή της και μέσω συναντήσεων τεχνικού επιπέδου. Κατά τη διάρκεια της επίσημης συνάντησης 
εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία οι δύο πλευρές θα αξιοποιήσουν με σκοπό τη βέλτιστη διαχείριση 
των ζητημάτων που τέθηκαν.

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

Εθιμοτυπική συνάντηση πραγματοποιήθηκε (24.03.2017) 
μεταξύ του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι
στράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα και του Πρέσβη της 
Σερβίας κ. Dusan Spasojevic. όπου για ακόμα μια φο
ρά επιβεβαιώθηκαν οι άριστες σχέσεις τόσο σε πο
λιτικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο αστυνομιών των 
δύο κρατών. Η συζήτηση εστιάστηκε στην αξιολόγη
ση της μέχρι σήμερα συνεργασίας αστυνομιών των δύο
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χωρών αλλά και στα περαιτέρω βήματα που θα πρέπει να γίνουν για τη συνέχιση της συνεργασίας αυτής. Στην 
εν λόγω συνάντηση από Σερβικής πλευράς παρευρέθησαν. ο Γραμματέας Πρεσβείας κ. Namanja Dikovic και ο 
Αξιωματούχος Πρεσβείας κ. Ιωάννης Τσαχαλίδης, ο οποίος εκτέλεσε χρέη διερμηνέα, ενώ από πλευρά της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, η Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, Αντιστράτηγος 
Ζαχαρούλα Τσιριγώτη.

Δ ιμερής συνάντηση πραγματοποιήθηκε (2Λ.03.2017) 
μεταξύ του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντι
στράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα και του Πρέσβη της 
Ελβετίας στην Αθήνα, κ. Hans -  Rudolf Hodel. Στη συ
νάντηση επίσης συμμετείχαν, από ελβετικής πλευράς, 
ο Αναπληρωτής Επ ικεφαλής της Αποστολής κ. Mike 
Am m ann . ενώ από ελληνικής πλευράς, ο Δ /ντής της 
Δ/νσης Δ ιεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, Ταξίαρχος 

Ηλίας Ξανθάκης. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα αστυνομικής συνεργασίας των δύο χωρών με τις δύο 
πλευρές να υπογραμμίζουν εξα ιρετικό  επίπεδο σχέσεων, που ενισχύετα ι από τη διασφάλιση ασφαλών συνθη
κών παραμονής Ελβετών πολιτών και τουριστών που ζουν ή ταξιδεύουν προς την Ελλάδα.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΘΟΠΟΙΟ ΤΙΤΙΚΑ ΣΑΡΙΓΚΟΥΛΗ

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Κωνσταντί
νος Τσουβάλας συναντήθηκε (03.02.2017) με την ηθοποιό Τιτίκα 
Σαριγκούλη προκειμένου να την ευχαριστήσει για τη συμμετο
χή της στο Mannequin Challenge που παρουσίασε το Σώμα στα 
πλαίσια του εορταστικού μηνύματος για τις εορτές της περιόδου 
των Χριστουγέννων. Το σχετικό βίντεο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, 
στους λογαριασμούς που διατηρεί η Ελληνική Αστυνομία στα μέ
σα κοινωνικής δικτύωσης.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Συζητηση στρογγυλής τραηέζης πραγματοποιήθηκε (28.02.2017) σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, από την Ελληνική 
Αστυνομία και τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ICRC), ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα 
Υπουργείου Εσωτερικών κ. Τζανέτου Φιλιηηάκου. Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση, αφορούσαν στην υπάρ- 
χουσα συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη/ Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεθνούς Επιτροπής του

Ερυθρού Σταυρού σχετικά με το μεταναστευτικό - προσφυγι- 
κό ζήτημα, σε εν δυνάμει τομείς συνεργασίας για το μέλλον, 
καθώς και σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, 
τονίστηκε η ανάγκη για συνέχιση της βελτίωσης των συνθη
κών κράτησης μεταναστών σε προαναχωρησιακά κέντρα και 
αστυνομικά τμήματα, δίνοντας έμφαση στην πρόσβασή τους 
σε υπηρεσίες Υγείας και στη διαχείριση των ευπαθών ομά
δων. Ο κ. Τζανέτος Φιλιππάκος ευχαρίστησε θερμά για τη 
συνεργασία και τις προσπάθειες που καταβάλλει η Διεθνής 
Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού στο πλαίσιο των κοινών δρά-
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σεων με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τις Υπηρε
σίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Στη συνάντηση παρέστησαν 
ακόμα, από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας, η Γενικός Επιθεω
ρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, Αντι
στράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ο Διευθυντής της Διεύθυν
σης Υγειονομικού/Α.Ε.Α. Υποστράτηγος (ΥΓ) Ηλίας Μαλεβίτης, 
ο Προϊστάμενος του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνό- 
ρων/Α.ΕΑ, Ταξίαρχος Αχιλλέας Σκανδάλης, ο Διευθυντής της 
Δ/νσης Αλλοδαπών Αττικής. Ταξίαρχος Κων/νος Λουζιώτης. ο Διευθυντής της Δ/νσης Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης/ 
Α.Ε.Α. Αστυνομικός Δ/ντης Γεώργιος Κοσσιώρης, καθώς και άλλα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας. Από πλευράς Δ ιε
θνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού συμμετείχαν η Επικεφαλής ICRC για την Ελλάδα, Sari Nissi. ο Αναπληρωτής επι
κεφαλής της Αποστολής στην Ελλάδα Roberto Forin και ο Συντονιστής του τομέα Προστασίας της ICRC Thierry Schreyer. 
Ακόμη παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αντώνης Αυγερινός.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε (25.01.2017) στο Αρχη
γείο της Ελληνικής Αστυνομίας, συνάντηση εκπροσώ
πων της Ελληνικής Αστυνομίας με διπλωματικούς εκ 
προσώπους του Αφγανιστάν. Από ελληνικής πλευράς 
συμμετείχαν η Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλο
δαπών και Προστασίας Συνόρων, Αντιστράτηγος Ζαχαρού
λα Τσιριγώτη, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Αλλοδαπών και 
Προστασίας Συνόρων, Ταξίαρχος Αχιλλέας Σκανδάλης, ο 
Αναπληρωτής Διευθυντή της Δίωξης Παράνομης Μετανά
στευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Αστυνο
μικός Διευθυντής Γεώργιος Καραίσκος, ο διπλωματικός 
σύμβουλος του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Αλε- 
ξόπουλος Γεώργιος και ο κ. Καραιτίδης Νικόλαος, σύμ
βουλος του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Από 
την πλευρά του Αφγανιστάν συμμετείχαν ο Γενικός Δ ιευ
θυντής του Υπουργείου Εξωτερικών, M irwais S am ad i. στέλεχος του Υφυπουργείου Εξωτερικών, Abdul Qadier Nur. 
ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ghulam Murtaza Rasooli και ο Πρέσβης του Αφ
γανιστάν στη Σόφια. Ahmad Sidiq Dlir. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενδυνάμωσης των σχέσεων 
μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και των Διπλωματικών Αρχών της χώρας του Αφγανιστάν καθώς και ενημέ
ρωσης για τη κατάσταση των προσφύγων-μεταναστών πολιτών Αφγανιστάν που βρίσκονται στη χώρα μας. Κατά 
τη διάρκεια της συνάντησης κατατέθηκαν απόψεις - προτάσεις και εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία οι 
δύο πλευρές αναμένεται να αξιοποιήσουν με σκοπό την βέλτιστη διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν τη διαμο
νή των πολιτών Αφγανιστάν στην Ελλάδα και των διαδικασιών επιστροφής των παράτυπων μεταναστών. Τέλος, επι
βεβαιώθηκε το πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας των δύο πλευρών και αναδείχτηκε η κοινή βούληση για περαιτέρω 
βελτίωση και ενδυνάμωση της συνεργασίας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΣΤΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Στο Αργυρόκαστρο Αλβανίας πραγματοποιήθηκε (24.02.2017) συνάντηση αντιπροσωπειών της Ελληνικής και Αλβα
νικής Αστυνομίας με επικεφαλής από ελληνικής πλευράς την Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προ
στασίας Συνόρων, Αντιστράτηγο Ζαχαρούλα Τσιριγώτη και από αλβανικής πλευράς τον Gene Merepenza, Γενικό Δ ι
ευθυντή για θέματα συνόρων. Σκοπός της συνάντησης ήταν η αποτίμηση σε κεντρικό επίπεδο της διμερούς συ-
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νεργασίας στον τομέα της ασφάλειας των συνόρων Κατά 
τη συνάντηση οι δύο πλευρές επεσήμαναν την υφιστάμενη 
στενή συνεργασία μεταξύ των Αστυνομιών των δύο χωρών 
και συμφώνησαν για την ανάγκη περαιτέρω προώθησης 
της. Επιπλέον, υπογράμμισαν ότι θα συνεχίσουν τις τακτι
κές συναντήσεις των Διευθυντών Αστυνομίας τόσο σε πε
ριφερειακό (όμορες Δ/νσεις) όσο και σε κεντρικό επίπεδο, 
προκειμένου να συζητούνται άμεσα τα προβλήματα και να 

προτείνονται λύσεις. Μάλιστα στο πλαίσιο ενδυνάμωσης της προσπάθειας για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρ
κωτικών, συμφωνήθηκε η διενέργεια ταυτόχρονων περιπολιών, κατά λόγο αρμοδιότητας, στα συνοριακά σημεία και 
σύμφωνα με το υφιστάμενο Δ ιμερές Νομικό Πλαίσιο. Λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση μεταξύ 
των δύο χωρών, οι αντιπροσωπείες δεσμεύτηκαν για ενίσχυση του προσωπικού των συνοριακών σημείων, κατά τις 
εορταστικές περιόδους και επεσήμαναν την αναγκαιότητα συνέχισης της συνεργασίας, τόσο μέσω των θεσμοθετη
μένων διαύλων επικοινωνίας όσο και μέσω των αστυνομικών συνδέσμων των δύο χωρών.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 
ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σουφλίου σε συ
νεργασία με Αστυνομικό του Αστυνομικού Σταθμού Μι
κρού Δερείου και τους Αστυνομικούς της Κινητής Αστυ
νομικής Μονάδας (Κ.Α.Μ.) της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Αλεξ/πολης πραγματοποίησαν διαλέξεις με θέμα την κυ- 
κλοφοριακή αγωγή σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγω
γεία του ορεινού όγκου του Δήμου Σουφλίου, στα γνωστά 
μας Πομακοχώρια. Συγκεκριμένα την 08.11.2016 οι παρα
πάνω Αστυνομικοί επισκέφτηκαν το ανακαινισμένο από 
τον Ελληνικό Στρατό Δημοτικό Σχολείο Μεγάλου Δερείου, 
όπου τους ανέμεναν τα παιδιά από το Δημοτικό Σχολείο 
και Νηπιαγωγείο Μεγ. Δερείου και του Δ.Σ. Γέρικου. Την 

10.11.2016 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Σιδηρού. Την 15.11.2016 οι Αστυνομικοί εηισκέφτη- 
καν την Ρούσσα και το Δημοτικό Σχολείο της. όπου τους περίμεναν οι μαθητές του Δ.Σ. Ρούσσας, του Νηπιαγωγείο 
Ρούσσας και του Δ.Σ. Γονικού. Τέλος, την 13.12.2016 οι ανωτέρω Αστυνομικοί επισκέφτηκαν το χιονισμένο Σιδηρο- 
χώρι. όπου οι μαθητές του Δ.Σ. Σιδηροχωρίου και του Δ.Σ. Πετρόλοφου τους ανέμεναν, και πραγματοποίησαν την εν 
λόγω ενημέρωση, πάντα με την χρήση υπολογιστή και προβολέα.
Στο τέλος κάθε διάλεξης, οι Αστυνομικοί μοίρασαν στους μαθητές το περιοδικό της ΕΛ.ΑΣ. "Αστυνομική Ανασκόπη
ση", ένα αυτοκόλλητο και ένα ζαχαρωτό. Οι δάσκαλοι και οι μαθητές Χάρηκαν πολύ με την παρουσία των Αστυνομι
κών και δώσανε ραντεβού για την επόμενη Σχολική περίοδο.
Η Αστυνομία ακόμη μία φορά έδειξε την ευαισθησία της και το ενδιαφέρον της για τους μικρούς πολίτες αυτής 
της Χώρας. Επίσης, έδωσε ένα σαφές μήνυμα προς κάθε εξωτερικό παράγοντα, ότι το Ελληνικό Κράτος είναι 
παρών... και στα Πομακοχώρια.

ΔΩΡΕΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΒΟΛ

Μια πολύτιμη δωρεά σύγχρονου υλικοτεχνικού εξοπλισμού 
που συνέβαλε στην εύρυθμη λειτουργία των αστυνομικών Υπη
ρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, πραγματοποι
ήθηκε από τη Γαλακτοβιομηχανία ΕΒΟΛ το Δεκέμβριο του προ-
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ηγούμενου έτους. Πρόκειται για 25 κράνη με προσωπίδες και 
φίλτρα, 24 στολές, καλύμματα για τρία αυτοκίνητα και τρεις υπο- 
λογιστές.Σε εκδήλωση που έλαβε χώρα (22.12.2016) σε αίθουσα 
του Αστυνομικού Μεγάρου Μαγνησίας, ο Διευθυντής της Διεύ
θυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, Ταξίαρχος Ιωάννης Τόλιας και ο 
Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου, Αστυνομικός 
Υποδιευθυντής Γεώργιος Ντιζές, απένειμαν στον πρόεδρο της 
ΕΒΟΛ κ. Νικήτα Πρίντζο. τιμητική πλακέτα και αναμνηστικά δώρα 
για την ευγενική προσφορά του.Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
παρουσία πλήθους αστυνομικών, ενώ πλαισιώθηκε μουσικά από 
χορωδία του 2ου Γενικού Λυκείου Νέας Ιωνίας.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/Α.Ε.Α.

Σε μία λιτή, πλην όμως όμορφη εκδήλωση στην αίθουσα Μπακογιάννη του Υπουργείου Εσωτερικών, Πρώην Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη, πραγματοποιήθηκε η κοπή πίτας της Διεύθυνσης με μέριμνα του νεοπροαχθέντος Διευθυντού 
της Διεύθυνσης, Ταξιάρχου Χαράλαμπου Αλεξόπουλου. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Γενικός Γραμ
ματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης, ο Προϊστάμενος Επιτελείου Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο 
Προϊστάμενος Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής Υποστράτηγος Γεώργιος Κωτσάκης, ο Διευθυ
ντής της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης Αστυν. Διευθυντής κ. Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος και ο Διευθυντής της Διεύθυν
σης Πληροφορικής Αστυν. Υποδιευθυντής κ. Ιωάννης Σπηλιόπουλος. Μεταξύ των παρευρισκομένων ανταλλάχθηκαν ευχές 
για το νέο έτος, ενώ από τον κ. Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, στο σύντομο χαιρετισμό του. τονίσθηκε το δύσκολο έργο 
που καλείται να υλοποιήσει η Διεύθυνση Οικονομικών μέσα σε ιδιαίτερα ασφυκτικές για όλους δημοσιονομικές συνθήκες.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΤΟ ΣΟΥΦΛΙ

Οι υπηρετούντες στο Αστυνομικό Τμήμα Σουφλίου και του υπαγόμενου σ' αυτό Αστυνομικού Σταθμού Δερείου, απέδειξαν ότι το Σου
φλί δεν είναι τόπος εξορίας, αλλά περιοχή όπου οι Ακρίτες κάτοικοί του ξέρουν να ζουν και να αγωνίζονται για το καλό του τόπου. Σε 
ταβέρνα, λοιπόν, του χωριού της Λαδιάς, παρουσία του Αιδεσιμολογιώτατου Αρχιμανδρίτη πατρός Ιωακείμ ΒΑΛΙΔΑΚΗ, του Διευθυντή 
της Δ.Α. Αλεξ/πολης Ταξιάρχου κ. Παναγιώτη Κ0ΥΤ0ΥΖ0Υ και του Υποδιευθυντού της Δ.Α.Αλεξ/πολης Αστυν, Υποδ/ντου κ. Παναγιώ
τη ΚΑΡΤΑΛΗ, το Αστυνομικό προσωπικό της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποίησε (2402.2017) την κοπή της βασιλόπιτας για το νέο 
έτος "2017". Μετά το πέρας της τράπεζας και πριν την κοπή της βασιλόπιτας, ο Διοικητής του Α.Τ. Σουφλίου δώρισε στον Αιδεσι- 
μολογιώτατο Αρχιμανδρίτη της Δαδιάς πατέρα Ιωακείμ εικόνα με έναν Αστυνομικό να προστατεύει ένα μικρό παιδάκι και έναν 
Αγγελο να προστατεύει με την αγκάλη του και τους δύο, με την ευχή και προτροπή ο πατέρας Ιωακείμ να είναι ο προστάτης - Αγ
γελος των Αστυνομικών με τις προσευχές του. Επίσης, στον Αστυν. Δ/ντη και Αστυν. Υποδ/ντη της Δ.Α. Αλεξ/πολης δόθηκαν από 
μία εικόνα με τον "θυρεό - σήμα" του Α.Τ. Σουφλίου. Τέλος, τιμήθηκε ο Αρχιφύλακας Ιωάννης ΜΠΑΜΠΑΚΑΣ με την ανωτέρω εικόνα, 
για τα δεκαεπτά (17) χρόνια προσφοράς στο Αστυνομικό Τμήμα Σουφλίου και στην τοπική κοινωνία. Ακολούθησε προσευχή - δέηση 
και κοπή της βασιλόπιτας με τυχερό και "πλουσιότερο" κατά πέντε (5) ΡΕΠΟ τον Αρχιφύλακα Γεώργιο ΤΣΙΑΜΙΤΑ. 0 Αιδεσιμολογιώτα- 
τος Αρχιμανδρίτης π. Ιωακείμ, ο Αστυν. Δ/ντης Ταξίαρχος κ. Κ0ΥΤ0ΥΖ0Σ και ο Αστυν. Υποδ/ντης κ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ευχήθηκαν σε όλο το 
προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος Σουφλίου - Α.Σ. Μικρού Δερείου, στον καθένα ξεχωριστά. Οι Αστυνομικοί υηοσχέθηκαν ότι 
και το 2017, παρ'όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν και θα υπάρξουν, θα είναι πάντα ΦΥΛΑΚΕΣ και ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ όλων των πολιτών
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ΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ ΔΕΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ 
ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΕΛΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗ

Ο Ό μ ιλο ς  Φ ίλω ν Ε λλην ικής  Α σ τυνομ ίας Δ υ τ ικ ή ς  Α ττ ική ς  κα ι το Σω ματείο  Ε ιδ ικώ ν Φ ρουρώ ν Ε λλην ικής 
Α σ τυνομ ίας Α ττ ική ς  την 01.03.2017 τιμώ ντας τη μνήμη τω ν δολοφ ονημένω ν Ε ιδ ικώ ν Φ ρουρώ ν Γεω ργ ί
ου Σ κυλογ ιά ννη  κ α ι Ιωάννη Ε υαγγελ ινέλη . τέλεσ α ν  τρ ισάγιο, στο οποίο εψ ά λλε ι η επ ιμνημόσυνη  δέηση 
στο σ η μ ε ίο  που έ ξ ι χρόνια  πριν, άφησαν την τελευ τα ία  τους πνοή υπερασπ ίζοντας το κο ινω ν ικό  σύνολο 
κ α ι την  έννομη  τάξη. Την επιμνημόσυνη δέηση τέλ εσ ε  ο Αιδεσιμολογιώ τατος Αντιστράτηγος ε.α . Ιω 
άννης Κοκκώ νης. Την τελετή  τ ίμησ α ν με την παρουσία τους ο ι γ ο νε ίς  κα ι σ υ γγενε ίς  τω ν θυμάτων. Επί
σης τ ίμησ α ν με την παρουσία τους κα ι κα τέθεσ α ν σ τεφ άνια  εκπρόσω ποι της Π ολ ιτε ία ς  κ α ι της Η γεσ ίας 
της Ε λλην ικής  Α στυνομ ίας, όπως ο Γενικός Γραμματέας Δ ημοσίας Τάξης κ. Αναγνωστάκης Δ η μ ή τρ ι- 
ος, ο Αναπλ. Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, ο Προϊστάμενος 
Επ ιτελείου Αντιστράτηγος Κ αραμαλάκης Μ ιχαήλ, ο Εκπρόσωπος της Ν έα ς Δημοκρατίας κ. Κ υ ρ ια ζί- 
δης Δ ημήτριος, ο Δ ήμαρχος Ρέντη κ. Γεώργιος Ιω ακειμ ίδης, ο Πρώην Β ουλευτής κ. Μαντούβαλος 
Πέτρος.ο Τέω ς Υπαρχηγός της Ελληνικής Α στυνομίας κ. Διαμαντόπουλος Ιωάννης.ο Προϊστάμενος 
του Κλάδου Δ ιο ικη τική ς  Υποστήριξης &  Ανθρωπίνου Δ υναμικού Δασκαλάκης Α νδρέας, ο Δ ιευθυντή ς  
Αστυνομίας Π ειραιά  κ. Φ ουτάκης Α ρισ τείδης, ο Δ ιευ θυ ντή ς Αστυνομίας Δ υ τική ς Α ττικής κ. Ψωμάς 
Γεώργιος, ο Δ ιευ θυ ντή ς της Ά μ εσ η ς Δράσης Α ττικής κ. Στεργιόπουλος Δ ημήτριος.ο  Δ ιο ικη τή ς της  
Δ Ι.Α Σ. Α ττικής κ. Κόμπρας Αθανάσιος.ο Δ ιευ θυ ντή ς Τροχαίας Π ειρα ιά  κ. Λάσκος Σπυρίδων, ο Πρό
εδρος της Π.Ο.Α.Σ.Υ. Γερακαράκος Γρηγόριος, ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΞΙ.Α . Κατσιαμάκας Ιωάννης, ο 
Πρόεδρος του Σ.Ε .Φ .Ε.Α .Α . κ. Ντούμας Βασ ίλειος κα ι ο Πρόεδρος Ομίλου Φ ίλω ν Ελληνικής Αστυνο
μίας Δ υτική ς Α ττικής κ. Μ αθιουδάκης Ιωάννης. Μ εγάλος αριθμός Αξιω ματικώ ν. Αστυνομικών, πολι
τών κα ι μελώ ν του Ομίλου Φ ίλω ν Ελληνικής Αστυνομίας π αρευρέθηκαν στην τελετή , ως έν δ ε ιξη  της 
αναγνώρισης της θυσ ίας των νεκρώ ν ηρώων.

ΔΩΡΕΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ

Την Πέμπτη (02.03.2017) πραγματοποιήθηκε στο Αστυ
νομ ικό  Τμήμα Α ιγ ιν ίου  Π ιερ ίας η τελετή  παράδοσης 
περιπολικού αυτοκινήτου για τις  ανάγκες αστυνόμευ
σης του τοπ ικού Αστυνομ ικού Τμήματος. Το περιπο
λικό αυτοκίνητο έγ ινε  δωρεά στο Αστυνομικό Τμήμα 
Αιγινίου με τη συνδρομή του Δήμου Πύδνας -  Κο- 
λινδρού προς αναγνώριση της προσφοράς του έρ 
γου της Ελληνικής Αστυνομίας στους δημότες της 
περιοχής. Η τελετή  παράδοσης έγ ιν ε  παρουσία του 
Δημάρχου Πύδνας - Κολινδρού κ. Ευάγγελου Λάγδα- 
ρη. του Προέδρου του Δ ημοτικού  Συμβουλίου κ. Α υ 
γουστίνου Ανδρικόπουλου. του Γενικού Π ερ ιφ ερ ε ια 
κού Αστυνομ ικού Δ ιευθυντή  Κ εντρ ικής Μ ακεδονίας 
Ταξιάρχου Αθανάσιου Μ αντζούκα. του Δ ιευθυντή  της 
Δ ιεύθυνσ ης Αστυνομ ίας Π ιερ ίας Α στυνομ ικού  Υπο
δ ιευθυντή  Γεώργιου Τζήμα. καθώς κα ι του αστυνομ ι
κού προσωπικού του Αστυνομικού Τμήματος Α ιγινίου. 
Από το Γενικό Π ερ ιφ ερειακό  Αστυνομικό Δ ιευ θ υ 
ντή Κεντρικής Μ ακεδονίας δόθηκε τιμητική πλακέ- 
τα στο Δήμαρχο Π ύδνας- Κολινδρού, για την αγαστή 
συνεργασία των αστυνομικών Αρχών με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, που στόχο έ χ ε ι τη βέλτιστη εξυπ η
ρέτηση των πολιτών και την εδραίωση του αισθή
ματος ασφάλειας.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ TOY ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη 
Θεσσαλονίκη, κ. Αντώνης Μανδρίτης, πραγματοποίησε 
εθιμοτυπική επίσκεψη (09.03.2017) στη Γενική Αστυνο
μική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου συναντήθηκε με το 
Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης. Υποστρά
τηγο Φώτιο Δοζμαρίδη. Κατά τη συνάντησή τους συ
ζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αντηλλάγη- 
σαν χρήσιμες απόψεις, ενώ εκδηλώθηκε η επιθυμία να 
αναπτυχθεί στενότερη συνεργασία. Μετά το πέρας της 
συνάντησης, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσα
λονίκης προσέφερε στο Γενικό Πρόξενο αναμνηστικό του 
Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ FRAPORT GREECE

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών συνάφθηκε την Πέμπτη 9 
Μαρτίου 2017. μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και 
Fraport Greece, για 14 περιφερειακά αεροδρόμια της 
χώρας και συγκεκριμένα για τα αεροδρόμια Θεσσαλονί
κης. Κέρκυρας. Χανίων. Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Ακτίου, 
Καβάλας. Ρόδου. Κω, Σαντορίνης. Μυκόνου, Μυτιλήνης, 
Σάμου και Σκιάθου. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Αρχη
γός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κων
σταντίνος Τσουβάλας και από την Fraport Greece οι 
Alexander Zinell και Ian Matheson, CEO και COO της 
εταιρείας, αντίστοιχα. Η στελέχωση των αεροδρομίων 
από την Ελληνική Αστυνομία θα καλύπτει υπηρεσίες τά
ξης. ασφάλειας, τροχαίας και διαβατηριακού ελέγχου, 
όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία και τη 
σύμβαση. Επιπλέον, στο πλαίσιο της σύμβασης θα πα- 
ραχωρηθούν δωρεάν στην Ελληνική Αστυνομία - σε κά
θε αεροδρόμιο - χώροι, υλικοτεχνικός εξοπλισμός και 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ενώ προβλέπεται και πα-

Εξελιγμένοι Φακοί Υψηλήε Ποιότηταε

Ifci » •·Τ «

1 ο Βραβείο Σχεδίασηε Προϊόντοε RED DOT για το 2016

ΜΗ 27
red d o tdesign award

- Μεγίστη απόσταση δέσμηε 462 m
- Τύποε Led: CREEXP-LHIV3
- Μεγίστη διάρκεια ήειτουργίαε 27 h
- Αδιάβροχοε (υποβρύχιοε έωε και 2 m βάθοε)
- Ανθεκτικόε σε πτώσειε από ύψοε έωε και 1,5 m
- Επαναφορτιζόμενοε (δεν περιλαμβάνει μπαταρία)
- Τρία έγχρωμα βοηθητικά Led: Πράσινο, Κόκκινο, Μπήέ
- Μήκοε: 154mm
- Διάμετροε Κεφαλήε: 40mm
- Βάροε: 170g (χωρίε μπαταρία)

Δεκάδεε ακόμη Μοντέλα, για κάθε Δραστηριότητα

Όλα μαε τα μοντέλα, 
με κάθε Λεπτομέρεια, 
στην Ιστοσελίδα μαε:
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*
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I ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ροχή μεγαλύτερων χώρων και εγκαταστάσεων, σε περίπτωση μελλοντικής αύξησης της εναέριας κυκλοφορίας. Ση
μειώνεται ότι το έργο ασφάλειας αερομεταφορών (έλεγχος ασφαλείας χειραποσκευών, αποσκευών φορτίου -  
ταχυδρομείου, προμηθειών αερολιμένα κ.λπ.) θα ανατεθεί από την Fraport Greece σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις 
Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, γεγονός που συνεπάγεται εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού και πόρων για 
την Ελληνική Αστυνομία.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΓΑ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ

Στο αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονί
κης πραγματοποιήθηκε (09.03.2017) διάλεξη στο προσω
πικό των Υπηρεσιών της ΓΑ.Δ.Θεσσαλονίκης με αντικείμε
νο τις καινοτόμες προσεγγίσεις των ασθενών με άνοια. Η 
διάλεξη διοργανώθηκε από το τμήμα Εκπαίδευσης της 
ΓΑ.Δ,Θεσσαλονίκης και σκοπός ήταν η ενημέρωση του 
προσωπικού σε ζητήματα σχετικά με ασθενείς που πά
σχουν από άνοια και αφορούν την Ελληνική Αστυνομία. 
Τη διάλεξη πραγματοποίησαν η κα Διονυσία Δελλαπόρτα, 

ψυχίατρος και η κα Ιωάννα Τσοκανάρη, κοινωνική λειτουργός της Ελληνικής Εταιρείας νόσου Alzheim er και συγ
γενών διαταραχών, οι οποίες αναφέρθηκαν στα χαρακτηριστικά της νόσου, την ιστορική διαδρομή της, τις δομές για 
τα άτομα με άνοια, τις μορφές της, τις διαταραχές, και τα συμπτώματα που εμφανίζει ο ασθενής, την επιδημιολογία 
και τους παράγοντες κινδύνου, ενώ ιδιάιτερη έμφαση δόθηκε στις συχνές καταστάσεις ασθενών με άνοια που αφο
ρούν την Αστυνομία, καθώς και το χειρισμό, σε περίπτωση που αστυνομικός πρέπει να επιληφθεί ενός συμβάντος, 
στο οποίο εμπλέκεται με κάποιο τρόπο ένας ασθενής που πάσχει από κάποιο ανοϊκό σύνδρομο.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΩΣΤΗ ΟΔΗΓΙΚΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. »

Στην έδρα της ΔΙ.ΑΣ. Πειραιά (22.03.2017) πραγματοποι
ήθηκε επιτυχώς με πρωτοβουλία του Διοικητή της Υπηρε
σίας κ. Α/Β' Δήμου Αποστόλου ημερίδα με ομιλητή τον κ. 
Μαρκουίζο (ΙΑΒΕΡΗ) Αναστάσιο και θέμα «Σωστή οδηγική 
συμπεριφορά και τήρηση του Κ.Ο.Κ.».
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας τονίστηκαν τα οδηγικά δυ

στυχήματα, ως ένα τεράστιο και διαχρονικό πρόβλημα για 
τη χώρα μας. Την ημερίδα τίμησε με την παρουσία του ο 
Διευθυντής της Υπηρεσίας Α/Υ' κ. Αθανάσιος Κόμπρας και 
το σύνολο του προσωπικού της ΔΙ.ΑΣ. Πειραιά. ■

9 2  I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017



ΥΠ Η ΡΕΣΙΑ Κ Α  ΝΕΑ |
► Επιμέλεια: Ανθ/μος Αικατερίνη Κίκπ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, 
ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

Μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής έχει σχεδιάσει και 

πραγματοποιεί η Ελληνική Αστυνομία σε σχολεία Πρω

τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε όλη τη 
χώρα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από τις Υπηρεσίες 

Τροχαίας του Σώματος και περιλαμβάνουν ενημέρωση των 
μαθητών για την οδική ασφάλεια και τους κανόνες οδικής 

συμπεριφοράς, παρουσίαση της λειτουργίας εξοπλισμού 

των Υπηρεσιών Τροχαίας και χρηστικές συμβουλές σε θέ
ματα κυκλοφοριακής αγωγής. Σκοπός των ενημερωτικών 

αυτών προγραμμάτων είναι να καλλιεργηθεί στα παιδιά, 
από μικρή ακόμα ηλικία, σωστή οδική παιδεία και αγωγή 
για την αποφυγή και πρόληψη των τροχαίων ατυχημά
των. Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών αυτών προγραμμά

των 38.298 μαθητές ενημερώθηκαν το σχολικό έτος 2015- 
2016, αυξάνοντας τον αριθμό των μαθητών κατά περίπου 

30.000. σε σύγκριση με το 2014 Επιπλέον, τα έτη 2015 και 

2016 πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός εκθέσεων και 

ημερίδων οδικής ασφάλειας από την Ελληνική Αστυνομία, 
τις οποίες παρακολούθησαν περισσότεροι από 40.000 μα

θητές. Οι ενημερωτικές αυτές επισκέψεις πραγματοποι
ούνται μετά από προηγούμενη συνεννόηση των Σχολείων 

με τις τοπικές Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνο
μίας. Στις 13 Μαρτίου οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης 

Τροχαίας Αθηνών επισκέφθηκαν το 16ο Δημοτικό Σχολείο 
Κορυδαλλού, όπου είχαν τη δυνατότητα να ενημερώσουν

τους μαθητές και να τους εκπαιδεύσουν σε ειδικό επιδα- 

πέδιο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε (18 Φεβρουάριου 2017) 
εκπαίδευση 60 αστυνομικών και ειδικών φρουρών, ως 

εκπαιδευτών σε θέματα αυτοάμυνας, αυτοπροστασίας, 
οπλοτεχνικής, σκοποβολής, μεταγωγής κρατουμένων 

και φρούρησης στόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε με 

μέριμνα και ευθύνη της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επι
μόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, (60) στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας 

συμμετείχαν στην εκπαίδευση, που διήρκησε 5 εβδομάδες 

και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Με
τεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, 

στο Τμήμα Ειδικής Αστυνομικής Εκπαίδευσης (Τ.ΕΙΔ.Α.Ε.) 
Λαγονησίου, στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο στο Μαρκόπου- 

λο Αττικής και στο πεδίο βολής του στρατοπέδου Καραϊ- 
σκάκη (πρώην ΚΕΒΟΠ). στο Χαϊδάρι Αττικής. Σκοπός της 

εκπαίδευσης ήταν οι συμμετέχοντες αστυνομικοί να κα
ταρτιστούν ως εκπαιδευτές σε θέματα αυτοάμυνας, αυτο
προστασίας. οπλοτεχνικής σκοποβολής, μεταγωγής κρα
τουμένων και φρούρησης στόχων, ώστε να καλύψουν με 

επάρκεια τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάστηκε πλήρες πρόγραμμα θεω

ρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με το οποίο 
τα στελέχη ενημερώθηκαν από εξειδικευμένους διδάσκο

ντες καθηγητές, σε θέματα που. μεταξύ άλλων, αφορούσαν:

► μεθόδους επικοινωνίας εκπαιδευτή με τους εκπαιδευ

όμενους και στοιχεία αποτελεσματικής επικοινωνίας 
- ικανοτήτων - δεξιοτήτων των εκπαιδευτών.

► στοιχεία ψυχολογίας,
► πρώτες βοήθειες,

► τεχνικές αυτοάμυνας, αυτοπροστασίας, οπλοτεχνικής 
και αμυντικής σκοποβολής

► εκπαιδευτικές βολές με διαφορετικού τύπου όπλα και
► ασκήσεις διαχείρισης κρίσιμων αστυνομικών κατα

στάσεων σε εξομοιωτή.
Στην αποχαιρετιστήρια εκδήλωση που πραγματοποι

ήθηκε ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υπο
στράτηγος Παναγιώτης Κορδολαίμης, συνεπικουρούμε- 

νος από τον Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και 

Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, Ταξίαρχο Αναστά
σιο Μανιάτη, επέδωσε πιστοποιητικά σπουδών στους εκ- 

παιδευθέντες αστυνομικούς.
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ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΛΑΓΤΟΤΗΤΑ 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ» ΠΡΑΓΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ 
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την ΙΑ και 15-03-2017. 

στους αερολιμένες Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ημερίδες με 

θέμα «Πλαστότητα ταξιδιωτικών εγγράφων». Στην Αθήνα, η 

ημερίδα πραγματοποιήθηκε με μέριμνα της Διεύθυνσης 

Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών και την παρακολού

θησαν είκοσι τέσσερις αστυνομικοί της Διεύθυνσης, έντεκα 

υπάλληλοι ιδιωτικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών ασφα

λείας. δεκαέξι υπάλληλοι αεροπορικών εταιρειών και εταιρει

ών επίγειας εξυπηρέτησης, δώδεκα υπάλληλοι της εταιρείας 
«Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» καθώς και εκπρόσωπος 

της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Ως ομιλητές συμμετεί

χαν. ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμέ

να Αθηνών, Ταξίαρχος Μιχαήλ Σδούκος και Αστυνομικοί Σύν

δεσμοι της Γαλλικής, της Γερμανικής και της Ιταλικής Πρε

σβείας. Στη Θεσσαλονίκη, η ημερίδα πραγματοποιήθηκε 

με μέριμνα της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Κρατικού Αε
ρολιμένα Θεσσαλονίκης και την παρακολούθησαν δώδεκα 

αστυνομικοί της Διεύθυνσης. Ομιλητές της ημερίδας ήταν, 

Αστυνομικός Σύνδεσμος της Πρεσβείας της Ολλανδίας καθώς 

και αστυνομικός της Ολλανδικής Αστυνομίας ειδικευμένη σε 

θέματα ελέγχων πύλης. Κατά τη διεξαγωγή των ημερίδων, 

οι ομιλητές παρουσίασαν ταξιδιωτικά έγγραφα των χωρών 
τους, τονίζοντας τα χαρακτηριστικά ασφαλείας τους, ενώ επί
σης παρουσίασαν δείγματα περιπτώσεων πλαστογράφησης.

Στόχος των ημερίδων ήταν η ενημέρωση και επιμόρ
φωση του προσωπικού που δραστηριοποιείται στους αε
ρολιμένες Αθηνών και Θεσσαλονίκης σε αντικείμενα που 
αφορούν την πλαστότητα ταξιδιωτικών εγγράφων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Αντιπροσωπεία οχτώ (8) Δοκίμων Υπαστυνόμων της Σχο
λής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας συμμετείχε σε εκ

παιδευτική επίσκεψη στις Βρυξέλλες κατά το χρονικό διά
στημα από 28/2/2017 έως 03/03/2017 στο πλαίσιο της 51ης 

Επιστημονικής Συνάντησης Νέων Ελλήνων Επιστημόνων 

και Φοιτητών και Στελεχώντης Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί 
με άλλους 34 φοιτητές από την Ελλάδα και την Κύπρο, που 

διοργανώνει η διδάσκουσα στη Σχολή Αξιωματικών. Επίκου
ρη Καθηγήτρια του Παντείου κ. Δεληθέου Βασ. με επιστη
μονικό σύμβουλο του προγράμματος τον Ομότιμο Καθηγητή

του Παντείου Αθανασόπουλο Κων..

Η εκπαιδευτική επίσκεψη περιελάβανε επίσκεψη στο 

Κέντρο Ενημέρωσης της Ε.Ε.. στο Γραφείο της Αντιπρο

σωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ε.Ε.. στην Ευ
ρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη Μόνι

μη Αντιπροσωπία της Ελλάδος στην Ε.Ε.. στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή των Περιφερειών και στο Αρχηγείο του ΝΑΤΟ. Οι 
Δόκιμοι που συμμετείχαν είναι ου ΔΥ(ΙΙΙ) Γεωργιτσόπουλος 

Ν.. ΔΥ(ΙΙΙ) Μιχαηλίδης Στ., ΔΥ(ΙΙ) Παυλίδης Αν.. ΔΥ(ΙΙ) Πανα- 

γιώτου Α„ ΔΥ(ΙΙ) Σωτήρης Β.. ΔΥ(ΙΙ) Ρομανόσογλου Α. ΔΥ(ΙΙ) 

Αναγνώστου X.. ΔΥ(ΙΙ) X. Σεμιάμης Π..

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

► Με το βαθμό του Ταξιάρχου ο: Καράκος Ευάγγελος.

► Με το βαθμό του Αστυνόμου Β'οΐ: Καρουχάκης Εμ
μανουήλ, Πετρούλιας Παναγιώτης, Σιβενας Ιωάννης. 

Τσαντούλης Δημήτριος.

► ΜετοβαθμότουΥπαστυνόμου Α'θ:  Μουμούρης Πα

ναγιώτης.

► ΜετοβαθμότουΥπαστυνόμουΒ'οΐ: Ανδρέου Ιωάννης. 
Ανδρίτσος Ιωάννης, Βαβουρανάκης Χαράλαμπος, Δα- 

σκαλόπουλος Γεώργιος. Κακάμης Γεώργιος. Κάπας Μι
χαήλ, Λεβάκος Ιωάννης. Παναγιωτόπουλος Ιωάνης. Σα- 

μαρτζίδης Λάζαρος. Στάικος Ιωάννης, Τσάκωνα Δήμητρα.

► Με το βαθμό του Ανθ/μου ou Βλαχογιάννης Σπυρίδων. 
Ηλιάδης Βασίλειος. Καπαγερίδης Ιωάννης. Κουμου- 

σόγλου Ιορδάνης. Μεγαρίτη Ευαγγελία. Μπαζούκας 

Αθανάσιος, Ράπτης Θεοδόσιος.

► Με το βαθμό του Αρχ/κα ο: Γκούμας Μιχαήλ. ■
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Τα ιδιαίτερα προβλήματα της Γυναίκας Αστυνομικού 
αναδείχθηκαν φέτος, για δεύτερη συνεχή χρονιά, με αφορ
μή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, στο πλαίσιο της 2ης 
Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης της Γραμματείας Γυναικών της 
ΠΟΑΣΥ που πραγματοποιήθηκε χθες, στην Αίθουσα «Παύ
λος Μπακογιάννης» του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνο
μίας με τη συμμετοχή γυναικών - αντιπροσώπων των Πρω
τοβαθμίων Οργανώσεων, του προεδρείου και μελών του ΔΣ 
της Ομοσπονδίας, σύσσωμης της Πολιτικής και Φυσικής 
Ηγεσίας καθώς και εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων 
και της Περιφέρειας Αττικής.

Νωρίτερα, σε συνεργασία με την Αντικαρκινική Εταιρεία, 
στον αύλειο χώρο της ΠΟΑΣΥ δόθηκε η δυνατότητα διενέρ
γειας μαστογραφιών σε Κινητική Μονάδα Μαστογράφου 
της Αντικαρκινικής Εταιρείας, με την ευγενική χορηγία της 
φαρμακευτικής εταιρίας «ELPEN Α.Ε.». σε μια προσπάθεια 
ευαισθητοποίησης του γυναικείου πληθυσμού της Ελληνι
κής Αστυνομίας για τη θωράκισή του από την επάρατη νόσο, 
που όπως τόνισε στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης ο πρόεδρος 
της Αντικαρκινικής Εταιρείας κ. Ευάγγελος Φιλόπουλος, ο 
καρκίνος του μαστού δεν σκοτώνει πλέον τόσο, αφού στατι
στικά ακολουθεί ραγδαία πτώση σε αντίθεση με το τσιγάρο 
που πολλαπλασιάζει τους καρκίνους του πνεύμονα, κάτι που 
πρέπει να γίνει ευρέως γνωστό ώστε να ληφθούν τα κατάλ
ληλα μέτρα πρόληψης και γι' αυτή τη μάστιγα.

Στον κ. Φιλόπουλο εκφράστηκε τόσο εκ μέρους της 
Γραμματείας Γυναικών και του Προέδρου της ΠΟΑΣΥ κ. Γε- 
ρακαράκου όσο και της Ηγεσίας, η ευγνωμοσύνη μας για 
τη δωρεάν χρήση της Κινητής Μονάδας Μαστογράφου και 
τιμής ένεκεντου επιδόθηκε αναμνηστική πλακέτα.

Στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης, επίσης, τηρήθηκε ενός 
λεπτού σιγή για όλες τις Γυναίκες που έχασαν τη μάχη για 
τη ζωή από τον καρκίνο.
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► Επιμέλεια: Αρχ/κας Αναστάσιος Τρίκκας

Ανοίγοντας τις εργασίες της συνδιάσκεψης, η Γραμ
ματέας της Γραμματείας Γυναικών κα Μαρία Γιαννακο- 
πούλου, καλωσόρισε τις εκπροσώπους των Πρωτοβαθ
μίων Οργανώσεων και τόνισε ότι οι ιδέες φτάνουν στη 
Γραμματεία από τη βάση του Σώματος, από τις ίδιες τις 
συναδέλφισσες που αντιμετωπίζουν το όποιο πρόβλη
μα στην Υπηρεσία και στην καθημερινή τους ζωή, τις 
ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους και τις κάλεσε να 
στηρίξουν το θεσμό της συνδιάσκεψης με ακόμα με
γαλύτερη πίστη, δεδομένης της στήριξης που απολαμ
βάνουν από την Ομοσπονδία. Αφού υπενθύμισε δε τη 
θετική έκβαση της 1ης Συνδιάσκεψης που είχε ως απο
τέλεσμα την προώθηση αιτημάτων και την επίλυσή τους 
σχεδόν στο σύνολό τους από την πολιτική και φυσική 
ηγεσία, ανέπτυξε τη θεματολογία πάνω στην οποία το
ποθετήθηκαν τόσο οι συμμετέχουσες όσο και οι επίση
μοι προσκεκλημένοι.

Τόσο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρης 
Γερακαράκος όσο και ο γενικός γραμματέας κ. Κων
σταντίνος Μαλλικόπουλος, στη συνέχεια, ευχαρίστη
σαν τη Γραμματεία Γυναικών για τη δράση της, τόνισαν 
ότι δόθηκε αγώνας για να καθιερωθεί η διοργάνωση 
αυτή ως θεσμός της ΠΟΑΣΥ και υπενθύμισαν την κα
ταστατική πλέον υποχρέωση να λειτουργεί η Γραμ
ματεία βάσει Κανονισμού, πιο αποτελεσματικά και 
παραγωγικά για το συνδικαλιστικό μας κίνημα. 0 δε 
πρόεδρος, ενώπιον και των επισήμων προσκεκλημέ
νων, χαρακτήρισε ορόσημο τη διοργάνωση αυτή, διότι 
δεν αποσκοπεί μόνο στην ανάδειξη των προβλημάτων 
των συναδελφισσών μας, στην ενημέρωση της Ηγεσί
ας και στη συνεργασία μας με αυτήν για την επίλυσή 
τους. Προσφέρεται και για εξωστρεφείς δράσεις, για 
άνοιγμα στην κοινωνία, που έγινε και με αφορμή την 
8η Μαρτίου με τη δυνατότητα που δόθηκε σε πολίτες, 
συζύγους αστυνομικών να κάνουν δωρεάν μαστογρα
φίες. Κάλεσε δε τις συμμετέχουσες. να καταθέσουν 
τις απόψεις τους για το νέο δ ιεκδ ικητικό  πλαίσιο της 
Γραμματείας, γνωρίζοντας ότι η Ομοσπονδία είναι στα
θερά δίπλα τους και αγωνίζεται γ ι' αυτές και τις ο ικο- 
γένειές τους αφού ο ρόλος της Γυναίκας αστυνομικού 
εξακολουθεί να είνα ι δύσκολος στο ανδροκρατούμε- 
νο αστυνομικό σώμα όπου επάξια έχει κατακτήσει την 
αναγνώριση και το σεβασμό όλων. Ωστόσο, υπάρχουν 
ιδιαιτερότητες που δεν γίνονται σεβαστές από τη δ ι
οίκηση ακόμα, πρόσθεσε ο ίδιος.

Το θεματολόγιο διαμορφώθηκε μετά από γόνιμη συ
ζήτηση και τέθηκε υπόψη και της Ηγεσίας, ως ακο
λούθως:
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1. Εφαρμογή του άρθρου 6 παρ.12 του Ν. 3865/2010 
στο αστυνομικό προσωπικό έτσι ώστε να αρθεί η 
ανισότητα στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δ ικα ι
ώματος συγκεκριμένων σειρών αστυνομικών. Καί- 
τοι έχει υπάρξει σχετική αλληλογραφία έως και το 
πρωθυπουργικό γραφείο, το αίτημά μας δεν έχει 
τύχει ικανοποίησης ενώ ισοδυναμεί με το δικαίω
μα των αστυνομικών - γυναικών να αναγνωρίζονται 
ως μανάδες και να αναγνωρίζουν επιπλέον χρόνο, 
ήτοι ένα για το πρώτο παιδί και από δυο για το δεύ
τερο και το τρίτο.

2. Η διάθεση σε υπηρεσία κατά το χρόνο κύησης-λο- 
χείας να μην αποβαίνει ε ις  βάρος της Γυναίκας 
αστυνομικού. Οι μεταθέσεις κατά τη διάρκεια της 
διάνυσης του υποχρεωτικού πενταμήνου της άδειας 
κύησης-λοχείας να μην γίνονται κατά παράβαση της 
υπ' αριθμ. 2006/54/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

3. Περαιτέρω διευκολύνσεις των μονογονεϊκών οικο
γενειών με έμφαση στη διασφάλιση της επικοινω
νίας γονέα-παιδιού, επιλογή ωραρίου εργασίας από 
μονογονείς.

4. Ανάλογη αντιμετώπιση με το στρατό των δωρητών 
μυελού των οστών και αιμοπεταλίων.

5. Αύξηση του ποσού που χορηγείται από το Ίδρυμα 
Παιδικές Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας για εξω- 
σωματικές γονιμοποιήσεις μόνο σε περιπτώσεις 
ασθενειών και επειδή η κύηση δεν είναι νόσος, θα 
προτείνει την τροποποίησή του έτσι ώστε ρητά να 
παρέχεται οικονομική ενίσχυση περισσότερη της 
μιας φοράς.
Στη συνδιάσκεψη παρευρέθησαν επίσης ο Προϊστά

μενος Επιτελείου του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστρά
τηγος κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης. ο Γενικός Επιθεωρητής 
Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. Αντώνιος 
Μπάκας, η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολο
γ ιώ ν  Ερευνών Υποστράτηγος κα Πηνελόπη Μηνιάτη, 
η Διευθύντρια του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & 
Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας, 
κα Παναγιώτα ΧΑΡΩΝΗ και ο Προϊστάμενος του Κλά
δου Τάξης του Α.Ε.Α. Ταξίαρχος κ. Δημήτριος Αθανα- 
σόπουλος.

Η επιτυχής έκβαση και της 2ης Πανελλαδικής Συν
διάσκεψης Γυναικών Αστυνομικών αποτελεί άλλη μια 
επιβεβαίωση των ορθών επιλογών της Ομοσπονδίας 
μας προσδίδοντας ουσιαστικό περιεχόμενο στο ρόλο 
της Γραμματείας Γυναικών σε μια περίοδο που δεν είναι 
καθόλου εύκολος ο αγώνας για την υπεράσπιση και δ ι

ατήρηση όσων κατέκτησαν οι γυναίκες τα προηγούμενα 
χρόνια (εισαγωγή στις σχολές, μάχιμες υπηρεσίες, δικαί
ωμα στην οπλοφορία. αναρρίχηση στην ιεραρχία κ.λπ).

Ο αγώνας για τα αυτονόητα συνεχίζεται ατρόμητα, 
τιμώντας το γυναικείο πληθυσμό της Ελληνικής Αστυ
νομίας. όπως του αξίζει!

Η Πολιτεία απέναντι στον Αστυνομικό 
έχει ήσυχη συνείδηση;

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα τιμώντας τη μνήμη των 
Ηρώων του Σώματος, τονίζει ότι η ανεπάρκεια της Πολι
τείας είναι εκείνη που καθιστά επικίνδυνο το λειτούργημα 
του αστυνομικού.

Με μια σεμνή τελετή δόξας, τιμής και μνήμης των πεσό- 
ντων στο καθήκον αστυνομικών, οι Ομοσπονδίες μας υπενθύ
μισαν στην Πολιτεία, στις 18 -2-2017. το χρέος της απέναντι 
στον Έλληνα Αστυνομικό που με τα πενιχρά μέσα που δια
θέτει υπηρετεί ευόρκως τα καθήκοντά του. αψηφώντας τους 
επαγγελματικούς κινδύνους αλλά και αυτόν ακόμα το θάνατο.

Για άλλη μια φορά το συνδικαλιστικό μας κίνημα τιμώ
ντας τη μνήμη των Ηρώων του Σώματος, τονίζει ότι η ανε
πάρκεια της Πολιτείας είναι εκείνη που καθιστά επικίνδυ
νο το λειτούργημα του αστυνομικού και γι' αυτό απαιτείται 
άμεσα η αναγνώρισή του με τη λήψη θεσμικών, οικονομικών 
και επιχειρησιακών μέτρων. Για να μην επιστρέψουμε στην 
εποχή που ο αστυνομικός φοβόταν να βγει από το σπίτι του.

Με την ευκαιρία της ημέρας αυτής, καλέσαμε την Κυ
βέρνηση και τα Πολιτικά Κόμματα να στηρίξουν την πρωτο
βουλία για την προώθηση προς ψήφιση από τη Βουλή των 
Ελλήνων ειδικής τροπολογίας για την αναγνώριση της επι- 
κινδυνότητας του επαγγέλματος ώστε εμπράκτως να απο
δείξουν όσα διακηρύττουν για την Ελληνική Αστυνομία και 
τον Έλληνα Αστυνομικό. Η αναγνώριση της επικινδυνότη- 
τας θα σηματοδοτήσει αλλαγή σελίδας, με την έννοια ότι η 
Ελληνική Αστυνομία θα τεθεί στο επίπεδο των δημοσίων
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υπηρεσιών που της αρμόζει. Δεν μπορεί διοικητικά να υπά
γεται σήμερα στο πρώτο τη τάξει υπουργείο, στο υπουργείο 
Εσωτερικών, και να είναι ο φτωχός συγγενής του δημοσίου.

Ακριβώς 20 χρόνια από τότε που καθιερώθηκε το Α' 
Ψυχοσάββατο ως Ημέρα τιμής και μνήμης των Πεσόντων 
Αστυνομικών, επισημαίνουμε, επίσης, ότι εξακολουθούν να 
είναι επίκαιροι οι λόγοι που επέβαλαν αυτήν την πρωτοβου
λία. Ζητούμενο είναι η ευαισθητοποίηση τόσο της πολιτείας 
όσο και της κοινωνίας για τον αστυνομικό θεσμό, για τους 
κινδύνους του λειτουργήματος και για τη θυσία όσων η μοί
ρα τους έλαχε να γράψουν το όνομά τους με χρυσά γράμ
ματα στις Δέλτους της αστυνομικής ιστορίας.

Ο μακάβριος κατάλογος είναι δυστυχώς μακρύς. Από 
την ενοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας, το 1984 έως σή
μερα, έχουν τραυματισθεί θανάσιμα, εν ώρα Υπηρεσίας, 129 
συνάδελφοί μας. εξαιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, συ
μπλοκών. τροχαίων και άλλων δυστυχημάτων.

Στην επιμνημόσυνη δέηση χοροστάτησαν ο Σεβασμιότα- 
τος Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός και ο Προϊστά
μενος της θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομί
ας. Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Κιούλος.

Τον οφειλόμενο φόρο τιμής απέδωσαν στους Πεσόντες 
στο καθήκον Αστυνομικούς, εκ μέρους της Κυβέρνησης ο 
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Τόσκας, ο Γε
νικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος Αναγνωστά- 
κης, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτε
ρικών και εκπρόσωπος του προέδρου των Ανεξάρτητων Ελ
λήνων κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κα 
Χαρά Καφαντάρη και ο Υπεύθυνος συντονισμού του τμήμα
τος Σωμάτων Ασφαλείας κ. Γιώργος Μαλαγκωνιάρης, ο βου
λευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος της Επιτροπής 
Δεοντολογίας και αντιπρόεδρος της Επιτροπής θεσμών και 
διαφάνειας της Βουλής, κ. Ιωάννης Τραγάκης, ο βουλευτής 
του ΚΚΕ κ. Σταύρος Τάσσος. η βουλευτής και εκπρόσωπος 
του Προέδρου του κόμματος Ένωση Κεντρώων κα θεοδώρα 
Μεγαλοοικονόμου, ο γραμματέας του Τομέα προστασίας του 
πολίτη του ΠΑΣΟΚ κ. Απόστολος Ψωμάς, η Αναηληρώτρια 
γραμματέας κα Χρυσάνθη Αδαμακοπούλου και ο κ. Δήμος 
Γόγολος. ο εκπρόσωπος του Ποταμιού κ. Γεώργιος Τσιτσι- 
λιάνος, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτη
γος κ. Κων/νος Τσουβάλας, ο Προϊστάμενος Επιτελείου ΑΕΑ 
Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης, η Γενική Επιθεωρή- 
τρια Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων Αντι
στράτηγος κα Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ο Γενικός Επιθεωρητής 
Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. Αντώνιος Μπά
κας. άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί της Ελληνικής 
Αστυνομίας, συγγενείς των αδικοχαμένων συναδέλφων μας, 
ο πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ κ. Δημήτρης Σταθόπουλος, ο πρό

εδρος της ΠΟΕΠΛΣ κ. Κωνσταντίνος Κυράνης, ο πρόεδρος 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφα
λείας κ. Ευάγγελος Χριστακόπουλος, ο πρόεδρος του Εθνι
κού Τμήματος της ΙΡΑ κ. Ιωάννης Καραπατάκης. ο νομικός 
σύμβουλος της ΠΟΑΣΥ κ. Χάρης Μπουκουβάλας, πρόεδροι 
και μέλη Δ.Σ. Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων και φορέων εν 
ενεργεία και εν αποστρατεία αστυνομικών.

Ενημέρωση

Ενημερώθηκαν οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις για 
την αναθεώρηση του Συντάγματος και το αίτημά μας 
για τροποποίηση του άρθρου 23 αυτού προκειμένου 
να επεκταθεί το δικαίωμα της απεργίας και στα Σώμα
τα Ασφαλείας:

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της δημόσιας 

διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Συντάγματος, 
έχει αρχίσει ο διάλογος για τα υπό αναθεώρηση άρ
θρα με βάση σχετικό ερωτηματολόγιο στο οποίο περι
λαμβάνονται σαφή ερωτήματα ως προς την επέκταση 
ή μη του δικαιώματος της απεργίας και στα Σώματα 
Ασφαλείας.

Η Ομοσπονδία μας εκφράζει κατ' αρχήν την ικανο
ποίησή της για το γεγονός αυτό, σημειώνοντας ότι από 
πέρυσι, ευθύς μόλις είχε γνωστοποιηθεί η πρόθεση της 
Κυβέρνησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος, ε ί
χε υποβάλλει σχετικό υπόμνημα με τις θέσεις της στον 
τότε υπουργό Εργασίας κ. Γιώργο Κατρούγκαλο.

Η διαβούλευση γίνετα ι μέσω του διαδικτυακού 
ιστότοπου (h ttp ://w w w .syntagm a-d ia logos.gov.g r) 
όπου στο σχετικό κεφάλαιο «Συλλογικές Ελευθερίες 
και Κοινωνικά δικαιώματα», μεταξύ άλλων αναφέρο- 
νται τα εξής.·

Δεδομένης της νομοθετικής πρόβλεψης προσωπι
κού ασφαλείας, θεωρείτε ότι πρέπει να αποκλείονται 
κάποιες κατηγορίες εργαζομένων από το δικαίωμα στην 
απεργία; Ναι ή Όχι ή Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ.

Αν ναι, ποιες για ποια από τις παρακάτω κατηγορίες 
θα πρέπει να απαγορευτεί το σχετικό δικαίωμα:
Α. Για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις 
Β. Για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας 
Γ Για τους Δικαστικούς Λειτουργούς.
Δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ

Το δικαίωμα της απεργίας θα πρέπει να κατοχυρώ
νεται υπέρ των εργαζομένων μόνο για τη διαφύλαξη 
των άμεσων οικονομικών και εργασιακών τους συμφε
ρόντων ή για τη διαφύλαξη πάσης φύσεως συμφερό-
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ντων τους. Το Σύνταγμα θα πρέπει να απαγορεύει ρητά 
το δικαίωμα στην ανταπεργία (lock out) ή να επιτρέπει 
το δικαίωμα στην ανταπεργία (lock out).

Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, οι συλλογικές 
συμβάσεις, το περιεχόμενό τους και ειδικότερα ο μ ι
σθός, πρέπει να κατοχυρώνονται ρητά στο Σύνταγμα; 
Ναι ή Όχι ή Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ.

Είναι σαφές, ότι η θετική αυτή εξέλιξη, αποτελεί 
ένα πρώτο σημαντικό βήμα δικαιώνοντας διαχρονικά 
όσους έχουν αγωνιστεί για την τροποποίηση των δια
τάξεων του άρθρου 23 παρ. 2 του Συντάγματος, ώστε 
να αρθεί ο απόλυτος περιορισμός του δικαιώματος της 
απεργίας των Ελλήνων Αστυνομικών. Ωστόσο, απαιτεί
ται ακόμα πολλή προσπάθεια δεδομένου ότι το αίτημα 
αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από το σύνολο των πολιτικών 
δυνάμεων του τόπου και άρα η απαιτούμενη υπερψή
φιση των προτεινόμενων προς αναθεώρηση άρθρων 
καθίσταται έωλη.

Εναπόκειται σε μας επομένως να αναδείξουμε το 
αίτημά μας αναλύοντας διεξοδικό τα επιχειρήματά μας 
έτσι ώστε να πείσουμε και τους πλέον δύσπιστους ότι 
οι καιροί έχουν ωριμάσει και το συνδικαλιστικό μας κ ί
νημα είναι σε θέση να διαχειριστεί υπεύθυνα και απο
τελεσματικά και αυτό το αναφαίρετο συνταγματικό μας 
δικαίωμα.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

«Είναι επικίνδυνο το επάγγελμα του Αστυνομικού;
Γιατί;;;»

Ημερίδα με το επίκαιρο θέμα: «Είναι επικίνδυνο το 
επάγγελμα του Αστυνομικού; Γιατί;;;» πραγματοποιήθη
κε σήμερα στην Αθήνα, όπου κατατέθηκαν με τον πλέον 
επίσημο τρόπο οι θέσεις της Ομοσπονδίας μας και ανα
πτύχθηκε γόνιμος προβληματισμός βάσει και των ειση
γήσεων που έγιναν επί του θέματος αυτού από τους δια
κεκριμένους ομιλητές -προσκεκλημένους μας.

Ειδικότερα, με τεκμηριωμένο λόγο και αδιάσειστα 
στοιχεία για τον χαρακτήρα του αστυνομικού επαγγέλ
ματος και κυρίως για τα θύματα εν ώρα υπηρεσίας και 
ένεκα ταύτης, αλλά και για τους θανάτους εκτός υπηρεσί
ας, που έχουν προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις, μίλη
σαν. ο Πρόεδρος της Ε.Γ κ. Γρηγόρης Γερακαράκος και ο 
Διευθυντής των Κεντρικών Ιατρείων Αθηνών της Ελληνι
κής Αστυνομίας Ταξίαρχος κ. Αθανάσιος Μπαδέκας. ενώ 
ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας κ. Χάρις Μπου- 
κουβάλας ανέπτυξε την πρότασή μας για την θεσμοθέτη
ση της επικινδυνότητας της εργασίας με ειδική νομοθε

τική διάταξη.
Στη συνέχεια, τοποθετήθηκαν ο κοινοβουλευτικός εκ

πρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκος Ξυδόκης, ο αντιπρόεδρος 
της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο πρώην 
Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ανδρέας Λοβέρδος 
και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ κ. Αθα
νάσιος Παπαχριστόπουλος οι οποίοι συνέκλιναν στο ότι 
επιβάλλεται να γίνει περαιτέρω συζήτηση με τα πολιτικά 
κόμματα, λαμβάνοντας όμως υπόψη στην παρούσα φάση 
τη δημοσιονομική στενότητα της χώρας.

Επίσης, χαιρετισμό απηύθυναν ο Γενικός Γραμματέας 
Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης και ο Προϊ
στάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης.

Τις εργασίες τίμησαν επίσης οι βουλευτές της Νέας 
Δημοκρατίας κ.κ. Γιώργος Βλάχος και Αθανάσιος Μπού- 
ρας, ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Πέτρος 
Μαντούβαλος, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου και 
Επικοινωνίας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Νάντια 
Γιαννακοπούλου. ο πρώην Γραμματέας Πολιτικής Προστα
σίας και πολιτευτής της Λαϊκής Ενότητας κ. Τάσος Μαυρό- 
πουλος, ο πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ κ. Ιωάννης Κατσιαμάκας, 
ο Δημοτικός Σύμβουλος Ιλίου κ. Χαράλαμπος Καούκης, 
μέλη του ΔΣ και πρόεδροι Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων 
της ΠΟΑΣΥ.

Κλείνοντας τις εργασίες της Ημερίδας, ο πρόεδρος της 
Ε.Γ κ. Γρηγόρης Γερακαράκος τόνισε ότι θα συνεχιστεί ο 
διάλογος με τα πολιτικά κόμματα. Με γνώμονα δε τις συ
νταγματικές επιταγές για το ρόλο της Ελληνικής Αστυνο
μίας αλλά και τις τελεσίδικες αποφάσεις του Συμβουλίου 
της Επικράτειας που ρητά και κατηγορηματικά σημειώ
νουν ότι το αστυνομικό λειτούργημα είναι λόγω των ιδιαι
τεροτήτων του. άκρως επικίνδυνο, τα κάλεσε να προβούν 
στη θωράκιση του Έλληνα Αστυνομικού, θεσμικά, οικο
νομικά και εργασιακά.

Η Κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα οφείλουν να σε
βαστούν τον αστυνομικό θεσμό, αλλά και τις δικαστικές 
αποφάσεις, όταν μάλιστα σε κανένα μνημόνιο δεν ανα- 
φέρεται ότι πρέπει να αγνοούνται, αλλά αντιθέτως σημει
ώνεται ότι επιβάλλεται η εξεύρεση ισοδυνάμων μέτρων. 
Είναι συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας επομένως 
να θεσμοθετήσει τώρα, την επικινδυνότητα του λειτουρ
γήματος του Αστυνομικού και όχι να παραπέμπει το δίκαιο 
και ώριμο από καιρό αίτημά μας σε μελλοντικό χρόνο.

Η Ομοσπονδία, με τη σημερινή της πρωτοβουλία έκα
νε ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την ικανοποίηση ενός 
αιτήματος που επί είκοσι χρόνια απασχολεί συνολικά 
το συνδικαλιστικό κίνημα των ένστολων και δεσμεύεται
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ότι θα αξιοποιήσει τον προβληματισμό που κατατέθη
κε έτσι ώστε να παρουσιάσει προσεχώς ολοκληρωμένη 
πρόταση τόσο στα αρμόδια υπουργεία όσο και στα πο
λιτικά κόμματα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΑΞΙΑ

(www.poaxia.gr)

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΟΑΞΙΑ Κ. ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ 
ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ ΥΠΕΡ 
ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Για να μην επαναλάβω φράσεις κλισέ και γνωστές θέ
σεις του συνδικαλιστικού μας κινήματος για την Ημέρα, 
αυτή, θα μου επιτρέψετε με όλο το σεβασμό στη σημε
ρινή μας εκδήλωση -  εκδήλωση τιμής και μνήμης προς 
τιμήν των πεσόντων στο καθήκον συναδέλφων μας, να 
διαφοροποιηθώ λίγο και να εκφράσω τον προβληματι
σμό μου για όσα καταθέτουμε κάθε χρόνο τόσο εμείς ως 
οργανωτές όσο και οι επίσημοι προσκεκλημένοι μας και 
κυρίως οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης και των πολι
τικών μας κομμάτων.

Διότι εάν σκοπός της τελετής είναι απλώς να τιμούμε 
τους Πεσόντες, πιστεύω ότι αυτό είναι το αυτονόητο και 
το ελάχιστο που μπορούμε και οφείλουμε να κάνουμε 
και ως υπηρεσιακά στελέχη αλλά και ως συνδικαλιστι
κοί εκπρόσωποι, ιδιότητα την οποία υπηρετούμε σήμερα.

Θεωρώ όμως ότι όταν καθιερώθηκε αρχικά η τελετή 
αυτή, βαθιά σκέψη όσων συνέλαβαν αυτήν την ιδέα, ήταν 
η ευαισθητοποίηση της πολιτείας και της κοινωνίας για 
το αστυνομικό θεσμό, για τους κινδύνους του λειτουρ
γήματος και για τη θυσία όσων η μοίρα τους έλαχε να 
γράψουν το όνομά τους με χρυσά γράμματα στις Δέλτους 
της αστυνομικής ιστορίας.

Σήμερα, λοιπόν, ακριβώς 20 χρόνια από τότε, θεω
ρώ ότι οι στόχοι αυτοί εξακολουθούν να είναι επίκαιροι 
προσλαμβάνοντας μάλιστα νέα χαρακτηριστικά και θέ
τοντας προ των ευθυνών τους, όλους μας αφού από τη 
μεριά της πολιτείας ακόμα και αυτή η εκδήλωση αντιμε
τωπίζεται ως μια τυπική διαδικασία. Διότι για τα ουσια
στικά θέματα και μηνύματα που πρέπει να εκπέμπονται 
από μια τέτοια εκδήλωση γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν 
απτά δείγματα γραφής.

Οφείλουμε επομένως όλοι μας αποτίοντας φόρο τι
μής στους Πεσόντες να αναδείξουμε τις αρχές και τις 
αξίες του αστυνομικού λειτουργήματος μέσα στην ελ
ληνική κοινωνία, όπου δυστυχώς γνωρίζουμε ότι γενικά 
έχει ευτελιστεί η αξία της ανθρώπινης ζωής και ο απευ
κταίος θάνατος ενός αστυνομικού θεωρείται φυσιολογι
κό συμβάν, αποτέλεσμα της δουλειάς του.

Μιας δουλειάς όμως πέρα για πέρα επικίνδυνης, την 
επικινδυνότητα της οποίας επιτείνει η χρόνια παθητική 
στάση και αντίληψη των κυβερνώντων, η οποία δεν μπο
ρεί να εξαντλείται σε λόγια συμπάθειας χωρίς να συνο
δεύεται και από την αυτονόητη υποχρέωση της πολιτεί
ας για την αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργα
σίας μας.

Τουλάχιστον αυτό οφείλει να το πράξει, ως ελάχιστο 
φόρο τιμής στους νεκρούς συναδέλφους μας.

Μεταφέροντας τέλος τα αισθήματα όλων μας, θέλω 
να εκφράσω και πάλι για άλλη μια φορά, τη μεγάλη μας 
συμπάθεια προς τους σεβαστούς συγγενείς των αξέχα
στων συναδέλφων μας. αλλά και την ύψιστη περηφάνια 
που αισθανόμαστε όλοι μας για τη θυσία των δικών τους 
ανθρώπων.

Ας είναι αιώνια η μνήμη και η δόξα που τους συνο
δεύει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΣΥΦΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το διάστημα 8-10 Μαρτίου 2017 η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. πραγματο
ποίησε σειρά επαφών με συναδέλφους αλλά και επισκέψεις 
στις Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης της Δ.Α. Δραμας και 
Δίωξης παράνομης Μετανάστευσης Καβάλας.

Σε περιοδεία μαζί με εκπροσώπους του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ένωσης Συνοριακών Δράμας και Καβάλας, 
η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τις Υπηρεσίες Συνοριακής 
Φύλαξης των προκειμένου να συζητήσει και να διαπιστώσει 
προβλήματα που απασχολούν τόσο το προσωπικό όσο όμως
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και των Υπηρεσιών αυτών.
Ειδικότερα επισκεφτήκαμε των Αστυνομικό Διευθυντή 

τηςΔ.Α Καβάλας Ταξίαρχο κ. ΓΚΡΑΝΑ Γεώργιο όπου και συ
ζητήθηκαν τα προβλήματα του ΤΔΠΜ Καρβάλης. Πάγιο αί
τημα της Ομοσπονδίας η Υπηρεσιακή αυτοτέλεια των ΤΔΠΜ 
ώστε να μπορούν αυτές οι Υπηρεσίες να προσφέρουν στην 
κοινωνία και να παράγουν έργο χωρίς εκπτώσεις. Το ΤΔΠΜ 
Καβάλας παρόλο που η αρμοδιότητά του επεκτείνεται σε πε
ριοχές της Β' Ζώνης, αποτελεί σήμερα δυναμική επιχειρη
σιακή μονάδα με πολλές επιτυχίες απέναντι στα κυκλώματα 
λαθροδιακίνησης.

Στη Δράμα, η αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μαζί με 
την Ένωση των συνοριακών της Δράμας, επισκεφθήκαμε την 
κλειστή δομή του ΠΡΟΚΕΚΑ στο Παρανέστι. Η Ομοσπονδία 
από την αρχή της λειτουργίας του ΠΡΟΚΕΚΑ το 2012 βρίσκε
ται ανελληπώς δίπλα στους συναδέλφους - αποσπασμένους 
και μη - προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν. Οι αρχικές δυσκολίες πολλές που όμως αντι
μετωπίστηκαν τόσο με τις παρεμβάσεις της ΠΟΣΥΦΥ όσο και 
με την διάθεση της Ηγεσίας να τις επιλύσει. Δεν ήταν λίγες οι 
φορές που η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων 
επεσήμανε τις ανησυχίες του προσωπικού στη Διοίκηση ώστε 
να αντιμετωπιστούν όπως θα έπρεπε τα προβλήματα. Σήμερα, 
με πολύ κόπο - κυρίως των συναδέλφων που υπηρετούν στην 
δομή - η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί τόσο για τους κρα
τούμενους όσο και για το προσωπικό που έχει αναλάβει τη 
διαχείρισή τους. Το ΠΡΟΚΕΚΑ Παρανεστίου αποτελεί πλέον 
υποδειγματική δομή τα τελευταία χρόνια. Περιοριζόμαστε στο 
μεγάλο πρόβλημα της απουσίας γραφείου ασύλου στο κέντρο 
που συνεπάγεται επιπλέον δύναμη και άσκοπες μεταγωγές 
τουλάχιστον δύο φορές εβδομαδιαίως.

Η Ομοσπονδία επισκέφθηκε στην πόλη της Δράμας τον 
Αστυνομικό Διευθυντή της ΔΑ Δράμας Ταξίαρχο κ. ΚΑΙΠΑΚΗ 
Γεώργιο. Στη συνάντηση μαζί με το Συμβούλιο της Ένωσης 
Συνοριακών Δράμας συμμετείχαν και ο Αστυνομικός Υπο
διευθυντής κ, ΣΕΡΤΗΣ Αθανάσιος και ο Διοικητής του ΤΣΦ 
Παρανεστίου και του ΠΡΟΚΕΚΑ Αστυνόμος Α ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ-

ΛΟΣ Στυλιανός. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν θέματα για την 
κλειστή δομή του Παρανεστίου αλλά και των Τμημάτων Συνο
ριακής Φύλαξης Παρανεστίου και Νευροκοπίου.

Στο πλαίσιο των επαφών, η ΠΟΣΥΦΥ επισκέφθηκε στην 
Κομοτηνή και τον Γενικό της Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, Υποστράτηγο κ. Μενεξίδη Νικόλαο μαζί με εκπρο
σώπους των Σωματείων Καβάλας, Δράμας καΓΕβρου. θέσα
με στον κ. Γενικό τα ζητήματα που απασχολούν το προσωπι
κό αλλά και καταθέσαμε και τις δικές μας ανησυχίες για τπν 
ομαλή υπηρεσιακή λειτουργία των Υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο ενός εποικοδομητικού διαλόγου που καλλι
εργούμε με τον κ. Γενικό εδώ και χρόνια, καταθέσαμε όσα 
καταγράψαμε και συζητήσαμε λύσεις επί των θεμάτων. Με 
κοινό στόχο, την φύλαξη των συνόρων, την αποτελεσματική 
λειτουργία των Υπηρεσιών και την εδραίωση του αισθήματος 
ασφάλειας των πολιτών, δεν μπορεί παρά να είναι θετική η 
έκβαση των αιτημάτων μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΑΣΑ

Η εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας 
της Π.Ο.Α.Σ.Α. και του Σ.ΑΠ.ΑΣ.Α. την 4-2-2017

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση κο
πής της βασιλόπιτας και της χοροεσπερίδας της Ομοσπονδί
ας μας και του Συνδέσμου Αποστράτων Ασυνομικών Αθηνών 
στο χώρο της πρώην Σ.Α.Χ./ Σ.Α.Ε.Α. Με την ευκαιρία αυτή 
σύσσωμο το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας και του Συνδέσμου 
Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών, ευχαρίστησαν την ηγε
σία του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ. και το ΚΕΜΕΑ. που αγκάλιασαν 
το αίτημά μας για τη φιλοξενία της εκδήλωσης μας στο συ
γκεκριμένο χώρο και συνέβαλαν παράλληλα τα μέγιστα για 
την επιτυχή οργάνωσή της, ενώ παράλληλα διέθεσαν και τη 
Μουσική του Σώματος.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι
• Ο προϊστάμενος της θρησκευτικής Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ. Πα

νοσιολογιότατος Υποσ-γος κ. ΚΙΟΥΛΟΣ Νεκτάριος.
• 0 Αναπλ. Γεν Γραμ. του Υπ. Εσωτ. και Διοικ. Ανασυγκρότησης, 

κ. ΦΙΑΙΠΠΑΚΟΣ Τζανέτος. ο οποίος εκπροσώπησε τον Υπουρ
γό Προστασίας του Πολίτη, ΤΟΣΚΑ Ν. και τον ΓΓ Δημόσιας 
Τάξης κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Δημήτριο.

• 0 Καθηγητής Εγκληματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών και 
τ. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. ΠΑΝΟΥΣΗΣ Γιάννης 
και ο Αστυν. Διευθυντής ε.α. κ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος.

• 0 Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Avt/γος κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κωνσταντίνος.
• 0 Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντ/γος ΠΣ κ. ΚΑ- 

ΠΕΛΙΟΣ Βασίλειος.
• Εκ μέρους του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, ο Υποναύ-
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αρχος ΑΣ κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Παναγιώτης.
• 0 Προϊστ. Επιτελείου του Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ.. Αντ/γος κ. 

ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ Μιχαήλ.
• Η Γεν. Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας 

Συνόρων. Αντ/γος κα ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Ζαχαρούλα.
• 0 τ. Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. 

ΠΟΥΛΑΚΟΣ Γεώργιος.
• 0 Πρόεδρος του ΠΟΚΕΑ Καθηγητής κ. ΓΡΙΒΑΣ Κων/νος.
• Η Δ/ντής του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Πρόνοι

ας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας, Ταξίαρχος κα 
ΧΑΡΩΝΗ Παναγιώτα.

• Εκ μέρους του Προέδρου της ΠΟΑΞΙΑ. ο ΓΓ ΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας.
• Εκ μέρους του Προέδρου της ΠΟΑΣΥ ο Γραμ. Δημ. Σχέσεων 

ΣΥΝΔΡΕΒΕΑΗΣ Χρήστος.
• 0 Πρόεδρος της Π.Ε.Α.Α.Π. Αντ/γος ε.α. κ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ 

Ηλίας.
Με την έναρξη της εκδήλωσης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή 

για τους πεσόντες Αστυνομικούς ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ και τα θανόντα μέλη των Συνδέσμων μας. Ακο
λούθησε χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Απο- 
στράτων Αστυνομικών Αθηνών Αντ/γο ε.α κ. ΚΟΝΤΑΡΙΔΗ Χρή- 
στο και ομιλία από τον Α' Αντιπρόεδρο της Π.Ο.Α.Σ.Α. - Επίτι
μο Υπαρχηγό ΕΛ.ΑΣ.. Αντ/γο ε.α. κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Γρηγόριο ο 
οποίος στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «...Είναι η τρί
τη κατά σειρά κοπή πίτας που γίνεται στον ιστορικό αυτό χώρο, 
στην καρδιά του Πολιτιστικού μας Κέντρου και παρά την κρίση 
η ζήτηση κάθε φορά υπερβαίνει τα όρια φιλοξενίας αυτής της 
αίθουσας. Είναι γεγονός, ότι εδώ στο χώρο αυτό «...χρωστάμε 
σε όσους ήρθαν, πέρασαν, θα 'ρθουν. κριτές θα μας δικάσουν 
οι αγέννητοι, οι νεκροί».

Καλούμε την πολιτική ηγεσία σε αγαστή συνεργασία με 
τη φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. να αγκαλιάσει αυτό το έργο και 
να επισπεύσει τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη λειτουρ
γία του ΠΟΚΕΑ. που για λόγους που δεν γνωρίζουμε έχουν 
μείνει πίσω.

Σήμερα, που τίποτα δεν είναι ίδιο με το χθες, που δεν υπάρ
χουν αυτονόητα, ή κεκτημένα, το έργο της ΠΟΑΣΑ. καθίσταται 
ιδιαίτερα σύνθετο και επίπονο. Η χώρα μας, δυστυχώς, στη με
γαλύτερη μεταπολεμική κρίση πορεύεται χωρίς οδικό χάρτη 
εξόδου από αυτή και παραμένει «όμηρος» των μνημονίων. Εί
ναι γεγονός ότι η καθεστηκυία τάξη, η πολιτική και γραφειοκρα
τική ελίτ, βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με τα πραγματικά 
ζητούμενα της κοινωνίας. Αυτός είναι ο λόγος που δεν γίνονται 
οι ρήξεις με τους πραγματικούς παράγοντες της ελληνικής πα- 
θογένειας. Γιατί, φαίνεται ότι το «μικρόβιο» της ιδιοτέλειας και 
του λαϊκισμού, δεν υποχωρεί ούτε μπροστά στο ένστικτο της 
αυτοσυντήρησης και της εθνικής επιβίωσης. Για αυτό, αναζη- 
τούνται λύσεις όλο και πιο χαμηλά.

Διαπιστώνουμε με θλίψη ότι κάθε νέα χρονιά ξεκινάμε από 
δυσμενέστερη αφετηρία. Η Πολιτεία αντί για «μάνα», με άλλοθι 
τα μνημόνια, προσφέρει «χολή και όξος», στα στελέχη μας, αλ
λιώς δεν εξηγείται η δυσμενής «διάκριση», σε μια κατηγορία 
εργαζομένων που δεν ήταν ποτέ προνομιούχοι, αλλά που ήταν οι 
μονίμως «πληβείοι», συγκριτικά, με όλες τις άλλες κατηγορίες 
των ειδικών μισθολογίων. Ειδικότερα στους αποστράτους επι
βλήθηκε ΔΙΠΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ και ενώ, μετά από δικα
στικούς αγώνες, υπάρχει η πλήρης δικαίωσή τους με αποφάσεις 
ανωτάτων δικαστηρίων, η πολιτεία αρνείται την εφαρμογή τους.

Ας σταματήσει η Κυβέρνηση με αυτή την τακτική να πλήτ
τει ανεπίτρεπτα το κύρος της δικαστικής λειτουργίας, ισότι
μης προς τις άλλες δύο. αλλά και να ακυρώνει τις δικές της 
κατά καιρούς δηλώσεις της για ανεπιφύλακτο σεβασμό στην 
ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και τις αποφάσεις της.

Σε ό,τι αφορά τον ασφαλιστικό μας φορέα, δεν ξεχνάμε 
ότι χάσαμε την αυτοτέλεια του ΤΕΑΠΑΣΑ ενός υγιούς και 
νοικοκυρεμένου Ταμείου, προκειμένου να συνεισφέρει με τα 
αποθεματικά του στο ΕΤΕΑ και νυν ΕΤΕΑΕΠ. σε ένα άθροισμα 
δηλ. Ταμείων, τα περισσότερα των οποίων ήταν προβλημα
τικά. Αλλά τα δεινά δε σταματούν εδώ, αντίθετα γίνονται πο
λύ χειρότερα για τα στελέχη των Σ.Α.. αλλά και των Ενόπλων 
δυνάμεων με το νέο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό νόμο, το 
Ν.4387/16. Οι ανατροπές που επέβαλε στη ζωή μας ο Νόμος 
αυτός είναι πρωτόγνωρες. Ισοπεδώνονται και «κατεδαφίζο
νται» και τα τελευταία «οχυρά» σε κεκτημένα δικαιώματα και 
η σύνταξη πλέον λαμβάνει επιδοματική μορφή.

Με το νόμο 4387/16 γίνεται για πρώτη φορά η κατάργη
ση των στρατιωτικών συντάξεων και η αποσύνδεση των συ
ντάξεων των αποστράτων με το μισθολόγιο των εν ενεργεία 
στελεχών. Επίσης με τον ίδιο νόμο θεσμοθετείται η υπαγωγή 
μας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). η 
καθιέρωση πολλών ταχυτήτων συνταξιούχων, η τριχοτόμηση 
της σύνταξης σε Εθνική, αναλογική και προσωπική διαφορά, 
ο επανυπολογισμός όλων των συντάξεων, η εισαγωγή ιδιαί
τερα δυσμενών ρυθμίσεων στις συντάξεις χηρείας που πλήτ
τουν κατά μείζονα λόγο το δυναμικό των Σ.Α. και Ενόπλων 
δυνάμεων, η καθιέρωση μειωμένων ποσοστών αναπλήρω- 
σης, η επιβολή πλαφόν στις συντάξεις και τις επικουρικές, 
η άμεση εξάρτησή τους από το μηχανισμό εξισορρόπησης, 
δηλ. το «κόφτη»κ.ο.κ. Παράλληλα εισάγονται απαράδεκτοι 
περιορισμοί- αποκλεισμοί στο χώρο της εργασίας των νέων 
συνταξιούχων.

Πρόκειται για ένα νόμο, που δεν υπακούει σε αρχές και 
κανόνες, αλλά μάλλον σε μια και μοναδική αρχή «Ένα μέ
γεθος για όλους». Στην Κυβέρνηση σκοπίμως αγνοούν αυτό 
που έλεγε ο Αριστοτέλης: Δεν υπάρχει τίποτα πιο άδικο από 
την ίση μεταχείριση των ανίσων.
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Η συνταγή φαίνεται ότι είναι μία. σταθερή και αμετάβλη
τη: Όσο η κρίση βαθαίνει, αντί να «στοχοποιείται» η φορο
διαφυγή. ο αδικαιολόγητος πλούτος, η διαφθορά και η δια
πλοκή σε όλες τις εκφάνσεις της, επιλέγεται η εύκολη λύση 
της μεταφοράς των βαρών στους «συνήθεις ύποπτους», που 
είναι οι μισθωτοί και συνταξιούχοι.

Η ΠΟΑΣΑ μαζί με τους Συνδέσμους και τη δύναμη που 
της δίνετε εσείς δίνει ένα πολύπλευρο αγώνα σε πολλά μέτω
πα. Η επιλογή σε αυτό το περιβάλλον είναι μία: Όλοι ενωμένοι 
με πνεύμα ομάδας και συλλογική συνείδηση, να μην συμβι- 
βασθούμε. ή να αποδεχθούμε ότι συμβαίνει γύρω μας, ως 
αποτέλεσμα φυσικών νόμων, αλλά ως μεγάλη και αδιαίρετη 
αστυνομική οικογένεια, να αγωνιστούμε. Να καταλάβουμε 
όλοι ότι όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας δεν τις προσθέτου
με απλά, αλλά τις πολλαπλασιάζουμε.

Η Ομοσπονδία μας με τις Ενώσεις της, παρέχουν το θε
σμικό βήμα συλλογικής έκφρασης και ανάδειξης της συμμε
τοχής και δράσης όλων μας. Είμαστε απόστρατοι. δεν είμαστε 
απόμαχοι. Είμαστε μέρος του Ελληνικού λαού, αυτόν υπηρε
τήσαμε με πολλές θυσίες και είμαστε πρώτα και πάνω από 
όλα. αλληλέγγυοι με τους Έλληνες πολίτες, που υφίστανται 
τα δεινά της κρίσης, σαν να είναι αυτοί εξολοκλήρου υπεύ
θυνοι για τη δημιουργία της. Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ότι 
δεν ισχύει το ψευδεπίγραφο και το παρωχημένο δίλημμα 
"δεξιά ή αριστερά”, αλλά αν θα απαντήσουμε θετικά στο δί
λημμα "μπροστά ή πίσω"...»

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από:
Τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. Αντ/γο ΠΣ κ. ΚΑ- 

ΠΕΑΙΟ Βασίλειο.
Τον Υποναύαρχο ΑΣ κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Παναγιώτη, ως εκπρό

σωπο του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος.
Τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερι

κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. ΦΙΛΙΠΠΑΚΟ Τζανέτο 
ο οποίος εκπροσώπησε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τ0- 
ΣΚΑ Ν. και τον ΓΓ Δημόσιας Τάξης κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Δημήτριο 
και τέλος από τον κ. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντ/γο 
ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κωνσταντίνο. 0 κ. Αρχηγός απευθύνθηκε με ιδιαί

τερα θερμά λόγια στους αποστράτους, εξέφρασε το σεβασμό 
και την εκτίμησή του προς όλους και δήλωσε αλληλέγγυος στα 
ζητήματα εκείνα που η ιδιότητά του. ο ρόλος και οι αρμοδιότητές 
μπορούν να συμβάλλουν στην επίλυσή τους τους.

Ακολούθησε απονομή τιμητικής πλακέτας της Π.Ο.Α.Σ.Α. 
στον Καθηγητή Εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και της Σ.Α.Ε.Α. τ. Υπουργό Προστασία του Πολίτη κ. ΠΑΝΟΥ- 
ΣΗ Γιάννη.

0 Πρόεδρος της ΠΟΑΣΑ κ. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγ. σε υλο
ποίηση ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας απέ- 
νειμε τιμητική πλακέτα στον καθηγητή και πρώην Υπουργό κ. 
ΠΑΝΟΥΣΗ Γιάννη.

Ο Πρόεδρος στην προσφώνησή του. μεταξύ άλλων ανέφερε 
ότι ο κ. ΠΑΝΟΥΣΗΣ είναι γνωστός σε όλους ως καθηγητής Πο
λιτικών Επιστημών. Νομικής και Εγκληματολογίας, που ανήλθε 
ευδόκιμα όλες επιστημονικές βαθμίδες, αλλά και ως πολιτι
κός. Ως καθηγητής και δάσκαλος στις παραγωγικές Σχολές της 
ΕΛ.ΑΣ. και γενικά στα Σ.Α. επί σειρά ετών είναι γεγονός ότι έχει 
κερδίσει την αγάπη και την εκτίμηση όλων.

Ως πολιτικός και ως Υπουργός Δημ. Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη άφησε τη δική του ανεξίτηλη σφραγίδα και παρα
καταθήκη. στο χώρο της «αστυνομικής οικογένειας», γιατί είναι 
αυτός που άμεσα υλοποίησε το στρατηγικό στόχο της Ομοσπον
δίας μας για τηλειτουργία του ΠΟΚΕΑ, αφού στην πρώτη συνά
ντηση της ΠΟΑΣΑ μαζί του. υιοθέτησε το αίτημά μας και χω
ρίς χρονοτριβή προέβη στη συγκρότηση του Δ.Σ. του ΠΟΚΕΑ».

0 προϊστάμενος της θρησκευτικής Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ. 
Πανοσιολογιότατος Υποστράτηγος κ. ΚΙΟΥΛΟΣ Νεκτάριος ευ
λόγησε κατά τα ειωθότα τη βασιλόπιτα. Στη συνέχεια έγινε κλή
ρωση και μοιράστηκαν τα δώρα στους κληρωθέντες τυχερούς 
καλεσμένους της βραδυάς. Η βραδιά έκλεισε με διασκέδαση 
και πολύ κέφι μέχρι τις πρωινές ώρες με τη μουσική της ΕΛ.ΑΣ. 
Και του χρόνου.

1 0 2  I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017



ΣΥ Ν Δ ΙΚ Α Λ ΙΣΤ ΙΚ Α  ΝΕΑ |

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Υ.Δ.Τ.

Την Πέμπτη 16/2/2017 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η κο
πή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου στον χώρο της 
πρώην σχολής της Ελληνικής Αστυνομίας. Η προσέλευση των 
συναδέλφων ήταν μεγάλη και δόθηκε η ευκαιρία να συναντη
θούμε. να ανταλλάξουμε απόψεις και να διασκεδάσουμε.

Την εκδήλωσή τίμησαν με την παρουσία τους οι κάτωθι:
• Διοικητής Υπηρεσίας θρησκευτικού Ταξίαρχος Σταύ

ρος Νεκτάριος Κιούλος
• Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Δημήτριος Αναγνωστάκης
• Αναπλ. Γενικός Γραμματέας Υπ. ΕσωτερικώνΤζανέτοςΦιλιππάκος
• Αρχηγός ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας

f  Επίτιμος Αρχηγός τέως Αστυνομίας Πόλεων ΛΑΟΣ 
Μιχαήλ. Γζννήθηκε το έτος 1927. Απεβίωσε την 21-03- 
2017 από παθολογικά αίτια. Η εξόδιος ακολουθία έλα
βε χώρα στο Παλαιό Φάληρο με τις προσήκουσες τιμές  
από το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

f  Υπαστυνόμος Β'ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ Παντελεήμων. Γζννήθη- 
κε το έτος 1964 στη Νίκαι Αθηνών. Απεβίωσε την 15-01-2017.

f  Ανθυπαοτυνόμος ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΛάμπρος. Γεννήθη
κε το έτος 1962 στη Θεσσαλονίκη. Απεβίωσε την 9-2-2017.

f  Ανθυπαοτυνόμος ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος Γζν-
νήθηκε το έτος 1967 στο Λυκότραφο Μεσσηνίας. Απε
βίωσε την 6-1-2017 από παθολογικά αίτια.

f  Ανθυπαοτυνόμος ΡΙΣΒΑΣ Αθανάσιος. Γζννήθηκε το 
έτος 1967 στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας. Απεβίωσε την 
31-1-2017 από παθολογικά αίτια.

f  Ανθυπαοτυνόμος ΜΑΝΗΣ Παναγιώτης ,Γζννήθηκε 
το έτος 1966 στη Σπάρτη Λακωνίας. Απεβίωσε την 24-

• Αρχηγός Π.Σ. Αντιστράτηγος Βασίλειος Καπέλιος
• Υπαρχηγός Υποστήριξης ΠΣ Αντιστράτηγος Σωτήριος Τερζούδης
• Εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ Χαρά Καφαντάρη
• Εκπρόσωπος Ν.Δ. Σοφία Βούλτεψη
• Δ/ντης Υγειονομικού Α.Ε.Α. Αντιστράτηγος Ηλίας Μαλεβίτης
• Συντονιστής Υποστήριξης ΠΣ Υποστράτηγος Ιωάννης Ράμφος
• Εκπρόσωπος ΑΔΕΔΥ Γρηγόρης Σκιαδόπουλος
• Π.Ο.Π.Π. -  Υ.Δ.Τ.
• Πρόεδρος Γεώργιος Κολοβός και το ΔΣ της Ομοσπονδίας μας
• Σ.Π.Υ. ΕΛ.ΑΣ. -  Π.Σ. Μακεδονίας - Θράκης
• Πρόεδρος Παναγιώτης Φίτζιος
• ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (Ι.ΡΑ.)
• Πρόεδρος Εθνικού Τμήματος Ι.ΡΑ. Ιωάννης Καραπατάκης
• Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων Εθνικού Τμήματος Ι.ΡΑ. 

Κυριάκος Κάρκαλης
• Γ Γραμματέας Μιχαήλ Αρζιμάνογλου.
• ΠΟΕ -  ΥΠΠΟ / ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ
• Υπεύθυνος τύπου Δημοσθένης Δημαρόγκωνας. ■
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1-2017 από παθολογικά αίτια.

f  Ανθυπαοτυνόμος ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Βασίλειος. Γζννή
θηκε το έτος 1979 στην Άρτα. Απεβίωσε την 17-1-2017.

f  Ανθυπαοτυνόμος ΖΟΥΡΑΡΑΚΗΣ Μιχαήλ Γζννήθη
κε το έτος 1967 στην Ιεράπετρα Κρήτης. Απεβίωσε την 
8-2-2017 από παθολογικά αίτια.

f  Ανθυπαοτυνόμος ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ Θωμάς Γζννήθηκε 
το έτος 1966 στη Φλώρινα. Απεβίωσε την 19-12-2016.

f  Αρχιφύλακας ΠΑΠΑΔΑΚΗΣΑλέξανδρος. Γζννήθηκε 
το έτος 1986 στον Πειραιά. Απεβίωσε την 30-12-2016.

f  Αρχιφύλακας ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων Γζννήθηκε 
το έτος 1969 στην Καρδίτα. Απεβίωσε την 11-7-2016.

f  Αστυφύλακας ΚΑΣΤΑΝΙΤΗΣ Ιωάννης Γζννήθηκε το 
έτος 1985 στην Κατερίνη Πιερία. Απεβίωσε την 9-8- 
2016 από παθολογικά αίτια. ■
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
Η ΟΠΟΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑ
ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕΣΩ ΚΡΗΤΗΣ

Εξαρθρώθηκε, μετά από πολύμηνη συστηματική έρευνα, 
εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν 
στην παράνομη διακίνηση αλλοδαπών από την Ελλάδα προς την 
Ιταλία και από την Αίγυπτο στην Ελλάδα, μέσω Κρήτης.

Την υπόθεση χειρίστηκε η Ομάδα Αντιμετώπισης 
Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, σε συνεργασία με το 
Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου και το National Crime 
Agency του Ηνωμένου Βασιλείου

Της εξάρθρωσης προηγήθηκε συστηματική έρευνα και 
όπως διακριβώθηκε η δράση του εγκληματικού δικτύου συ- 
νίστατο τόσο στη διευκόλυνση εξόδου αλλοδαπών από το 
ελληνικό έδαφος δια θαλάσσης, όσο και στη διευκόλυνση 
εισόδου τους στη χώρα μας από την Αίγυπτο, μέσω Κρήτης.

Πιο αναλυτικά, το εγκληματικό δίκτυο αποτελούνταν από 
τέσσερις «πυρήνες», που αναλάμβαναν την υλοποίηση των 
επιμέρους δραστηριοτήτων σε Αίγυπτο. Κρήτη, Αθήνα και 
Ιταλία. Οι δράσεις του κάθε «πυρήνα» αφορούσαν -κατά πε
ρίπτωση- στην προσέλκυση των ενδιαφερομένων αλλοδα
πών. στη φύλαξη, τη μεταφορά και τον εφοδιασμό τους με 
πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα καθώς και στη διεκπεραίωση 
των οικονομικών ζητημάτων που αφορούσαν στην παράνο
μη διακίνηση τους.

Τα μέλη του «πυρήνα» της Αιγύπτου αναλάμβαναν τον 
εντοπισμό υπηκόων, που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για 
τη μετάβαση τους σε χώρες της Ευρώπης και στη συνέχεια 
αφού τους συγκέντρωναν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, 
τους επιβίβαζαν σε πλοία με τα οποία πραγματοποιείτο αρ
χικούς η μεταφορά τους στα παράλια της νότιας Κρήτης. Στη 
συνέχεια αφού συγκεντρωνόταν ικανοποιητικός αριθμός με
ταναστών μεριμνούσαν για εύρεση πλοίου μεγάλης χωρητι
κότητας και τη μεταφορά τους στην Ιταλία.

Τα μέλη του «πυρήνα» της Αθήνας, αναλάμβαναν τον

► Επιμέλεια: Ανθ/μος Οδυσσέας Παππάς

Μ

εντοπισμό ενδιαφερομένων υπηκόων τρίτων χωρών, τους 
οποίους και συγκέντρωναν σε χώρους για την προσωρινή 
διαμονή τους, ενώ στη συνέχεια αφού τους εφόδιαζαν με 
ακτοπλοϊκά εισιτήρια και με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, 
τους επιβίβαζαν σε πλοίο τη γραμμής από Πειραιά με προ
ορισμό το Ηράκλειο Κρήτης.

Τα μέλη του «πυρήνα» της Κρήτης αναλάμβαναν την εύ
ρεση κατάλληλων οχημάτων μεταφοράς και κατάλληλων 
χώρων προσωρινής διαμονής (οικίες, αποθήκες κ.λπ.), των 
μεταναστών που είχαν αφιχθεί από την Αίγυπτο και από την 
Αθήνα, ενώ μεριμνούσαν για τον εφοδιασμό πλαστών ταξι
διωτικών εγγράφων των μεταναστών που είχαν αφιχθεί από 
την Αίγυπτο. Στη συνέχεια αφού συγκεντρωνόταν ικανοποι
ητικός αριθμός ατόμων, τα μέλη του «πυρήνα» της Κρήτης, 
ύστερα από συνεννόηση με μέλη του «πυρήνα» της Αιγύπτου 
καθόριζαν το χρόνο και το σημείο άφιξης του πλοίου που θα 
ερχόταν στα νότια παράλια της Κρήτης από την Αίγυπτο με 
σκοπό τη μεταφορά των μεταναστών στην Ιταλία.

Τα μέλη του «πυρήνα» της Ιταλίας, ύστερα από συνεννό
ηση με ηγετικά στελέχη των «πυρήνων» της Αιγύπτου και 
της Κρήτης, ηαραλάμβαναν τους μετανάστες που έφταναν 
ακτοπλοϊκούς στα νότια παράλια της Ιταλίας και ακολούθως 
τους προωθούσαν σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.

Η αμοιβή που αξίωνε η εγκληματική οργάνωση για τη 
διακίνηση των αλλοδαπών, ανέρχονταν σε 2.000-4.000 ευ
ρώ, κατ' άτομο, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος που 
αποκόμιζαν διακινούνταν μέσω εξωτραπεζικού δικτύου (μέ
θοδος Hawaia), το οποίο υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των
760.000 ευρώ.

Ενδεικτικό των συνθηκών κάτω από τις οποίες ζούσαν οι 
διακινούμενοι καθώς και της εξουσίας που τους ασκούσαν 
οι διακινητές είναι το γεγονός ότι τους αφαιρούσαν τα κινητά 
τους τηλέφωνα, ώστε να αποτρέπουν οποιαδήποτε επικοι
νωνία. ενώ τους εκφόβιζαν με την απειλή όπλων, όταν αυτοί 
διαμαρτύρονταν για τις συνθήκες διαβίωσης ή εξέφραζαν 
την επιθυμία να αποχωρήσουν.

Από τη συνολική διερεύνηση της υπόθεσης, σε συνδυα
σμό με τον τρόπο διάρθρωσης και δράσης της εγκληματικής 
οργάνωσης, προκύπτει οργανωμένη δομή λειτουργίας της με
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χαρακτηριστικά διεθνικού δικτύου. Επιπλέον, όπως εξακρι
βώθηκε. δραστηριοποιούνταν συστηματικά τουλάχιστον από 

το Μάιο του 2016. με διαπιστωμένες μέχρι τώρα πέντε περι

πτώσεις διακίνησης αλλοδαπών.
Για την πλήρη αποδόμηση του εγκληματικού δικτύου εξε

λίχθηκε από τις πρωινές ώρες της 3-3-2017 οργανωμένη 
αστυνομική επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν οι Ομάδες 
Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Ειδικών Απο

στολών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Κρήτης, αστυνομικοί Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομί
ας Ηρακλείου και Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών 
Επιχειρήσεων Ηρακλείου, με τη συνεργασία του Κεντρικού 

Λιμεναρχείου Ηρακλείου.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν δεκαεννέα 

(19) άτομα και συγκεκριμένα, τέσσερις ημεδαποί ηλικίας 46. 
40.27,26 ετών και δεκατέσσερις αλλοδαποί (εννέα υπήκοοι 
Αφγανιστάν ηλικίας από 17 έως και 38 ετών, τρεις υπήκοοι 
Συρίας ηλικίας 29. 31 και 24 ετών. 37χρονη υπήκοος Βουλ
γαρίας και 29χρονος υπήκοος Πακιστάν).

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, για τα -κατά πε
ρίπτωση- αδικήματα της σύστασης και ένταξης σε εγκληματι
κή οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, 
διευκόλυνση παράνομης εισόδου, εξόδου ή μεταφοράς μη 
νόμιμων μεταναστών, κατ' επάγγελμα τέλεση πλαστογραφί
ας. παραβάσεις περί όπλων και παράνομη βία.

Από τις διενεργηθείσες έρευνες σε οικίες, αποθήκες και 
σε σπήλαιο ορεινής περιοχής του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, 
βρέθηκαν συνολικά (113) μη νόμιμοι μετανάστες, υπήκοοι 
Τουρκίας. Αιγύπτου, Αφγανιστάν, Ιράκ. Ιράν. Πακιστάν. Πα

λαιστίνης. Σομαλίας και Συρίας.
Επιπλέον βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

► 3 πιστόλια και 4 κυνηγετικά όπλα
► 3 γεμιστήρες και φυσίγγια
► ηλεκτρονικές συσκευές (ηλεκτρονικός υπολογιστής, 

tablet)
► 2 φορητοί ασύρματοι και συσκευή πλοήγησης (GPS)
► 54 συσκευές κινητής τηλεφωνίας και πλήθος καρτών 

κινητής τηλεφωνίας
► κοσμήματα και αντικείμενα πιθανόν αρχαιολογικού εν

διαφέροντος
► χάρτης της Κρήτης με σημειωμένες τοποθεσίες
► 2 καταγραφικά μηχανήματα
► 4 φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων

► ζεύγος κιάλια
► αποκόμματα ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και ολόκληρα ε ι

σιτήρια
► κάρτες και βιβλιάριο διαφόρων τραπεζικών καταστημά

των
► διάφορα έγγραφα δημοσίων υπηρεσιών και αποδείξεις

συναλλαγών
► 7.460 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστη

ριότητες
► 7 οχήματα και δίκυκλη μοτοσυκλέτα

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 
ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Καίριο πλήγμα στα κυκλώματα που δραστηριοποιούνται 

συστηματικά σε τοκογλυφικές δραστηριότητες, με τη μέθοδο 
της προεξόφλησης («σπάσιμο») επιταγών και στη νομιμοποίη
ση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κατάφερε η Υπο
διεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων, εξαρθρώνοντας πολυμελή 

εγκληματική οργάνωση.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο ενδελεχούς έρευνας που διενήρ- 

γησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων. 
αποκαλύφθηκε πλήρως η εγκληματική δράση της οργάνωσης 
ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά 
καθώς και ποσότητες χρυσού και επιταγών, που σχετίζονται με 

τοκογλυφική δραστηριότητα.
Επιπλέον ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και διακριβώθηκε 

η δραστηριότητα δέκα μελών της οργάνωσης, σε βάρος των 
οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα 
για τα αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, νο
μιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και κατ' 

επάγγελμα τοκογλυφίας.
Για την πλήρη αποδόμηση του κυκλώματος οργανώθηκε 

από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων ευρείας κλίμακας 

αστυνομική επιχείρηση, η οποία εξελίχθηκε την 2 και 3 Μαρτί
ου 2017, σε Ιωάννινα. Αθήνα. Άρτα. Θεσσαλονίκη, Ξυλόκαστρο 

και Βραχάτι Κορινθίας.
Στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του 

Τμήματος Ασφάλειας Άρτος, της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας 
Βορειοανατολικής Αττικής, του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκι
νητοδρόμων Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσ
σαλονίκης. του Τμήματος Ασφάλειας Ραφήνας και των Αστυ
νομικών Τμημάτων Ξυλοκάστρου και Βραχατίου
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Στο πλαίσιο των παράλληλων αυτών επιχειρήσεων συνελή- 
φθησαν έξι μέλη του κυκλώματος και συγκεκριμένα ο 65χρονος 
ημεδαπός, εγκέφαλος της οργάνωσης, τέσσερις ακόμα ημεδα
ποί (ηλικίας 45.51,31 και 50 ετών) και 34χρονος υπήκοος Βουλ
γαρίας, κεντρικοί βραχίονες της οργάνωσης.

Ακόμα ταυτοποιήθηκαν ως μέλη της οργάνωσης, άλλοι τρεις 
ημεδαποί, ηλικίας 23, 61 και 67 ετών και άχρονος υπήκοος 
Πακιστάν, ενώ η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει και δίχρο
νο ημεδαπό, ο οποίος κατηγορείται για το αδίκημα της τοκο
γλυφίας.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, αξιολογήθηκαν και 
αξιοποιήθηκαν όλα τα στοιχεία που προέκυψαν, ενώ από τη 
συνδυαστική ανάλυσή τους εξακριβώθηκε πλήρως η εσωτερι
κή δομή και η ιεραρχική σχέση των μελών, διευκρινίστηκαν οι 
επιμέρους ρόλοι (αρχηγός, εισπράκτορες, νομιμοποίηση εσό
δων. καθοδήγηση, ανεύρεση θυμάτων κ.λπ.) και οι μεταξύ τους 
λειτουργικές διασυνδέσεις και διακριβώθηκε ο τρόπος και η 
μεθοδολογία δράσης τους (modus operandi).

Το βασικό χαρακτηριστικό της δράσης τους συνίστατο στον 
«ιδιωτικό δανεισμό» με τη μεθοδολογία της προεξόφλησης επι
ταγών («σπάσιμο επιταγών») και στην συνακόλουθη αποκόμιση 
μεγάλων χρηματικών ποσών από τις τοκογλυφικές συναλλαγές.

Πιο αναλυτικά τα μέλη της οργάνωσης, αφού εντόπιζαν αρ
χικά τα υποψήφια θύματά τους, στη συνέχεια τους δάνειζαν 
χρηματικό ποσά, παρακρατώντας ως εγγύηση μεταχρονολογη
μένες τραπεζικές επιταγές μεγαλύτερης ονομαστικής αξίας, τις 
οποίες εξαργύρωναν στη συνέχεια άλλα μέλη της οργάνωσης 
από τραπεζικά καταστήματα.

Ο 65χρονος συλληφθείς είχε διευθυντικό - ηγετικό ρόλο, 
ενώ ο 34χρονος υπήκοος Βουλγαρίας από κοινού με τον 45χρο- 
νο ημεδαπό, είχαν αναλάβει τον ρόλο του «μεταφορέα» των 
επιταγών και των εισπραχθέντων χρηματικών ποσών από την 
προεξόφληση των επιταγών.

Επίσης, τέσσερις ημεδαποί (ηλικίας 51.31.50 και 23 ετών), 
μέλη της οργάνωσης, ως «συνεργαζόμενοι» επιχειρηματίες, 
δραστηριοποιούνταν στην είσπραξη των ονομαστικών αξιών των 
επιταγών από τα τραπεζικό καταστήματα, ενώ τα υπόλοιπα μέλη 
της (δύο ημεδαποί, ηλικίας 61 και 67 ετών και ο ΑΑχρονος υπή
κοος Πακιστάν), είχαν αναλάβει τον εντοπισμό των υποψήφιων 
θυμάτων και την «προμήθεια - αλίευση» των επιταγών.

Σε παράλληλες αστυνομικές έρευνες βρέθηκαν συνολικά 
και κατασχέθηκαν:

-στην οικία του 65χρονου ημεδαπού εγκέφαλου της οργά
νωσης, στο Πικέρμι Αττικής:

► δύο μεταλλικά χρηματοκιβώτια κρυμμένα κάτω από ανε
νεργό ανελκυστήρα, που περιείχαν το χρηματικό ποσό των 
605.000 ευρώ, 3.760 λίρες Αγγλίας σε χαρτονομίσματα και 
66.022 δολάρια ΗΠΑ

► τέσσερις ράβδοι χρυσού και φύλλο χρυσού
► πλάκα χρυσού βάρους ενός κιλού
► εκατό 100 χρυσές λίρες και 50 pesos
► τέσσερα χρυσά νομίσματα και ένα χρυσό μενταγιόν
► τρεις σφραγίδες και διάφορα έγγραφα

-στην κατοχή των κατηγορουμένων και στα οχήματα τους το 
χρηματικό ποσό των 7.000 ευρώ, δεκατέσσερις επιταγές συνολι
κής ονομαστικής αξίας 62.300 ευρώ και ιδιόχειρες σημειώσεις.

ΕΞΙΧΝΙΑΣΘΗΚΕ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΥΤΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ 
ΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 43Η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Από την έρευνα που διενήργπσε η Υποδιεύθυνση Κρατι
κής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σχε
τικά με επεισόδια και φθορές που προκλήθπκαν στην περιο
χή των Εξαρχείωντην 17 Νοεμβρίου 2016, κατά την διάρκεια 
των οποίων σημειώθηκε και η καύση και ο ευτελισμός της 
Ελληνικής σημαίας, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός εκ των 
κυρίων δραστών της παραπάνω πράξης.

Πρόκειται για 21χρονο ημεδαπό, ο οποίος προσήχθη στην 
Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας και ομολόγησε την πράξη του.

Επιπλέον κατά τη διάρκεια των παραπάνω ερευνών συνε- 
λήφθπσαν την 2/3/2017 το πρωί, με τη διαδικασία του αυτο
φώρου, 20χρονος ημεδαπός και 21χρονος υπήκοος Αλβανίας, 
για παράβαση τπς νομοθεσίας περί ναρκωτικών, περί όπλων 
και περί φωτοβολίδων και βεγγαλικών.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παρουσία εκπροσώ
που τπς δικαστικής Αρχής, στην οικία του 20χρονου ημεδα
πού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
►

►
►
►
►

►

χρησιμοποιημένη χειροβομβίδα κρότου λάμψης 
αυτοσχέδιο βεγγαλικό
μεταλλικό εξάρτημα εκτόξευσης φωτοβολίδων 
κουκούλα τύπου full face και τέσσερα (4) γάντια 
μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και τρίφτης κάνναβης 
συσκευή κινητής τηλεφωνίας και δύο (2) κάρτες SIM 

Στην οικία του 21χρονου υπηκόου Αλβανίας βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν μάσκα χιονοδρομίας, μαχαίρι, πέντε (5) 
συσκευές κινητής τηλεφωνίας, κάρτα SIM και κάρτα μνήμης.
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Στο πλαίσιο της παραπάνω έρευνας εξακριβώθηκε η 
εμπλοκή συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων, στην κατοχή και 
διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή των Εξαρχείων και της 
Ν. Σμύρνης αλλά και στη διάπραξη άλλων αδικημάτων.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τα κατά πε
ρίπτωση αδικήματα της προσβολής συμβόλων του Ελληνικού 
Κράτους, εμπρησμού, έκρηξης, απόπειρας βαριάς σωματικής 
βλάβης σε βάρος αστυνομικών, διακεκριμένων περιπτώσεων 
φθοράς, παραβάσεων σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες, πα
ράβασης του Νόμου περί φωτοβολίδων και βεγγαλικών, πε
ρί όπλων και για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΠΑ
ΤΗΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΙ
ΚΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (BITCOIN)

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας εξιχνιάσθηκε υπόθεση δι
αδικτυακάς απάτης, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια συναλ
λαγών σε Ανταλλακτήριο Εικονικών - Ψηφιακών Νομισμάτων 
(Bitcoin) και σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας 
για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης και της απάτης 

με υπολογιστή.
Από τη μέχρι τώρα έρευνα έχει προκύψει εμπλοκή τριών 

(3) αλλοδαπών νομικών προσώπων, ενώ εξετάζεται και η συμ
μετοχή και άλλων αλλοδαπών ατόμων και εταιρειών.

Προηγήθηκαν καταγγελίες ημεδαπών που έπεσαν θύματα 
απάτης και συκοφαντικής δυσφήμησης από άγνωστους δρά
στες. οι οποίοι παρεμβάλλονταν κατά τη διάρκεια συναλλαγών - 
αγοραπωλησιών ψηφιακών εικονικών νομισμάτων «Bitcoin» σε 
διαδικτυακό Ανταλλακτήριο - Ιστοσελίδα Ψηφιακών - Εικονικών 
Νομισμάτων που εδρεύει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αφού υποβλήθηκαν τα καταγγελλόμενα στην Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Αθηνών, διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής 
εξέτασης από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε αλληλογραφία με τις 
αρμόδιες αλλοδαπές αρχές, μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς 
Αστυνομικής Συνεργασίας, προκειμένου να γνωστοποιηθούν 
τα ηλεκτρονικά ίχνη των αγνώστων δραστών που παρεμβλή

θηκαν της διαδικασίας.
Από την ψηφιακή ανάλυση των ηλεκτρονικών ιχνών που 

παρασχέθηκαν, καθώς επίσης και από επικοινωνία που ακο
λούθησε με αρμόδιες εταιρείες υπηρεσιών φιλοξενίας και πα- 
ρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή των 
τριών αλλοδαπών νομικών προσώπων.

Η έρευνα για τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες συναφείς - 
ομοειδείς πράξεις συνεχίζεται, ενώ παράλληλα έχουν ενημε
ρωθεί για την παράνομη δράση τους και οι αρμόδιες αλλοδα

πές αρχές, μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συ

νεργασίας.
Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με αφορμή 

την συγκεκριμένη υπόθεση, ενημερώνει τους χρήστες του δια
δικτύου ότι ελλοχεύουν αρκετοί κίνδυνοι όταν αγοράζουν, κατέ
χουν ή ανταλλάσσουν εικονικά - ψηφιακά νομίσματα (Bitcoin) 
σε διαδικτυακά ανταλλακτήριο εικονικών-ψηφιακών νομισμά

των, όπως:
► Ο κίνδυνος απώλειας χρημάτων κατά την πραγματοποίηση 

συναλλαγών καθώς οι πλατφόρμες αυτές δεν υπόκεινται 
σε ρύθμιση και ορισμένες από αυτές έπαυσαν να λειτουρ

γούν ή κατέρρευσαν
► Η αξία ενός ψηφιακού-εικονικού νομίσματος δύναται να 

αλλάξει δυναμικά, είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητη και μπορεί 

ακόμη και να μηδενιστεί
► Το ψηφιακό πορτοφόλι αποθήκευσης των συγκεκριμένων 

εικονικών νομισμάτων μπορεί να υποκλαπεί, ενώ η ανά
κτηση του κλειδιού ή του κωδικού πρόσβασης του καθί
σταται τεχνικά ιδιαίτερα δυσχερής έως και αδύνατη

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, 
ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να κα
ταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριό
τητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία 

επικοινωνίας:
► Τηλεφωνικά: 11188
► Στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 

στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr
► Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα 

(smart phones): CYBERKID

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΑΡΩΝ 
ΜΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Εξιχνιάστηκαν, ύστερα από μεθοδική έρευνα του Τμή
ματος Ασφαλείας Κορίνθου. δώδεκα (12) περιπτώσεις λη
στείας και απόπειρας ληστείας, δεκαεπτά (17) περιπτώσεις 
κλοπών και τέσσερις (Α) περιπτώσεις αποπειρών κλοπής .
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καθώς και δύο (2) περιπτώσεις εκβίασης και εμπρησμού, 
στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας.

Για τις υποθέσεις αυτές, συνελήφθησαν την 7.3.2017 σε 
τοπικές κοινότητες των Δήμων Κορινθίων και Βέλου-Βό- 
χας Κορινθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας 
Κορίνθου, τρεις (3) ημεδαποί, δύο (2) Ιθχρονοι και ένας (1) 
23χρονος. αντίστοιχα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματι- 
κού χαρακτήρα, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, λη
στεία, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, εκβίαση, εμπρη
σμό και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, που περι
λαμβάνει ακόμη τρεις (3) ημεδαπούς, δύο (2) 23χρονους 
και έναν (1) Ιθχρονο, αντίστοιχα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνο
μικής έρευνας που διεξήχθη από το Τμήμα Ασφαλείας Κο
ρίνθου και μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση 
στοιχείων, εξακριβώθηκε ότι όλοι οι ανωτέρω, με διαφορε
τική κάθε φορά σύνθεση, διέπραξαντις παρακάτω περιπτώ
σεις ληστείας και απόπειρας ληστείας:
► Την 1.1.2017 και πρώτες πρωινές ώρες, σε τοπική κοι

νότητα του Δήμου Λουτρακιού- Περαχώρας- Αγίων θε
οδώρων Κορινθίας, διέρρηξαν οικία ηλικιωμένης ημε
δαπής και με τη χρήση σωματικής βίας, την ακινητο- 
ποίησαν και αφαίρεσαν ηλεκτρική συσκευή

► Την 2.1.2017 το βράδυ, σε τοπική κοινότητα του Δήμου 
Κορινθίων Κορινθίας, διέρρηξαν οικία ζεύγους ημεδα
πών και με την απειλή κυνηγετικού όπλου και τη χρήση 
σωματικής βίας, τους ακινητοποίησαν και αφαίρεσαν 
χρήματα και τέσσερα (4) κινητά τηλέφωνα

► Την 2.1.2017 το βράδυ, σε τοπική κοινότητα του Δήμου 
Κορινθίων Κορινθίας, προσέγγισαν ημεδαπή και με την 
απειλή κυνηγετικού όπλου και τη χρήση σωματικής βί
ας, αφαίρεσαν τη τσάντα της, που περιείχε χρήματα και 
προσωπικά έγγραφα

► Την 2.1.2017 το βράδυ, στο Βέλο Κορινθίας, μπήκαν σε 
κατάστημα και με την απειλή κυνηγετικού όπλου, ακινη- 
τοποίησαν ημεδαπή υπάλληλο και αφαίρεσαν τη τσάντα 
της, καθώς και χρήματα

► Την 9.1.2017 το βράδυ, σε τοπική κοινότητα του Δήμου 
Κορινθίων Κορινθίας, μπήκαν σε οικία ηλικιωμένης 
ημεδαπής και με την απειλή μαχαιριού και τη χρήση 
σωματικής βίας, την ακινητοποίησαν και αφαίρεσαν 
χρήματα και κοσμήματα

► Την 20.1.2017 το μεσημέρι, στα Εξαμίλια Κορινθίας, 
προσέγγισαν ηλικιωμένο ημεδαπό και με τη χρήση σω
ματικής βίας, τον ακινητοποίησαν και αφαίρεσαν χρή
ματα, κινητό τηλέφωνο, καθώς και τα κλειδιά επιβατη
γού οχήματος, με το οποίο στη συνέχεια διέφυγαν

► Την 21.1.2017 το βράδυ, σε τοπική κοινότητα του Δήμου 
Κορινθίων Κορινθίας, διέρρηξαν οικία ημεδαπής και

με τη χρήση σωματικής βίας, την ακινητοποίησαν και 
αφαίρεσαν χρήματα και κοσμήματα

► Την 21.1.2017 το βράδυ, σε τοπική κοινότητα του Δή
μου Κορινθίων Κορινθίας, μπήκαν σε οικία ηλικιωμένης 
ημεδαπής και με τη χρήση σωματικής βίας, την ακινη- 
τοποίησαν, χωρίς ωστόσο να αφαιρέσουν κάτι

► Την 22.1.2017 το μεσημέρι, στα Εξαμίλια Κορινθίας, 
προσέγγισαν δύο (2) ημεδαπές και με τη χρήση σωμα
τικής βίας, τις ακινητοποίησαν και αφαίρεσαν τσάντα 
που περιείχε χρήματα και δύο (2) κινητά τηλέφωνα

► Την 22.1.2017 το βράδυ, στο Βέλο Κορινθίας, διέρρη
ξαν οικία ηλικιωμένης ημεδαπής και με την απειλή 
μαχαιριού και τη χρήση σωματικής βίας, την ακινητο- 
ποίησαν και αφαίρεσαν χρήματα, κόσμημα και κινητό 
τηλέφωνο

► Την 27.1.2017 το μεσημέρι, στα Εξαμίλια Κορινθίας, προ
σέγγισαν ηλικιωμένο ημεδαπό και με τη χρήση σωματι
κής βίας, τον ακινητοποίησαν και του αφαίρεσαν χρή
ματα και τα κλειδιά σχήματός του, με το οποίο διέφυ
γαν, ενώ στη συνέχεια, επικοινώνησαν με τον ανωτέρω 
παθόντα και του απαίτησαν, με εκβιαστικό τρόπο, να 
τους παραδώσει χρηματικό ποσό, προκειμένου να του 
επιστρέφουν το όχημα που του είχαν αφαιρέσει
► Την 28.1.2017 το μεσημέρι, στα Εξαμίλια Κορινθίας, 
προσέγγισαν ημεδαπή και με τη χρήση σωματικής βίας, 
την ακινητοποίησαν και αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο και 
κοσμήματα

Όπως επιπλέον προέκυψε, οι ανωτέρω, με διαφορετι
κή κάθε φορά σύνθεση, κατά το χρονικό διάστημα από την 
10.12.2016 έως και την 26.1.2017. στην ευρύτερη περιοχή της 
Κορινθίας, διέπραξαν συνολικά:

τέσσερις (4) κλοπές και μία (1) απόπειρα κλοπής σε οικίες, 
δύο (2) κλοπές και μία (1) απόπειρα κλοπής σε κατα
στήματα,

► έντεκα (11) κλοπές και δύο (2) απόπειρες κλοπής οχη
μάτων. ενώ προκάλεσαν και πυρκαγιά σε ένα (1) από τα 
παραπάνω οχήματα που είχαν αφαιρέσει, με αποτέλε
σμα να προκληθούν φθορές σε αυτό

Συνολικά από την παραπάνω εγκληματική τους δράση 
είχαν αφαιρέσει χρήματα, κοσμήματα, ηλεκτρικές συσκευές 
κ.α., η συνολική αξία των οποίων ξεπερνά τις 7.500 ευρώ, 
σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες τους, ενώ το σύνολο των πα
ραπάνω αφαιρεθέντων οχημάτων, βρέθηκε και αποδόθηκε 
στους ιδιοκτήτες του.

Το προανακριτικό έργο του Τμήματος Ασφαλείας Κορίν
θου βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να εξακριβωθεί όλο 
το εύρος της εγκληματικής τους δραστηριότητας, η συμ
μετοχή τους σε διόπραξη και άλλων συναφών αδικημάτων 
και η τυχόν εμπλοκή περισσοτέρων ατόμων στην εγκλημα
τική ομάδα.

►
►
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ΤΡΟΧΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΕ 
ΕΝΤΟΠΙΣΜ0126 ΚΙΛΩΝ ΚΑΝΝΑΒΗΣ 
ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Συνελήφθη την 03/03/2017 το απόγευμα στο Ρίβιο Αιτωλο
ακαρνανίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αρ
τος σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας 
Αρτας, 53χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για εισαγωγή στη 
χώρα, μεταφορά και διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων δράσεων για την κα

ταπολέμηση της διάδοσης ναρκωτικών και κατόπιν κατάλληλης 
αξιοποίησης στοιχείων και συντονισμένης επιχείρησης, οι αστυ
νομικοί εντόπισαν τον 53χρονο δράστη στην Εθνική Οδό Ιωαν- 
νίνων - Αντιρρίου (στο ύψος του Κομποτίου) να οδηγεί Ι,Χ.Ε, αυ
τοκίνητο. Σε έλεγχο που επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν στο 
όχημά του, δε συμμορφώθηκε στο σήμα στάθμευσης των αστυ

νομικών και ανέπτυξε ταχύτητα.
Το όχημα ακολουθήθηκε και λίγο αργότερα, στο ύψος του 

Ρίβιου Αιτωλοακαρνανίας, ο 53χρονος οδηγός του οχήματος το 
εγκατέλειψε και επιχείρησε να διαφύγει πεζός πλην όμως συ
νελήφθη με τη συνδρομή και αστυνομικών του Αστυνομικού 
Τμήματος Αμφιλοχίας και του Σταθμού Τροχαίας Αμφιλοχίας

Σε έρευνα που έγινε στο παραπάνω αυτοκίνητο, βρέθηκαν 
στα πίσω καθίσματα και στο χώρο των αποσκευών 106 ανισοβα

ρείς συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 

126 κιλών και 690 γραμμαρίων.
Συνολικά κατασχέθηκαν:

► 126 κιλά και 690 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.
► μία συσκευασία με κατεργασμένη κάνναβη «σοκολάτα», 

βάρους 171,58 γραμμαρίων
► μία συσκευασία με ινδική κάνναβη, βάρους 45 γραμμαρίων

► το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και
► 2 κινητά τηλέφωνα

ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΑ 
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΙΕΠΡΑΤΤΑΝ ΛΗΣΤΕΙΕΣ 
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΟΔΗΓΩΝ ΤΑΞΙ __

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής 
Αττικής και το Τμήμα Ασφάλειας Αγίας Βαρβάρας, εγκληματι

κή ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά ληστεί
ες σε βάρος οδηγών ΤΑΞΙ στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Συγκεκριμένα, το πρωί της 15/3/2017 συνελήφθη στην Αγία 
Βαρβάρα. 28χρονος ημεδαπός μέλος της εγκληματικής ομάδας, 
ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται τρεις (3) επιπλέον ημε
δαποί συνεργοί του. ηλικίας 19.33 και 3Α ετών.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία, για σύ
σταση και συμμετοχή σε συμμορία, ληστείες και επικίνδυνες 

σωματικές βλάβες.
Όπως προέκυψε από τπν έρευνα, οι δράστες είχαν συστήσει 

το τελευταίο τρίμηνο συμμορία με σκοπό τη διάπραξη ληστειών 

σε βάρος οδηγών ΤΑΞΙ.
Ακλουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης, επιβι

βάζονταν ως πελάτες σε ΤΑΞΙ, από διάφορα σημεία της Αττι
κής, με προορισμό την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Εκεί τους 
οδηγούσαν σε ερημικά σημεία, τους ακινητοποιούσαν και με 
την απειλή μαχαιριού και τη χρήση σωματικής βίας τους αφαι- 
ρούσαν χρηματικά ποσά, τιμαλφή, κινητά τηλέφωνα και ηλε

κτρονικές συσκευές.
Μάλιστα οι δράστες επιδείκνυαν ιδιαίτερη βιαιότητα και σε 

κάποιες περιπτώσεις δεν δίσταζαν να τραυματίσουν, με τη χρή
ση μαχαιριού, τα θύματά τους στο πρόσωπο και στα χέρια.

Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιασθεί δέκα (10) περιπτώσεις λη
στειών, ενώ οι έρευνες για την ταυτοποίηση επιπλέον περιπτώ

σεων συνεχίζονται. ■
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► Επιμέλεια: Ανβ/μος Οδυσσέας Παππάς

Η Ε λληνική  Α σ τυνομία  Φ ρουρός τη ς  Φ λόγας των S p e c ia l O lym pics

Δ υνατά συναισθήματα βίωσαν για ακόμη μια φορά 20 

αστυνομικοί της Υπηρεσίας Φυσικής Αγωγής και Αθλη

τισμού (Υ.Φ.Α.Α.) που βρέθηκαν στο πλευρό των αθλη

τών Special Olympics ως «φρουροί» στο ταξίδι της φλόγας για 

την Αυστρία (Γκρατς, Σλάντμπινγ-Ρόρμοος. Ραμσάου). εκεί όπου 

από τις ΙΑ έως τις 25 Μαρτίου θα διεξαχθούν οι XI Παγκόσμιοι 
Χειμερινοί Αγώνες Special Olympics.

Η Ολυμπιακή Φλόγα, το ιερό σύμβολο των Ολυμπιακών Αγώνων, 

άναψε στο Ζάππειο Μέγαρο, σε μία λαμπρή τελετή, παρουσία 

του Προέδρου της Δημοκρατίας κου. Προκοπή Παυλόπουλου. 

Ακολούθησε η Λαμπαδηδρομία, με μήκος διαδρομής 8.5 χιλιό
μετρα από το Ζάππειο μέχρι την Πρεσβευτική κατοικία της Αυ

στρίας. στο Ψυχικό, στην οποία μετείχαν αθλητές των Special 

Olympics με την υποστήριξη, ενθάρρυνση και συμμετοχή Ελ
λήνων Αστυνομικών, οι οποίοι είναι οι Φύλακες της Φλόγας και 
οι οποίοι έχουν τη Διεθνή ονομασία Law Enforcement Torch 

Runners «LETR» καθώς και Μαθητές Δημοσίων και Διεθνών 

Ιδιωτικών Σχολείων και Εθελοντών Special OlympicsHellas.

Ο φρουρός της Φλόγας. Νίκος Αγγελάκης, μέλος της Υπηρεσί

ας Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Αστυνομίας, θα συ

νοδεύσει τη Φλόγα στο ταξίδι της μέχρι την Αυστρία. 

Αναλυτικό, οι αθλητές - αστυνομικοί της υπηρεσίας φυσικής αγω

γής και αθλητισμού της ελληνικής αστυνομίας που μετείχαν στην 
λαμπαδηδρομία Special Olympics:

1. Α/Α'(256582) ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ Μαρία

2. Α/Β' (265024) ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ Γεώργιος

3. Α/Β' (265025) ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ Ξενοφών
Α. Α/Β' (263896) ΠΑΠΠΑΣ Ηλίας

5. Υ/Α (268257) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Δημήτριος
6. Υ/Β' (2Λ8022) ΚΟΛΕΘΡΑΣ Σταμάτιος

7. Υ/Β' (262159) ΝΙΚΟΣ θωμάς

8. Υ/Β’ (26Α075) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη

9. Υ/Β' (265Α0Α) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Καλλιόπη

10. Αρχ/κας (259026) ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Νικόλαος

11. Αρχ/κας (256266) ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Αλέξανδρος

12. Αρχ/κας (262Α69) ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος
13. Αρχ/κας (26215Α) ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Κυριακή

ΙΑ. Αρχ/κας (2Α7Α83) ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ Χρήστος

15. Αρχ/κας (26Α767) ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Μάριος

16. Υπαρχ/κας (271797) ΜΙΧΑΙΛΙΔΟΥ Μαργαρίτα

17. Υπαρχ/κας (269657) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Σταυρούλα

18. Υπαρχ/κας (269ΑΑ2) ΤΖΑΝΕΤΟΣ Διονύσιος
19. Ειδ. Φρ. (707915) ΚΛΩΤΣΑΣ Κωνσταντίνος
20. ΠΎ. (ΑΑ215) ΝΤΟΥΣΗΣ Νικόλαος ■

Π α νελ λή ν ιο  πρω τάθλημα Ενόπλων Δ υ ν ά μ εω ν  κ α ι Σω μάτω ν Α σ φ α λ ε ία ς  
ανω μάλου δρόμου

Τ
ό πανελλήνιο πρωτάθλημα Ενόπλων Δυνάμεων και 

Σωμάτων Ασφαλείας ανωμάλου δρόμου DayRun δ ι- 
εξήχθη με επιτυχία στις 19/2/2017 στις εγκαταστά

σεις της σχολής Ικάρων στη Δεκέλεια. Οι αποστάσεις ήταν 

8.000μ για τους Άντρες και 3.700μ για τις Γυναίκες. Παράλ
ληλα, στα πλαίσια του αγώνα, διεξήχθησαν και τα πρωτα

θλήματα παραγωγικών σχολών, εσωτερικά πρωταθλήμα
τα κλάδων καθώς και το πρωτάθλημα Ενόπλων Δυνάμεων 
Βετεράνων Αντρών και Γυναικών.

Την ευθύνη της διοργάνωσης ε ίχε το ΑΣΑΕΔ και η Πολε
μική Αεροπορία.

Οι συμμετοχές από όλες τις κατηγορίες ξεπέρασαν τους

Α50 αθλητές κα ι αθλήτριες.

Η Ελληνική Αστυνομία και σε αυτό το πρωτάθλημα ε ίχε 

σημαντικές διακρίσεις, αλλά και δυναμική παρουσία αντά
ξια του σώματος.

Στην ομαδική κατάταξη του πρωταθλήματος των Αντρών. η 
Ελληνική Αστυνομία κατάκτησε την πρώτη θέση.

Στην ατομική κατάταξη των Αντρών ο Υπαρχ/κας Χριστόφο
ρος Μερούσης της Υ.Φ.Α.Α. κατέκτησε την 2η θέση.

Στην ατομική κατάταξη για τις παραγωγικές σχολές ο Δοκ. 
Υπαστ. Ν ίκος Τσιδώνης κατάκτησε την 2η θέση.

Στην ατομική κατάταξητω ν Βετεράνων Αντρών ο Ανθ/μος 
Δριτσάκος Δημήτριος κατέλαβε την 2η θέση.
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Ανδρώ ν -  Π ρ ο κ ρ ιμ α τική  φάση
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Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΛ.ΑΣ. ήταν ο Δ ι

ο ικητής της Υ.Φ.Α.Α, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Δ ιονύ

σιος Γεωργακόπουλος, Αρχηγός της ομάδος ο Υ/Β Ιωάν

νης Μ αμέκας ενώ προπονητής ο Αρχ/κας Χρήστος Βα- 

ξεβάνης κα ι 2ος προπονητής ο Ε. Φ. Κων/νος Κλωτσάς 

της Υ.Φ.Α.Α.. ■

Κ ατά το χρονικό διάστημα από 20 έως 23 Φεβρου
άριου. πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες του Β Ομί
λου της Προκριματικής Φάσης του Πανευρωπαϊκού 

Πρωταθλήματος Πετοσφαίρισης Ανδρών στο κλειστό Δη
μοτικό γυμναστήριο Σίνδου. Οι αγώνες διοργανώθηκαν από 

την Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος σε συνεργα
σία με το παράρτημα Βορείου Ελλάδος υπό την αιγίδα της 
Πανευρωπαϊκής Αθλητικής Ένωσης Αστυνομιών (U.S.PE.). 
Στους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία τόσο 

σε οργανωτικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο, συμμετεί
χαν οι αντιπροσωπευτικές ομάδες της Σλοβακίας, του Ηνω

μένου Βασιλείου και της Ελλάδος.
Την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης, οι αποστολές των ομά
δων αφίχθηκαν και κατέλυσαν σε κεντρικό ξενοδοχείο της

Θεσσαλονίκης, όπου και έλαβε χωρά η σύσκεψη της ορ

γανωτικής επιτροπής υπό την προεδρεία του Γερμανού τε

χνικού εκπροσώπου της U.S.PE. για το άθλημα της πετο

σφαίρισης κου Andreas Rohner. Στην εν λόγω σύσκεψη 
συμμετείχαν οι αρχηγοί των αποστολών καθώς και οι προ

πονητές των ομάδων. Παρόντες στη σύσκεψη ήταν και οι 

διαιτητές των αγώνων.
Την επομένη μέρα αφού πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρ
ξης με την παρέλαση των ομάδων ξεκίνησε η αγωνιστική 
δράση. Η Ελλάδα αντιμετώπισε την αντιπροσωπευτική 

ομάδα του Ηνωμένου Βασιλείου και επικράτησε με 3-0
σετ. βάζοντας έτσι τα θεμέλια για την πρόκριση στο Πα
νευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης Ανδρών που θα 

διεξαχθεί στην πόλη της Βάρνας στη Βουλγαρία στις 24- 

31 Μάίου 2017.
Την τελευταία ημέρα έλαβαν χώρα δύο αγώνες. Στον πρώτο 

αγώνα η αντιπροσωπευτική ομάδα της Σλοβακίας επικρά
τησε του Ηνωμένου Βασιλείου με 3-0 σετ Στον δεύτερο 

και καθοριστικό αγώνα η Ελλάδα δεν κατάφερε να κάμψει 
την αντίσταση της ομάδας της Σλοβακίας και ηττήθηκε 
με 1-3 σετ. πλην όμως πήρε το εισιτήριο για την Τελική 

Φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ως καλύτερη 

δεύτερη των προκριματικών ομίλων.
Το ίδιο βράδυ έλαβε χώρα η τελετή λήξης σε δείπνο που 

παρέθεσε η Ένωση στις αποστολές των ομάδων.



Η τελική βαθμολογία του Β' ομίλου της Προκριματικής Φά
σης:

ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕΤ
1 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 6 6-1
2 ΕΛΛΑΔΑ 3 4-3
3 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 0 0-6

ΜΗΤΣΙΑΚΗ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥ- 

ΛΟ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΖΩΡΤΖΑΝΑ για το αγωνιστικό τους σθέ

νος, το ήθος και το ύφος που επέδειξαν κατά τη διάρκεια 
των αγώνων.

Επίσης, ευχαρίστησαν θερμά τους διαιτητές της διοργάνω

σης: ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΕΛΩΝΗ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΒΡΑΜΙΔΗ, ΘΕΟ

ΦΙΛΟ ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΨΑΧΕΙΛΗ. ΓΕΩΡΓΙΟ 

ΜΑΥΡΙΔΗ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. ΚΩΝ/ΝΟ ΑΝΤΩΝΟ-
0 Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης συνεχά- 

ρησαν τον προπονητή Ιωάννη ΒΑΓΓΕΛΗ καθώς και τους 

αθλητές : ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΡΑΜ ΜΑΤΙ ΚΑΚΗ. ΘΕΟΔΟΣΙΟ ΒΑΡ- 

ΒΕΡΗ. ΧΡΗΣΤΟ ΤΣΙΑΜΗΤΑ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΕΜΕΛΟΥΔΗ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΑ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΟΥΣΙΚΑ, ΑΘΑ

ΝΑΣΙΟ ΧΑΡΙΖΑΝΗ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ. ΓΕΩΡΓΙΟ

ΠΟΥΛΟ που συνέδραμαν στην επιτυχή διεξαγωγή των αγώ

νων. το Δήμο Δέλτα για την παραχώρηση των γηπεδικών 

τους εγκαταστάσεων και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυ

νομίας καθώς και όλους τους συναδέλφους που στήριξαν 

έμπρακτα, στην προσπάθεια διοργάνωσης και διεξαγωγής 
των αγώνων. ■

Π α ν ελ λ η ν ιο ν ίκ η ς  κ α ι β α λ κ α ν ιο ν ίκ η ς  κ λ ε ισ το ύ  στίβου  
η Α νδριάννα  Φ έρ ρ α

Η Ε ιδ ικός Φρουρός Αν- 

δριάννα Φέρρα συμ

μ ετε ίχ ε  στο 31ο Πα
νελλήνιο Πρωτάθλημα Κ λε ι

στού Στίβου που πραγματο
ποιήθηκε το διήμερο 18/19- 

I 02-2017 στο Στάδιο Ειρήνης 

κα ι Φ ιλίας, σημειώ νοντας 
μεγάλη επ ιτυχία καθώς πέτυ

χε το πρώτο νταμπλ στα αγωνί
σματα των 200 και 400 μέτρων σε 

πανελλήνιο κλειστού στίβου από 
το 2000. Η αθλήτρια του Ολυ- 

ι μπιακού κατέκτησε την πρώτη 
Λ θέση στα 400 μέτρα με επ ί- 

1: δόση 54.01 δευτερόλεπτα και 

1 στα 200 μέτρα με επίδοση 

23.90 δευτερόλεπτα. Παράλ
ληλα, η αστυνομικός αθλήτρια 

στις 25-02-2017 πραγματοποίη
σε μεγάλη εμφάνιση στο Βαλκα

νικό Πρωτάθλημα Κλειστού Στί
βου που διεξήχθη στο Βελιγράδι 

όπου κατέκτησε το χάλκινο μ ε
τάλλιο στα 400 μέτρα. Ο χρόνος

της ήταν 53.94 δευτερόλεπτα, επίδοση που την κατατάσσει 
στην έκτη θέση όλων των εποχών για την Ελλάδα. Η συ

νάδελφος αστυνομικός δήλωσε σχετικά: «Η χρόνια ξεκ ί
νησε πολύ θετικά με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλει
στού Στίβου και το double το οποίο κρατούσε 17 Χρόνια 
και το ε ίχε πετύχει η συνάδελφος Μαρίνα Βαρσαμίδου 

την οποία έχω ανάγκη να ευχαριστήσω δημόσια. Συνέ
χεια ε ίχε  το Βαλκανικό Πρωτάθλημα όπου η τρίτη θέση 
συνοδεύτηκε με νέο ατομικό ρεκόρ. Ένας αγωνιστικός 

κύκλος έκλεισε και συνέχεια έχει ο Ανοικτός Στίβος με την 
προετοιμασία να είνα ι ιδιαίτερα απαιτητική αφού οι στόχοι 

είνα ι υψηλοί. Οι κυρίως στόχοι ε ίνα ι το Ευρωπαϊκό Πρω
τάθλημα Ομάδων (Γαλλία) όπου η Ελλάδα θα προσπαθή
σει να παραμείνει στην Κατηγορία της Super League σε 

έναν αγώνα όπου συμμετέχουν οι καλύτεροι αθλητές κάθε 

χώρας ένας σε κάθε αγώνισμα και έπειτα το Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα(Λονδίνο).Φυσικά υπάρχουν το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα και διεθνή meeting τα οποία προηγούνται. 
Θα ήθελα να επισημάνω ότι πολύ σημαντικό ρόλο για την 

ως τώρα πορεία μου έχε ι παίξει η απόσπαση μου στην 
ΥΦΑΑ γιατί χωρίς αυτή δεν Θα μπορούσα να ολοκληρώ

σω την προετοιμασία μου σωστά. Ευχαριστώ τους συνα
δέλφους μου. τον προπονητή μου Κώστα Ηλία ,το σύλλογο 

μου Ολυμπιακό καθώς και τον χορηγό μου Myprotein που 
στηρίζουν την προσπόθειά μου.» ■
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ I
► Του Υπαρχ/κα Χαλαρή Ιωάννη

T H E  W O R LD ’S LEADING  JIU-JITSU BASED DEFENSIVE T A C T I C S  P R O G R A M

rGfTjJitl

N O V E M B E R  7  -  1 1 ,  2 0 1 6

A R L IN G T O N ,  T X

1. THE SUSPECT ALWAYS HAS THE AMBUSH ADVANTAGE

2. NEVER GRAPPLE W IT H  THF. SUSPECT BY CHOICE.

3. IN  A STREET FIGHT. THERE IS NO TAP-OUT.

CALVERT CO UNTY SHERIFFS OFFICEBURLINGTON PDATLANTIC POLICE ACADEMYARLINGTON PDABILENE PD

FREDERICKSBURG PDCHESAPEAKE VA PDCEDAR HILL PDCARROLLTON PDCAMDEN CO U NTY SHERIFFS OFFICE

HAMBURG PDHALTOM CITY PDGREGG CO U NTY SHERIFF'S OFFICE GULFPORT PDGARLAND PDGALVESTON PD

IA  PLATA CO UNTY SHERIFF'S OFFICEKENTUCKY STATE POLICEHELLENIC POLICEHARRIS CO UNTY PRECINCT 5

TARRANT CO U NTY COLLEGE CRIM INAL JUSTICE TRAINING CENTERMFSQlflITE PD NCTCOGMARBI F FALLS PDLIVE OAK PIT

U.S. PROBATION OFFICEU.S. EPA/C1DU.S. BORDER PATROLU.S. ARMYTEXARKANA AR PDTENNESSEE HIGHWAY PATROL

WOODBURY COUNTTY SHERIFFW O O D  CO U NTY SHF RIFF'S OFFICEWFS L MONROF PD

W W W . G R A C I E S U R V I V A L T A C T I C S . C O M

To  G R A C IE  S U R V IV A L  T A C T IC S  (m ilitary/LEO/ 
secutrity personel) είναι πρόγραμμα εκπαίδευσης 
υψηλής εξειδίκευσης που αφορά σε επαγγελματίες 

στρατιωτικούς, αστυνομικούς και άτομα που δραστηριοποι
ούνται στο χώρο του SECURITY. Οι τεχνικές που εφαρμό
ζονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα .έχουν υιοθετηθεί σε 
πρακτικό επίπεδο από κάθε Ομοσπονδιακή και Πολιτειακή 
υπηρεσία στις Η.Π.Α καθώς και στους πέντε (5) κλάδους 
των ενόπλων δυνάμεων της χώρας συμπεριλαμβανομένων 
των ειδικών δυνάμεων (SOCOM)

To G S T  είναι ένας ζωντανός οργανισμός που έχει ανα
πτυχθεί τα τελευταία 20 χρόνια και εξελίσσεται συνεχώς σε 
πραγματικό χρόνο . βασισμένο στην ανατροφοδότηση και 
βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, 
από αυτούς που το χρησιμοποιούν πραγματικά στο πεδίο 
της μάχης. Είναι το πιο γρήγορα αναπτυσσόμενο μαχητικό

—

rGrade sun/η/al raur/cŝ
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I ΑΦΙΕΡΩΜΑ

πρόγραμμα αυτοάμυνας στον κόσμο .γιατί βασίζεται μόνο στο 
JIU-JITSU που είναι 1007» εφαρμόσιμο από το μέσο αστυνο- 
μικό-στρατιωτικό και π αποτελεσματικότατα ίου έχει αποδει- 
χθεί στο πέρασμα του χρόνου στην πράξη, σε πραγματικές μά
χες που έχουν δοθεί από στρατιωτικούς και αστυνομικούς των 
Η,Π.Α εν ώρα υπηρεσίας.

ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ TOY GST
(THE GST TRUTHS)

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του FBI, μόνο το έτος 
2009 έλαβαν χώρα στις Η.Π A 57.268 επιθέσεις σε εν ενερ- 
γεία αστυνομικούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
Σε ποσοστό 81,4% (46.616 επιθέσεις) οι επιθέσεις πραγματο
ποιήθηκαν από άοπλους υπόπτους, με χρήση ωμής σωματι
κής βίας (γροθιές, κλωτσιές, κ λπ ) Σημαντικό ποσοστό των 
επιθέσεων σε αστυνομικούς (32.67») έγινε όταν αυτοί είχαν 
κληθεί να επιληφθούν σε περιστατικά για διατάραξη κοινής 
ησυχίας, ενδοοικογενειακής βίας, επεισοδίων σε νυχτερινά 
κέντρα κ.λπ .

ΑΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΚΑΙ ΑΣ ΒΡΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

To GST είναι βασισμένο σε τρεις βασικούς κανόνες:

Α) Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΙΦ
ΝΙΔΙΑΣΜΟΥ

Σε μια πραγματική συμπλοκή σώμα με σώμα, δεν υπάρ
χει διαιτητής να σταματήσει και να ξεκινήσει την επίθεση .δεν 
υπάρχουν κατηγορίες βάρους και επίπεδα ζωνών, δεν υπάρχει 
μέτρηση χρόνου ούτε κανόνες να δεσμεύουν κινήσεις και χτυ
πήματα επιτρεπόμενα ή μη. Μόνο ο ύποπτος γνωρίζει το πότε 
και το πώς θα επιτεθεί. Κάθε φορά που ο αστυνομικός προσεγ
γίζει έναν ελεγχόμενο, ακόμα και αν πρόκειται για τη περίπτωση 
ενός απλού ελέγχου εγγράφων, υπάρχει πάντα αρκετός χώρος 
και χρόνος για να προκόψει η ευκαιρία για αιφνιδιαστική επίθε
ση εκ μέρους του Στο GST διδάσκονται απλές και αποτελεσμα
τικές τακτικές αντιμετώπισης αιφνιδιαστικών επιθέσεων από 
ελεγχόμενους-υπόπτους. ώστε να μπορούν οι αστυνομικοί α) να 
εξουδετερώσουν την απειλή β) να καταλάβουν θέση ισχύος σε 
σχέση με τον ύποπτο και γ) να ελαχιστοποιήσουν τη βλάβη της 
σωματικής τους ακεραιότητας καθώς και του υπόπτου σύμφωνα 
με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Β) ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΕΜΠΛΑΚΕΙΣ ΣΕ ΜΑΧΗ ΣΩΜΑ ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΠΟ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ

Εάν επιλέξεις να παλέψεις με τον ύποπτο σώμα με σώμα

σαν να παλεύεις σε 
dojo-tatam i. εκ τ ί
θεσαι ο ίδιος σε 
κίνδυνο, αφού 
μπορεί να σου 
αποσπάσει τα 
προβλεπόμενα 
από το νόμο 
υλικά-όπλα και 
να τα χρησιμο
ποιήσει εναντίον 
σου. Επίσης, εάν η 
μάχη μεταφ ερθεί στο 
έδαφος όταν δεν το επιδιώξεις εσύ. 
πρέπει να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. To GST διδάσκει απο
τελεσματικές και δοκιμασμένες εμπειρικά τεχνικές αηε- 
γκλωβισμού, που καθιστούν τον αστυνομικό ικανό να μπορεί 
να σηκωθεί από το έδαφος, επαναπροσδιορίζοντας την τα
κτική του. κάνοντας χρήση των κατάλληλων μέσων άσκη
σης ελέγχου για να εξουδετερωθεί η απειλή.Ταυτόχρονα, 
διδάσκονται μια σειρά από τεχνικές αποτροπής αφοπλισμού 
σε συνθήκες πάλης στο έδαφος, όπου ο εκπαιδευόμενος 
αστυνομικός-στρατιωτικός μαθαίνει αφενός πως να διατη
ρεί στην κατοχή του τον οπλιομό του σε περίπτωση που ο 
ύποπτος επιχειρήσει να τον αποοπάσει και αφετέρου πως 
να ανακτά την ισορροπία του με ασφάλεια. Η φιλοσοφία 
είναι απλή.

ΜΑΘΕ ΝΑ ΠΑΛΕΥΕΙΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑ
ΣΤΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ I

ασφαλούς χειροπέδησης που μπορεί ο εκπαιδευόμενος 
να εφαρμόσει σε όποια θέση και αν βρίσκεται στπ μάχη. 
Οι τεχνικές έχουν εφαρμογή τόσο σε μάχη ένας(1_Ε0/πτιΙ) 
προς έναν (subject), όσο και στη μάχη δυο (LEO/mil) προς 
έναν (subject), με τη βασική μεθοδολογία να έχει ως σκοπό 
τη λιγότερη δυνατή άσκηση βίας ως προς τον ύποπτο και τη 
μικρότερη έκθεση των συλλαβόντων σε κίνδυνο.

ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ
(TACTICAL GEAR TESTED)

Εν κατακλείδι. υπάρχει μια πληθώρα τεχνικών πολε
μικών τεχνών οι οποίες μπορούν μα εφαρμοστούν στην 
επαγγελματική καθημερινότητα του αστυνομικού. Ωστόσο 
η πλειοψηφία αυτών είναι μεν αποτελεσματικές φορώντας 
απλό καθημερινό ρουχισμό, αλλά αποδεικνύονται άχρη
στες όταν προστεθούν στον εξοπλισμό αλεξίσφαιρο γιλέκο, 
υπηρεσιακή ζώνη με πλήρη φόρτο, αντιβαλλιστικές πλάκες 
ή κράνος To GST καλύπτει σε μεγάλο βαθμό αυτό το κενό 
καθώς κάθε τεχνική που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα, 
πριν προστεθεί, δοκιμάζεται εντατικά ώστε να συμπερι- 
ληφθεί στην εκπαίδευση κάθε πιθανό σενάριο εμπλοκής 
αστυνομικού με πλήρη φόρτο εξάρτησης. Σκοπός του προ
γράμματος GST είναι η εκμάθηση των αναγκαίων τεχνικών, 
ώστε ο αστυνομικός σε περίπτωση εμπλοκής, να εφαρμόζει 
τις τακτικές μάχης που έχει διδαχθεί, με τέτοιο τρόπο, ώστε 
ο εξοπλισμός του να μην εμποδίζει την αποδοτικότητα του 
και την ομαλή κινησιολογία του στη μάχη.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τις Υπηρε
σίες που έχουν εντάξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα στην 
εκπαίδευσή τους:
http://wwwgracieacademy.com/nnilitary clients.asp

Γ) ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 'TAP OUT”
Στις πολεμικές τέχνες το «tap out» (παραδίνομαι) λει

τουργεί άμεσα Η αντιμετώπιση ενός βίαιου μη συνεργά- 
σιμου υπόπτου είναι τελείως διαφορετική κατάσταση από 
τη συμμετοχή σε έναν αγώνα πολεμικών τεχνών. Σε μια 
μάχη για τη ζωή σου όταν κάποιος θέλει να σε τραυματίσει 
είτε και ακόμα να σε σκοτώσει .το tap out δεν θα σε σώ
σει. Εια τους επαγγελματίες αστυνομικούς-στρατιωτικούς η 
«νίκη» επιτυγχάνεται μόνο όταν εξουδετερώνεται η απειλή 
και ο «αντίπαλος» δεσμεύεται και οδηγείται στον κατάλληλο 
χώρο κράτησης με ασφάλεια Το πρόγραμμα του GST έχει 
να επιδείξει μια σειρά από απλές και αξιόπιστες τεχνικές

^ O L I C j ,

A RUNG/

Ο Χαλαρής Ιωάννης είναι Υπαρχιφύλακας (ΠΣ) και 
υπηρετεί στο Τμήμα Εκπαίδευσης της ΓΑ.Δ.Α. ως ενερ
γός εκπαιδευτής. Εντάχθηκε στην οικογένεια της ΕΛ.ΑΣ. 
το 2003. Στο ενεργητικό του προσμετρά μεγάλο αριθμό 
εκπαιδεύσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικοί Ευρώ
πη,Η.Π.Α) πάνω στα αντικείμενα της αστυνομικής αυ
τοάμυνας (GST, CRT, IJJSE PPCT). της τακτικής χρήσης 
όπλων χειρός καθώς και στις τακτικές μάχης αστικού 
περιβάλλοντος (A.S. CQB. PATROL.T, C.D.. LLT.TCCC).

Σκοπός του είναι να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις 
του στο αστυνομικό προσωπικό, μέσω των εκπαιδεύ
σεων που πραγματοποιεί στα πλαίσια της υπηρεσιακής 
του δράσης. Παράλληλα, είνα ι ενεργός αθλητής του 
JIU JITSU με αρκετές πανελλήνιες δ ια κρ ίσ εις . έχοντας 
μαύρη ζώνη με ένα dan.

re suri/ii/aL racr/osi
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I  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ
► Της Π.Υ. Μαρίας Νέζερη

60 χρόνια μετά το θάνατο 
του Νίκου Καζαντζάκη

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 18 Φ ε
βρουάριου /  3 Μαρτίου του 1883, εποχή κατά την 
οποία το νησί αποτελούσε ακόμα τμήμα της Οθω

μανικής Αυτοκρατορίας. Ήταν γιος του καταγόμενου 
από το χωριό Βαρβάροι (σημερινή Μυρτιά) εμπόρου 
γεωργικών προϊόντων και κρασιού. Μιχάλη Καζαντζά-

Ε ? -
Λογοτεχνικό περιβόλι

Η ανώτατη αρετή δεν 
είναι να'σαι 
ελεύτερος, παρά να 
μάχεσαι για την 
ελευτερία. Μην 
καταδέχεσαι να 

\ρωτάς: "Θα 
νικήσουμε; Θα 
νικηθούμε;"
Πολέμα!»

¥

κη και της Μαρίας Χριστοδουλάκη με καταγωγή από 
το χωριό Ασυρώτοι, το σημερινό Κρυονέρι του Δήμου 
Κουλούκωνα στο νομό Ρεθύμνου.

Στο Ηράκλειο έλαβε τη στοιχειώδη μόρφωση και έπειτα το 
1897 γράφτηκε στη Γαλλική Εμπορική Σχολή του Τίμιου Σταυρού 
στη Νάξο, όπου διδάχθηκε τη γαλλική και την ιταλική γλώσσα και 
ήρθε σε μία πρώτη επαφή με το δυτικό πολιτισμό. Το 1899 επέ
στρεψε στο Ηράκλειο και ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές σπουδές 
του. Το 1902 μετακόμισε στην Αθήνα για πανεπιστημιακές σπου
δές. Φοίτησε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
το 1906 πήρε το δίπλωμα του διδάκτορα της Νομικής με άριστα. 
Στο πτυχίο του Νίκου Καζαντζάκη φαίνεται και η υπογραφή του 
Κωστή Παλαμά, ο οποίος ήταν γραμματέας στο πανεπιστήμιο, 
θέση μία και μοναδική τότε. Το 1907 ξεκίνησε μεταπτυχιακές 
σπουδές στο Παρίσι. Σημαντική επίδραση στον Καζαντζάκη ε ί
χαν οι διαλέξεις του Ανρί Μπεργκσόν, τις οποίες παρακολουθού
σε και τον οποίο παρουσίασε στην Αθήνα με ένα δοκίμιό του το 
1912. Η. Bergson. Το 1909 επέστρεψε στην Ελλάδα και εξέδωσε 
στο Ηράκλειο τπ διατριβή του επί υφηγεσία. Στον Α ' Βαλκανικό 
Πόλεμο, το 1912. κατατάχθηκε εθελοντής, αλλά τελικά διορίστηκε 
στο γραφείο του πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου.

Το 1910 ήταν ένας εκ των ιδρυτών του Εκπαιδευτικού Ομίλου, 
μέσω του οποίου συνδέθηκε φιλικά, το 19U. με τον ποιητή Ά γ 
γελο Σικελιανό. Μαζί ταξίδεψαν στο Άγιον Όρος, όπου διέμειναν 
περίπου σαράντα ημέρες, ενώ περιηγήθηκαν και σε πολλά ακό
μα μέρη της Ελλάδας αναζητώντας «τη συνείδηση της γης και 
της φυλής τους». Αθήνα. Ελευσίνα. Δελφοί, Κόρινθος. Μυκήνες. 
Άργος, Τεγέα, Σπάρτη, Μυστράς κ.α.. Την περίοδο αυτή ήρθε σε 
επαφή και με το έργο του Δάντη, τον οποίο ο ίδιος χαρακτηρίζει 
στα ημερολόγιά του ως έναν από τους δασκάλους του, μαζί με τον
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Όμηρο και τον Μπεργκσόν, ενώ ο Παντελής Πρεβελάκης, φίλος 
και βιογράφος του, θεωρεί πως τότε άναψε και η πρώτη σπίθα 
που θα έδινε έπειτα από 24 χρόνια την Οδύσσεια.

Το 1915 σχέδιασαν με τον I. Σκορδίλη να κατεβάσουν ξυλεία 
από το Άγιον Όρος. Η αποτυχημένη αυτή εμπειρία, μαζί με μία 
άλλη παρόμοια, το 1917, όπου με έναν εργάτη, το Γιώργη Ζορ- 
μπά, προσπαθούν να εκμεταλλευθούν ένα λιγνιτωρυχείο, στην 
Πραστοβά της Μάνης, μεταμορφώθηκαν πολύ αργότερα στο μυ
θιστόρημα Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά.

Το 1919 ο Ελευθέριος Βενιζέλος διόρισε τον Καζαντζάκη 
Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Περιθάλψεως με αποστολή 
τον επαναπατρισμό Ελλήνων από την περιοχή του Καυκάσου. 
Οι εμπειρίες που αποκόμισε αξιοποιήθηκαν αργότερα στο μυθι
στόρημά του «0 Χριστός Ξανασταυρώνεται». Τον επόμενο χρόνο, 
μετά τπν ήττα του κόμματος των Φιλελευθέρων, ο Καζαντζάκης 
αποχώρησε από το Υπουργείο Περιθάλψεως και πραγματοποί
ησε αρκετά ταξίδια στην Ευρώπη. Ταξίδεψε πολύ στη ζωή του.

Το 1922 επισκέφθηκε τπ Βιέννη, όπου ήρθε σε επαφή με 
το έργο του Σίγκμουντ Φρόυντ και τις βουδιστικές γραφές. Επι- 
σκέφθηκε ακόμα τη Γερμανία, ενώ το 1924 έμεινε για τρεις μή

νες στην Ιταλία.
Την περίοδο 1923-1926 πραγματοποίησε αρκετά δημοσιο

γραφικά ταξίδια στη Σοβιετική Ένωση, την Παλαιστίνη, την Κύ
προ και την Ισπανία, όπου του παραχώρησε συνέντευξη ο δικτά

τορας Πρίμο ντε Ριβέρα.
Τον Οκτώβριο του 1926 πήγε στη Ρώμη και πήρε συνέντευξη 

από τον Μπενίτο Μουσολίνι.
Εργάστηκε ως ανταποκριτής των εφημερίδων Ακρόπολις, 

Ελεύθερος Λόγος, Ελεύθερος Τύπος. Η Καθημερινή κ.α.
Το 1924 είχε γνωριστεί με τπν Ελένη Σαμίου, (το διαζύγιο με 

την Γαλάτεια εκδόθηκε το 1926), με την οποία έζησε 21 χρόνια 
χωρίς γάμο. Παντρεύτηκαν το 1945 κι αυτό γιατί με τον καλό του 
φίλο, τον Αγγελο Σικελιανό και τπ δεύτερη γυναίκα του, θα πή
γαιναν στις ΗΠΑ. Το 1925 ο Καζαντζάκης συνελήφθη στο Ηρά
κλειο της Κρήτης, αλλά κρατήθηκε μόνο για είκοσι τέσσερεις 
ώρες, επειδή το 1924 είχε αναλάβει την πνευματική ηγεσία μια 
κομμουνιστικής οργάνωσης δυσαρεστημένων προσφύγων και 
παλαίμαχων από τη Μικρασιατική εκστρατεία.

Το 1927 ξεκίνησε την ανθολογία των ταξιδιωτικών του άρ
θρων για την έκδοση του πρώτου τόμου του «Ταξιδεύοντας», ενώ 
το περιοδικό «Αναγέννηση», του Δημήτρη Γληνού, δημοσίευσε 
την «Ασκητική», το φιλοσοφικό του έργο.

Μετά την αποχώρηση των Γερμανών, δραστηριοποιήθηκε 
έντονα στην ελληνική πολιτική ζωή, αναλαμβάνοντας την προε
δρία της «Σοσιαλιστικής Εργατικής Κίνησης», ενώ διετέλεσε και 
υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου της κυβέρνησης του Θεμιστο
κλή Σοφούλη από τις 26 Νοεμβρίου 1945 έως τις 11 Ιανουάριου 
1946. Υπήρξε μέλος του Ελληνοσοβιετικού Συνδέσμου. Παραι
τήθηκε από το αξίωμά του μετά την ένωση των σοσιαλδημοκρα

τικών κομμάτων. Το Μάρτιο του 1945 προσπάθησε να πάρει μια 
θέση στην Ακαδημία της Αθήνας αλλά απέτυχε για δύο ψήφους. 
Το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου παντρεύτηκε την Ελένη Σαμίου, 
στον Άι-Γιώργη του Καρύτση. με κουμπάρους τον Άγγελο και 
την Αννα Σικελιανού. Ο Καζαντζάκης προτάθηκε 9 χρονιές για 
το Βραβείο Νόμπελ με συνολικά 14 διαφορετικές προτάσεις.

Η πρώτη εκκλησιαστική αντίδραση στο έργο του Νίκου Καζα
ντζάκη εκδηλώθηκε το 1928 όταν ο τότε επίσκοπος Σύρου Αθα
νάσιος με υπόμνημά του στη Σύνοδο καταδίκαζε την «Ασκητι
κή». Σημαντικό ρόλο στην ενασχόληση της Ιερός Συνόδου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος με το έργο του συγγραφέα διαδραμά
τισε ο Τύπος της εποχής που με τη δημοσίευση άρθρων έφερε 
την Εκκλησία ενώπιον του ζητήματος. Στις 26 Ιανουάριου 1954 
ήλθε προς συζήτηση στη συνεδρίαση της Ιερός Συνόδου το ζή
τημα του βιβλίου «0 Καπετάν Μιχάλης». Η Ιερά Σύνοδος ανέθεσε 
στον Παντελεήμονα Χίου να μελετήσει τον «Καπετάν Μιχάλη» και 
να υποβάλει σχετική εισήγηση. Η εισήγηση κατατέθηκε στις 23 
Μαρτίου. Σε αυτή τονιζόταν πως αρχικά δινόταν η εντύπωση ενός 
πατριωτικού έργου, αλλά στη συνέχεια αποδεικνυόταν ένα ασε
βές έργο προς το θεό και τον κλήρο. Η Ιερά Σύνοδος έκρινε πως 
η σχετική εισήγηση έπρεπε να αποσταλεί στις αρμόδιες αρχές με 
σκοπό να χαρακτηριστεί το έργο αντιθρησκευτικό και αντεθνικό 
και να απαγορευθεί η κυκλοφορία του. Στις 25 Μαΐου 1954 με 
έγγραφο της Ιερός Συνόδου προς τη θεολογική Σχολή Αθηνών 
ζητείται από τους καθηγητές της Σχολής να πάρουν θέση επί του
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θέματος. Στις 11 Ιουνίου 1954 συνεδρίασε η Σχολή και απέστει- 
λε έγγραφο στις 16 Ιουνίου. Εισηγήσεις υπέβαλαν οι Παναγιώτης 
Τρεμπέλας και από κοινού οι Παναγιώτης Μπρατσιώτης και Νι
κόλαος Λούβαρης. 0 Τρεμπέλας αφού υπογράμμιζε το λογοτε
χνικό ταλέντο του συγγραφέα και τπν προσπάθειά του να εξάρει 
την Κρητικήν Ψυχήν και τον έρωτα που έχει προς την ελευθερία, 
δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει πως 
οι ερωτικές σκηνές που περιέ
χει υποδαυλίζουν με τις ερε
θιστικές εικόνες τους τη νεό
τητα που ρέπει προς ατάκτους 
ορμάς ενώ. βεβπλώνει και δι
ακωμωδεί τα ιερά. Τέλος, ανα- 
φέρεται στην αντιφατική πα
ρουσίαση από τον Καζαντζάκη. 
σύμφωνα με τον Τρεμπέλα, του 
ρόλου του μητροπολίτη προς 
το ποίμνιό του. στο έργο «Κο
πετόν Μιχάλης». Οι Μπρατσιώ
της καιΛούβαρης ασχολήθηκαν 
με το «Τελευταίο Πειρασμό» τον 
οποίο θεώρησαν ως εμπνεόμενο 
από τις φροϋδικές θεωρίες και 
εκείνες του ιστορικού υλισμού.
Η θεανδρική μορφή του Κυρίου 
κακοποιείται κατά τρόπον βλά
σφημο και ευλόγως καταδικά
στηκε από το Βατικανό. Στις 19 Ιουνίου 1954 ο Κασσανδρείας 
Καλλίνικος κατέθεσε εισήγηση στην Ιερά Σύνοδο ασχολούμενος 
με το «Τελευταίο Πειρασμό» ο οποίος είχε εκδοθεί στα γερμανικά 
και ο Κασσανδρείας γνώστης της γερμανικής το μελέτησε, θεω

ρούσε πως ο Καζαντζάκης προσεγγίζει τη ζωή και τα πάθη του 
Χριστού με τρόπο που δεν έχει ιστορική και δογματική βάση και 
έτσι υποβαθμίζει το θεανθρωπικό χαρακτήρα τους. Στις 24 Ιου
νίου 1954 ο Λούβαρης δημοσίευσε άρθρο στην εφημερίδα «Εθνι
κός Κήρυζ» στο οποίο σχολίαζε το «Τελευταίο Πειρασμό»: ήταν ο 
Καζαντζάκης ανίδεος θρησκευτικά. Η τέχνη για τον Καζαντζάκη,

κατά το Λούβαρη, ήταν μέσο μη- 
δενιστικών προταγμάτων. 0 Κασ
σανδρείας Καλλίνικος στο μεταξύ 
υπέβαλε νέα εισήγηση ασχολού
μενος με το «0 Χριστός Ξανασταυ- 
ρώνεται» θεωρώντας το καθαρώς 
λογοτεχνικό έργο και όχι δογματι- 
κοθρησκευτικό. Χαρακτήρισε το 
συγγραφέα ως χριστιανό κοινονι- 
στή. 0 ίδιος ο Καζαντζάκης απα
ντώντας στις απειλές για αφορι- 
σμό έγραψε σε επιστολή του : 

Μου δώσατε μια κατάρα Άγι
οι Πατέρες, σας δίνω μία ευχή: 
Σας εύχομαι να 'ναι η συνείδη
σή σας τόσο καθαρή όσο η δική 
μου και να στε τόσο ηθικοί και 
θρήσκοι όσο είμαι εγώ »

Η Εκκλησία της Ελλάδος δεν 
προχώρησε στον αφορισμό του 
Νίκου Καζαντζάκη. καθώς ήταν 

αντίθετος σε κάτι τέτοιο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγό- 
ρας. Όπως έχει επισημόνει η λέκτορας της θεολογικής Σχολής 
Θεσσαλονίκης κ. Αντωνία Κυριατζή. «Οι αναφορές των εφημε
ρίδων σε... αφορισμό των βιβλίων... επηρέασαν τη κοινή γνώ-
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Σφίγγω ήσυχα/πονετικά, 
ένα σβώλο κρητικό χώμα 

στη φούχτα μου, 
το κρατούσα το χώμα τούτο 

πάντα μαζί μου, 
σ' όλες μου τις περιπλάνησες, 
και στις μεγάλες μου αγωνίες 

το 'σφίγγα μέσα σίη φούχτα μου 
|ικ ι έπαιρνα δύναμη, 

5 σαν να'σφίγγα το χέρι 
φίΧου αγαπημένου.

Ν ίκος Καζαντζάκης 
Αναφορά στον Γκρέκο

μη και δημιούργησαν στο αναγνωστικό εντυπώ
σεις περί αφορισμού του συγγραφέα... Επιτίμιο 
αφορισμού στο συγγραφέα μπορούσε να επι
βληθεί από τον οικείο σε αυτόν επίσκοπο και με 
την προϋπόθεση της ομολογίας και αποδοχής 
των αμαρτημάτων. 0 Καζαντζάκης γεννημένος 
στην Κρήτη και κάτοικος του εξωτερικού, υπα
γόταν υπό την πνευματική δικαιοδοσία του Οι
κουμενικού Πατριαρχείου. Η Ιερό Σύνοδος της 
Εκκλησίας της Ελλάδος δεν είχε την πνευματική 
δικαιοδοσία να αποφασίσει οτιδήποτε σχετικά 
με το πρόσωπο του Νίκου Καζαντζάκη. Το Οι
κουμενικό Πατριαρχείο ήταν αρμόδιο να λάβει 

σχετικές αποφάσεις.
0 «Ζορμπάς» εκδόθπκε στο Παρίσι το 1947 

και με την επανέκδοσή του. το 1954. βραβεύτηκε 
ως το καλύτερο ξένο βιβλίο της χρονιάς. Το 1955 
ο συγγραφέας μαζί με τον Κακρίδη αυτοχρημα- 
τοδότησαν την έκδοση της μετάφρασης της «Ιλιά- 
δας». ενώ την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε τελικά 
στην Ελλάδα «0 Τελευταίος Πειρασμός». Τον επόμενο χρόνο τιμή
θηκε με το Κρατικό Βραβείο θεάτρου στην Αθήνα για τους τρεις 
τόμους θεάτρου Α \  Β '.Π , και με το Παγκόσμιο Βραβείο Ειρήνης 
στη Βιέννη, ένα βραβείο το οποίο προερχόταν από το σύνολο των 
τότε Σοσιαλιστικών χωρών. Καθώς μία από αυτές ήταν η Κίνα επι
χείρησε δεύτερο ταξίδι εκεί τον Ιούνιο του 1957. προσκεκλημένος 
της κινεζικής κυβέρνησης.

Επέστρεψε με κλονισμένη την υγεία του, προσβληθείς από 
λευχαιμία. Νοσηλεύτηκε στην Κοπεγχάγη της Δανίας και το Φρά- 
ιμπουργκ της Γερμανίας, όπου τελικά κατέληξε στις 26 Οκτωβρί
ου 1957. σε ηλικία 74 ετών. Εντούτοις, σύμφωνα με άλλες μαρτυ

ρίες. η λευχαιμία εμφανίστηκε στον Καζαντζάκη κατά το χειμώνα 
του 1938.19 χρόνια πριν απ 'το τέλος του, το οποίο αποδίδεται σε 
βαριά μορφή ασιατικής γρίπης.

Η ταφή έγινε στην Τόπια Μαρτινέγκο πάνω στα βενετσιάνικα 
τείχη του Ηρακλείου. Τη σορό συνοδέυσαν ο τότε υπουργός Παι
δείας Αχιλλέας Κ. Γεροκωστόπουλος και ο στρατιωτικός ιερέας 

Σταύρος Καρπαθιωτάκης. ■

Διοδικτυογρααήα
https://ei.wikipedia.org
www.mixanitouxronou.gr
www.historical-museum.gr

Στον τάφο του Νίκου Καζαντζάκη χαράχβηκε. όπως το θέλησε ο ίδιος, η επιγραφή:
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► Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Νέζερη

Η Κα Σκόκλη Ειρήνη ευχαριστεί τον 

Αστυνόμο A ' κ. Γεώργιο Νιάρχο. Δ ι

οικητή του Α.Τ. Καισαριανής, καθώς 

και τους: Αρχιφύλακα κ. Κοντοβάιο 

Αλκιβιάδη, Αστυφύλακα κ. Αξαρίδη 

Χαράλαμπο και Αστυφύλακα κ. Πα- 

παγιαννάκη Γεώργιο για τη βοήθεια 

που της προσέφεραν όταν αντιμετώ

πισε ένα οικογενειακό πρόβλημα.

Η Κα Αικατερίνη Γούναρη, Γενική 

Γραμματέας και Νόμιμη Εκπρόσω

πος του Συλλόγου των Εκπαιδευτη

ρίων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», ευχα

ριστεί την Ελληνική Αστυνομία, την 

Τροχαία Αθηνών και την Υποδιεύθυν

ση Τροχαίας Αθηνών για τη βοήθεια 

που τους προσέφεραν προκειμένου 
να είναι ασφαλής η μετακίνηση μα

θητών από τα Εκπαιδευτήρια στη 
Μητρόπολη Αθηνών.

Η Κα Κωνσταντίνα Κλουσάκου
ευχαριστεί τους υπηρετούντες στο 

Τμήμα Ασφάλειας Αργυρούπολης 

για τη βοήθεια που της παρείχαν, 

όταν έχασε το πορτοφόλι της μαζί 
με προσωπικά της έγγραφα.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας επί

της οδού Ευτέρπης 54 στο Χολαργό 

ευχαριστούν την Άμεση Δράση και 
την Ομάδα «Ζ» διότι με έγκαιρη πα

ρουσία της απέτρεψαν κλοπές στα 
διαμερίσματά τους.

Η Κα Αρτεμησία Λαζαρίδου ευχαρι

στεί τους υπηρετούντες στην Τροχαία 
Νέας Ιωνίας και ιδιαίτερα τον Αστυ

νόμο Β' κ. Κωνσταντίνο Σταθόπουλο 
για τη βοήθεια τους όταν ενεπλάκη 

σε τροχαίο ατύχημα.

Ο κ. Νεκτάριος Σταθόπουλος ευ 
χαριστεί τους υπηρετούντες στο 

Τμήμα Ασφάλειας Ραφήνας και 
ιδιαίτερα τον Δ ιοικητή, Αστυνόμο 

Β ' κ. Δημήτριο Δελτσίδη, και τους

Υπαστυνόμους Γεώργιο Κορνάρο 

και Αθανάσιο Μποβίλα για τη βο

ήθεια που του προσέφεραν, όταν 

έπεσε θύμα κλοπής στον Πειραιά. 

Οι ανωτέρω συνέλαβαν το δράστη 

και επέστρεψαν τα κλοπιμαία.

Ο Ανθυπαστυνόμος κ. Παππάς 

Αλέξιος ευχαριστεί το Ίδρυμα Εξο

χές της ΕΛ.ΑΣ. για την οικονομική 

ενίσχυση που προσέφερε στην οι- 

κογένειά του η οποία αντιμετωπίζει 

σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο κ. Νικόλαος Νικητάκης ευχα

ριστεί τον Διοικητή του Τ.Δ.Α. Ρε- 

θύμνου Αστυνόμο A ' κ. Σπυρίδωνα 

Γερμανάκη, το προσωπικό και τους 

Δόκιμους Αστυφύλακες διότι προ

σέφεραν αίμα όταν το χρειάστηκε 

συγγενικό του πρόσωπο στο ΓΝ. 

Ρεθύμνου.

Ο κ. Κωνσταντίνος Καλαντζής,
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προ

στασίας και Δημόσιας Υγείας, του 

Δήμου Αγρίνιου ευχαριστείτο μέλη 

της Αστυνομίας, τον προπονητή και 
τους παίκτες που συμμετείχαν στο 

Ιο Φιλανθρωπικό Τουρνουά Μπά-

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Μ Η Ν Υ Μ Α  

ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ολοκληρώνοντας την υπηρεσιακή μου σταδιοδρομία και αποχωρώντας 
από την ενεργό υπηρεσία, μετά τις τελευταίες κρίσεις, θα ήθελα να 
αποχαιρετήσω και να εκφράσω εκ βάθους καρδίας τις ευχαριστίες μου σε όλους 
τους άνδρες και τις γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας. Όλους εσάς που 
συνεργαστήκαμε στον πολυετή αυτό καθημερινό αγώνα, για την καθοριστική 
συμβολή σας στην υλοποίηση του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας, ως θεσμού 
της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου.

Όλο το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας επιτελεί με ζήλο, 
ευσυνειδησία και αυταπάρνηση το δύσκολο και απαιτητικό αστυνομικό 
λειτούργημα, πολλές φορές μάλιστα κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες και 
επικίνδυνες περιστάσεις.

Προς όφελος της πατρίδας και του κοινωνικού συνόλου, οφείλουμε όλοι 
να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, προκειμένου να συμβάλλουμε στην εμπέδωση 
του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών και του κλίματος κοινωνικής ειρήνης, 
στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού και την πρόοδο του 
Σώματος γενικότερα.

Οι αξίες και τα ιδανικά που υπηρετούμε ως Αστυνομικοί, μας συνοδεύουν 
πάντα και μας κάνουν υπερήφανους που ανήκουμε στη μεγάλη αστυνομική 
οικογένεια.

Το ταξίδι στην Ελληνική Αστυνομία για εμένα τελειώνει εδώ, αλλά για 
σας συνεχίζεται.

Σας εύχομαι ολόψυχα υγεία, προσωπική, οικογενειακή ευτυχία και καλή 
επιτυχία στο έργο σας.

Αθήνα, 24 Ιανουάριου 2017

Ιωάννης Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Αντιστράτηγος ε.α.

Επίτιμος Υπαρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

σκετ Αγρίνιου ίο  οποίο πραγματο
ποιήθηκε για την ενίσχυση του Κοι

νωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 

Αγρίνιου.

Ο κ. Wilson Quinn κάτοικος Σικάγο 

Αμερικής, που ήρθε για διακοπές 

στην Ελλάδα και εργάστηκε εθελο

ντικά στον προσφυγικό καταυλισμό 

της Ριτσώνας ευχαριστεί την Ελλη

νική Αστυνομία και τους Αστυνο

μικούς στο θερμό οι οποίοι με την 

καθοδήγηση του Αστυνόμου Α ' κ. 

Αντωνίου τον βοήθησαν όταν το αυ

τοκίνητό του λόγω κακοκαιρίας έμει

νε σε χωματόδρομο. Η αναζήτηση 

του κ. Quinn διήρκησε μία νύχτα.

Η Κα Κορίνα Μυλωνά και οι Κες 

Κυριακή Φαρίδη. Ευδοξία Φαρίδη 

και Στελλαμαρία Φαρίδη ευχαρι

στούν την Ελληνική Αστυνομία, την 

Ομάδα «ΔΙΑΣ» Β.Α. Αττικής και το 

Α.Τ. Χολαργού διότι με τη βοήθειά 

τους απέτρεψαν την αυτοκτονία της 

αδελφής τους η οποία είχε κρεμα

στεί από τα κάγκελα του μπαλκο

νιού της και απειλούσε να πέσει 

στο κενό.
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Η Κα «Petrula Varvari» ευχαριστεί 

την Ομάδα «ΔΙΑΣ» για τη βοήθεια 

που της προσέφερε όταν χρε ιά 

στηκε να μεταφέρει άμεσα το παιδί 

της στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία 

Σοφία».

Η Κα Στυλιανή Χαχζοπούλου ευ 

χαριστεί την Ομάδα «ΔΙΑΣ» διότι 

βρήκαν και παρέδωσαν στο Α.Τ. 

Ακροπόλεως την τσάντα της μαζί 

με τα προσωπικά έγγραφα τα δικά 

της και του συζύγου της, την οποία 

της είχαν κλέψει από μαγαζί στην 

περιοχή του Ψυρρή.

Η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπο- 
λ ιτ ικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Κα 

Παρασκευή Πατουλίδου ευχαριστεί 

τον Υποστράτηγο κ. Φώτιο Δομτζα- 

ρίδη και την Γενική Αστυνομική Δ ι
εύθυνση Θεσσαλονίκης, για τη βο
ήθεια που προσέφεραν στην επιτυ

χημένη εκκένωση της περιοχής με 

σκοπό την ασφαλή απενεργοποίηση 
και απομάκρυνση της βόμβας του 
Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου 

που βρέθηκε στην περιοχή.

Η Κα Παναγιώτα Γερ. Διονυσο- 
πούλου και ο Χαράλαμπος Γεωρ. 
Διονυσόπουλος ευχαριστούν τους 

Αστυνομικούς: κ. Νικολακόπουλο 

Κωνσταντίνο και κ. Σταματάτο Ανα

στάσιο που υπηρετούν στο Τμήμα 
Τροχαίας Αμαλιάδας οι οποίοι αντα- 

ποκρίθηκαν άμεσα σε κλήση τους 

για τροχαίο ατύχημα λόγω ολισθη
ρότητας του δρόμου στην Εθνική 

οδό Πύργου-Πατρών.

Η Οικογένεια του θανόντος από- 
στρατου Αξιωματικού Αστυνομίας 

Πόλεων Γεωργίου Μπέσσα ευχα

ριστεί τη Δ ιεύθυνση Αστυνομίας 
Αθηνών για την τιμητική παρουσία 
εκπροσώπων της ΕΛ.ΑΣ. στην εξό- 

διο ακολουθία.
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Η Οικογένεια Θεοχάρη ευχαριστεί 

τους Αστυνομικούς της Ομάδας Δη

μόσιας Ασφάλειας του Τμήματος 

Ασφάλειας Κατερίνης διότι εξίχνι

ασαν άμεσα τη δολοφονία του συγ

γενή τους Θεοχάρη Παύλου .

Η Κα. Μαρίνα Σαρρή ευχαριστεί 

τους: Αρχιφύλακα κ. Ζαγορίτη Λά

ζαρο και Αστυφύλακα κ. Μπληγιάν- 

νο Χρήστο οι οποίοι υπηρετούν στη 

Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής 

«Ρ  Αλλαγής Περιπολικών» οι οποί

οι τη βοήθησαν όταν εκείνη κάλεσε 

την Άμεση Δράση επειδή διαπίστω

σε ότι δύο άτομα είχαν σκαρφαλώ

σει στη σκεπή του γκαράζ της.

Ο κ. Σ. Αδαμόπουλους ευχαριστεί 
τους: Αστυφύλακα κ. Κατέρη Λά

μπρο. Αστυφύλακα κ. Καλύβα Γε

ώργιο. Αστυφύλακα κ. Σουμελίδη 

Αντώνιο. Ειδικό Φρουρό κ. Βαλ- 

σαμίδη Γεώργιο. Ειδικό Φρουρό κ. 

Λάππα Παναγιώτη - Πάρη, Ειδικό 
Φρουρό κ. Στάμο Γεώργιο, Ειδικό 

Φρουρό κ. Γεροκο^στα Βασίλειο 
και Ειδικό Φρουρό κ. Παπανδρέου 
Ευάγγελο οι οποίοι υπηρετούν στη 

«ΔΙ ΑΣ. Αθηνών» για τη συνδρομή 
τους στην προσπάθεια του Ωνασεί- 

ου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου 

να πραγματοποιηθεί μεταμόσχευση 
καρδιάς σε ασθενή.

Ο Ειδικός Φρουρός κ. Αράπης Ευ
άγγελος και η σύζυγός της Ελένη
ευχαριστούν το πλήρωμα του Β 8-1 
της Άμεσης Δράσης και ειδικότερα 

τους: Αρχιφύλακα θεοφανούς Ιω
άννη και Αστυφύλακα κ. Πλαστήρια 

Βασίλειο καθώς και τους Ζ-237 και 
Ζ-314 για τη συνδρομή τους στην 

ασφαλή και έγκαιρη μετάβαση τους 

στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα 
και Παναγιώτη Κυριάκού».

Ο κ. Αναστάσιος Κωνσταντόπου- 
λος. Υπεύθυνος Ασφαλείας του 

Κολεγίου Αθηνών - Κολεγίου Ψυ
χικού, ευχαριστεί τους: Α ρχιφ ύ

λακα Μουκούλη Κωνσταντίνο και 

Αστυφύλακα θυμάκη Βασίλειο, οι 

οποίοι υπηρετούν στη «Β' Αλλαγή 

Περιπολικών» για τη συμβολή τους 

στην αποφυγή επεισοδίων μεταξύ 

μαθητών των σχολείων της περιο
χής.

Η Κα Ουρανία Βασιλακάκου ευ 

χαριστεί τον Αστυφύλακα κ. Στα- 
θόπουλο Ραφαήλ από την Ομάδα

«Ζ» διότι, αν και βρισκόταν εκτός 

Υπηρεσίας, βρήκε και παρέδωσε 

την τσάντα της η οποία περιείχε 

πολύτιμα για εκείνη αντικείμενα.

Ο Διοικητής του Γ ' Σώματος Στρα- 
τού/NRDC-GR Αντιστράτηγος κ. 
Δημήτριος Μπήκος ευχαριστεί τον 

Διευθυντή Τροχαίας Θεσσαλονίκης. 

Αστυνομικό Δ ιευθυντή κ. Γεώρ

γιο Σουρβίνο, για την υποστήριξη 

που παρείχε στην Ημερίδα Οδικής 

Ασφάλειας που διοργάνωσε η Πε
ρ ιφερειακή Επιθεώρηση Υγιεινής 

και Ασφάλειας του Γ ' Σ. Σ. στο Πο

λεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. ■
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ |

Οστυνομικό πρόβλημα (παιχνίδι 1)
Επιμέλεια: Ανθ/μος Αντώνης Τζιβανόπουλος

Ένα βροχερό Σαββατιάτικο πρωινό του Απρί- 
Αρχιφύλακας Ζέρβας παρακολουθούσε μα- 

γκολφ στη Γλυφάδα, υπό το άγρυπνο 
βλέμμα του δασκάλου του. κ. Διάκου. Αρ

χικά σκέφτηκε να ακυρώσει το μάθη
μα. όμως ο δάσκαλος τον διαβεβαίωσε 
πως η βροχή θα σταματήσει, γεγονός 

που επαληθεύτηκε, φτάνοντας στις 09:15 
π.μ. στην τρίτη τρύπα του γηπέδου. Εκεί, 
όντας αρχάριος, πραγματοποίησε μια βολή
εξόχως άστοχη, με αποτέλεσμα το μπαλάκι να περάσει πάνω από το φράχτη παρακείμενης οικίας. Μπαίνοντας 
στον κήπο του σπιτιού, ο Αρχιφύλακας παρατήρησε κάθιδρος, πως υπήρχε μια τρύπα στην τζαμόπορτα του 
ισογείου. «Μην ταράζεστε κ. Προκοπή μου. Είναι συνηθισμένοι οι περίοικοι σε σπασμένα παράθυρα», του είπε 

καθησυχαστικά ο δάσκαλος. Καθώς δεν απαντούσε κανείς στο κουδούνι της πόρτας, ο κ. Λιάκος δοκίμασε την 
τζαμόπορτα, που άνοιξε. «0α πάρουμε το μπαλάκι και θα αφήσουμε ένα σημείωμα. Είμαι πελάτης της οικοδέσποινας άλλωστε» είπε αθώα. Καθώς 

προχώρησε στο εσωτερικό του σαλονιού, σκύβοντας να σηκώσει το μπαλάκι, αναφώνησε: «κ. Προκοπή μου!!! Ένα πτώμα πίσακιαίβον καναπέ!».
Στο σημείο κατέφθασε η Ανθυπαστυνόμος Άννα Μαρία. «Τι έχουμε εδώ κ. Προκοπή;». «Φαίνεται πως το θύμα, ο κ. Κι 

ένα χτύπημα στο κεφάλι με αμβλύ όργανο, που απέβη μοιραίο» σημείωσε ο Αρχιφύλακας. «Εσείς τί έχετε να μας πείτε επ 
σε η Ανθυπαστυνόμος τη σύζυγο του θύματος και γνωστή ψυχίατρο. «Σήμερα το πρωί πήραμε με το σύζυγό μου μαζί τ^ 
συνέχεια πήγα στο γραφείο μου. στο ισόγειο της οικείας μας. Στις 09:00 είχα μια συνεδρία με τον κ. Παπαντωνίου. Δεν 
γραφείο είναι ηχομονωμένο. παρά μόνο όταν χτύπησε το κουδούνι του γραφείου ο κ. Αρχιφύλακας. Ο άντρας μου. δικηγόρ, 
έχει σταθερή εργασία, αλλά τελευταία έφερνε αρκετά λεφτά στο σπίτι. Παρατήρησα πως η αρχειοθήκη μου στο σαλόνι ήταν m 
έλειπαν πολλοί φάκελοι ασθενών μου». Ο κ. Παπαντωνίου επιβεβαίωσε τα λεγάμενα της ψυχιάτρου. Αέγο̂ Λας ότι έφτασε 
09:00, ενώ ακόμα έβρεχε, αλλά δεν πρόσεξε πουθενά την παρουσία του θύματος. «Εγώ απλά τριγύρι^στ| γήπεδο 
είχα μάθημα με τον κ. Προκοπή» ανέφερε ο κ. Λιάκος. «Οι φήμες στο τένις κλαμπ λένε ότι ο κ. Κυριακόπ 
τεινή υπόθεση. Ξέρω ότι η Κα Άιντα έχασε μερικούς πελάτες τελευταία. Αυτά τα δύο πράγματα μπορεί 
μαρτυριών και της εικόνας, ποιον πρέπει να συλλάβει η Ανθυπαστυνόμος και γιατί;

, δέχτηκε 
ρώτη-

Οδηγειτε σωστά; (παιχνίδι
—

1 Ποια οχήματα απαγορεύονται να εισέλθουν σε μία οδό με αυτή τη σήμανση;
Α Τα οχήματα ωφέλιμου φορτίου δύο τόνων.
Β Τα οχήματα των οποίων το βάρος ανά άξονα υπερβαίνει τους δύο τόνους.
Γ Τα οχήματα συνολικού βάρους μικρότερου από δύο τόνους.

2 Θέλετε να περάσετε μια διασταύρωση. Σε ποια περίπτωση δεν πρέπει να εισέλθετε 
στη διασταύρωση αν και ο φωτεινός σηματοδότης δείχνει πράσινο;

Α Όταν στη διασταύρωση υπάρχει η πινακίδα «STOP».
Β Όταν θα αναγκαστείτε να περιμένετε επάνω στη διασταύρωση, διότι η κυκλοφορία μπρο- 
Γ στά σας. έχει μπλοκάρει.

3 Σε κάθε ταξίδι ο οδηγός πρέπει να κάνει στάση για ανάπαυση
σε χώρο επιτρεπόμενης στάθμευσης κάθε.·

Α Έξι ώρες 
Β Τέσσερις ώρες 
Γ Δύο ώρες.

U Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε ακόμη να στρίψετε αριστερά;
Α Ν Α Ι 
Β Ο ΧΙ
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I ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ

Οηαζοκεφαλιά (παιχνίδι 3)

Ένας πατέρας άφησε κληρονομιά 
στους 4 γιους ^*» ||& < ω ρ ά φ ι με 4 δέ
ντρα. Χώρισε το χωράφι σε 4 ίσα μέρη 
(ενιαία^καθένα από τ$ οποία περιλαμ
βάνει μόνο έΜ  ΑΚ&ρο^χωρίς μάλιστα να 
μείνει |α \ένα τμήμα του χωραφιού ανεκ- 
μεΑ&ευτο. Πώς χώαισε^ο χωράφι;

V___________ X  W  ' J

π 4

1 □
□

Παιχνίδια γνώσης (παιχνίδι 4)

1. Ποιος ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας του βυζαντίου;
Α. Μανουήλ Παλαιολόγος Β. Ρωμανός Δ ' Διογένης 
Γ. Μανουήλ Α ' Κομνηνός Δ. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος

2. Ποιος διατύπωσε την πρώτη ατομική θεωρία;
Α. Αριστοτέλης Β. Δημόκριτος Γ. Θαλής Δ. Mnbp

3. Ποιος έγραψε την τραγωδία «Οιδίπους τύραννος»;
Α. Φρύνιχος Β. Ευρυπίδης Γ Αισχύλος Δ. Σοφοκλής

4. Γιατί ο Ιπποκράτης θεωρείται ο πατέρας της Ιατρικής;
Α. Γιατί αυτός έγραψε τον όρκο των ιατρών 
Β. Γιατί αυτός εφάρμοσε & καθιέρωσε συγκεκριμένη ιατρική 

μεθοδολογία
Γ. Γιατί ήταν ο πρώτος που θεράπευσε κάποιον συνάνθρωπό του 
Δ. Γιατί ανακάλυψε τα αντιβιοτικά

Ονέκδοτο

Είναι Θέμα επιβίωσης
Στο τέλος της Κυριακάτικης λειτουργίας, ο πα- 

■ πάς ρωτάει τους πιστούς.
«Πόσοι από εσάς έχετε συγχωρήσει τους 

εχθρούς σας»;
Όλοι σήκωσαν το χέρι τους εκτός από μία μικρο- 

καμωμένη γριοίιλα.
«Κυρία Μαρία, δεν είστε διατεθειμένη να συγχωρήσετε τους 
εχθρούς σας»;
«Δεν έχω κανέναν» απαντά αυτή, χαμογελώντας γλυκά.
«Κυρία Μαρία, αυτό είναι εξωπραγματικό. Πόσων χρονών είστε»; 
«Ενενήντα οκτώ», απαντάει αυτή.
«Ω, κυρία Μαρία, μπορείτε να έλθετε εδώ μπροστά και να μας 
εξηγήσετε, πως είναι δυνατόν, ένα άτομο να έχει ζήσει ενενήντα 
οκτώ χρόνια και να μην έχει ούτε έναν εχθρό στον κόσμο»;
Η γλυκιά γριούλα κατεβαίνει το διάδρομο, έρχεται μπροστά, γυρί
ζει προς τους πιστούς και λέει:
«Πέθαναν όλες οι παλιόγριες πριν από εμένα»!

Τεστ αστυνομικών γνώσεων

1 .0 Α. ο οποίος εισέρχεται σε TAXI 
και ζητά από τον οδηγό του να 
τον μεταφέρει στον προορισμό 
του. όταν όμως φθάνει εκεί, δεν 
τον πληρώνει επειδή δεν έχει χρή
ματα, το δε τίμημα της υπηρεσίας 
αυτής είναι άμεσα πληρωτέο κατά τις 
συνήθειες των συναλλαγών, ο Α έχει 
διαπράξει την ειδική υπόσταση του 
εγκλήματος της;
Α) δόλιος αποδοχής παροχών (αρ.

392 ΠΚ)
Β) απάτης (αρ. 386 § 1 ΠΚ).
Π  απατηλής πρόκλησης βλάβης (αρ.

389 § 1 ΠΚ)

2. Η ποινική δίωξη του δράστη Δ, 
που έχει καταληφθεί επ' αυτοφώ- 
ρω να αφαιρεί ένα κινητό αξίας
1.000 ευρώ από τον ίδιο του 
τον αδερφό Ε και για 
να διατηρήσει το κλο
πιμαίο μεταχειρίζεται 
απειλή, ενωμένη με επικείμενο 
κίνδυνο σώματος ή ζωής όπως «θα σε σκοτώσω αν δε 
φύγεις τώρα» (ληστρική κλοπή -  αρ. 300 § 3 ΠΚ). ασκείται: 
Α) κατόπιν εγκλήσεως που θα υποβάλει ο αδερφός Ε σε

βάρος του Δ διότι το έγκλημα χαρακτηρίζεται ως υφαί
ρεση (αρ. 378 ΠΚ)

Β) αυτεπαγγέλτως. σύμφωνα με το αρ. 36 ΚΠΔ 
Γ) θα κρίνει ο αρμόδιος εισαγγελέας πλημμελειοδικών, σύμ

φωνα με το αρ. 27 ΚΠΔ και 43 ΚΠΔ. διότι η συγκεκριμένη 
περίπτωση αποτελεί ειδική περίπτωση

3. Μέλος της εγκληματικής οργάνωσης του αρ. 187 ΠΚ
είναι:
Α) εκείνος που υποτάσσει τη βούλησή του στην οργάνωση, 

με προσωπική συμμετοχή στις κατ' ιδίαν πράξεις της 
οργάνωσης και χωρίς να αρκεί η απλή υποστήριξη των 
σκοπών της οργάνωσης

Β) εκείνος που υποτάσσει τη βούλησή του στην οργάνωση, 
χωρίς να είναι αναγκαία και η προσωπική του συμμετο
χή στις κατ' ιδίαν πράξεις της οργάνωσης και χωρίς να 
αρκεί η απλή υποστήριξη των σκοπών της οργάνωσης

Π  εκείνος που υποτάσσει τη βούληση του στην οργάνω
ση με προσωπική συμμετοχή στις κατ' ιδίαν πράξεις της 
οργάνωσης και αρκεί η απλή υποστήριξη των σκοπών 
της οργάνωσης
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ |

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Γνωστός και της... Βαγδάτης
2. Ομαλά, επίπεδα
3. θυμός, εκνευρισμός
4. Ακέφαλος... Ο.Σ.Ε. - Σκεπτόμενο ο άνθρωπος
5. Παλιά πρωτεύουσα του Πακιστάν
6. Η Πατρίδα της Μήδειας
7. Είδος φαγητού

ΚΑΘΕΤΑ
1. Ο «μετρ» ταινιών τρόμου
2. Πάνε με τα... μέα
3. Μια... Βίσση - Ο ιδρυτής της αίρεσης των αρμονιστών
4. Κωμόπολη της βόρειας Εύβοιας
5. Ικανοποιεί μια βιολογική μας ανάγκη - Ρώσος νομπελί

στας φυσικός
6. ... Άντζελες: πόλη της Καλιφόρνια 
7. Σε αυτές τις γαίες το όλμιο και το έρβιο

Π  φωτογραφία του μήνα

«Της φυλακής τα σίδερα είναι 
για τους λεβέντες»

Μία φράση σχετική με τους κουτσαβάκηδες, μάγκες 
της Αθήνας στα τέλη του 19ου αιώνα, οι οποίοι ασκούσαν 
εκβιασμούς, βία και τρομοκρατία. Συνηθισμένα στην 
εμφάνιση του μάγκα ήταν το λιγδωμένο μαλλί, το μακρύ 
μουστάκι, τα μυτερά παπούτσια με γυρισμένες μύτες, το 
καβουράκι, το παντελόνι με ρίγα, το μαύρο σακάκι το οποίο 
φορούσαν μόνο το αριστερό μανίκι ώστε να μπορούν να το 
βγάλουν πολύ εύκολα σε περίπτωση καβγά και το κομπολόι. 
Στη μέση φορούσαν τυλιχτό ζωνάρι, κυρίως για να κρύβουν 
τα μικρά όπλα - μαχαίρια και πιστόλια - που κουβαλούσαν.

Ο διευθυντής της Αστυνομίας Δημήτρης Μπαϊρακτάρης 
κατόρθωσε να τους αντιμετωπίσει τη δεκαετία του 1890.

Τακητου

λ ό γ ια  σοφών ανθρώπων

& &/ υπάρχουν ιϊέζς, 

υπάρχουν ρονάχα άνθρωποι

που κουβαλούν τις ιβέες, χ ι 

αυτές παίρνουν το ρπόι 

του ανθρώπου που τις  

χουβα/Ιά&ι.

Νίκος Καζρντζάκης
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I ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ

Π  γλώσσα μας

μετάφραση - μεταγλώπιση - διερμηνεία - 
παράφραση - απόδοση - ερμηνεία - εξήγηση - διασκευή

Όλες οι λέξεις δηλώνουν μια μεταγλωσσική επεξεργασία του 
κειμένου. Η ερμηνεία (αρχικά λεγόταν και εξήγηση «καθοδήγηση», 
πλοήγηση στο κείμενο) είναι η προσπάθεια να αναλυθεί φιλολογικά 
ένα κείμενο, να δειχθούν τα νοήματα, οι ιδέες και οι προθέσεις του 
συγγραφέα στο συγκεκριμένο κείμενο και να αξιολογηθεί η σημασία 
του. Η μετάφραση προκειμένου για κείμενο είναι η «μετά-βαση» από 
μία γλώσσα σε μία άλλη. Η μετάφραση προϋποθέτει κανονικά δύο 
διαφορετικές γλώσσες. Αν η μετάφραση αφορά στον προφορικό λόγο 
και γίνεται συγχρόνως με την ομιλία, τότε χαρακτηρίζεται ως διερμη- 
νεία. Αν η μετάφραση γίνεται σε μορφές (αρχαία και νέα) της ίδιας 
γλώσσας, τότε χρησιμοποιείται καταχρηστικά η λέξη μετάφραση, είτε 
χρησιμοποιείται ο ειδικός διαφοροποιητικός όρος μεταγλώπιση. Στις 
μέρες μας το μεταγλώπιση χρησιμοποιείται για να δηλωθεί η μετα
φρασμένη ομιλία των προσώπων ενός κινηματογραφικού ή τηλεοπτι
κού έργου. Η πολύ ελεύθερη μετάφραση, που αποδίδει αδρομερώς 
το αρχικό κείμενο, λέγεται παράφραση. Όταν το παραγόμενο κείμενο 
απομακρύνεται περισσότερο από το πρωτότυπο, τότε έχουμε ελεύ
θερη απόδοση, ενώ όταν η απομάκρυνση είναι τέτοια και τόση, που 
να δημιουργείται ένα νέο κείμενο, βασισμένο απλώς στο πρωτότυπο, 
γίνεται λόγος για διασκευή.

Π ηγή: Λεξικό της Ν. Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή γλωσσο
λογίας Γ Μπαμπινιώτη.

εορτολόγιο

Το περιοδικό «Ασιυνομική Ανασκόπηση» 
εύχεται χρόνια πολλά σ' όλους τους εορτάζοντες.

ΜΑΡΤΙΟΙ
Ευδοκία 1/3
Ευθαλία. θάλεια 2/3
Κλεόνικος. Κλεονίκη 3/3
Ευγένιος 7/3
Ιλιάνα. Σαράντης. Σμαράνδα 9/3
Λέανδρος. Μάριος 13/3
Χριστόδουλος 16/3
Χρύσανθος, Χρυσάνθη 19/3
Ροδή. Ροδιανός 20/3
Δρόσος. Δροσούλα 22/3
Ευάννελος. Ευαννελία 25/3
Σύλας. Σύλια 26/3
Λυδία 27/3

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Λάζαρος* AM
Δάφνη* 5/Α
Ευτύχιος 6/4
Δημοσθένης, Διονύσιος, Διονυσία, Θεμιστοκλής, 
Όμηρος. Τιμόθεος 10/4
Αντύπας 11/4
Αναστάσιος*. Αναστασία*. Πασχάλης*, Λάμπρος* 12/4
Γεώρνιος*. Γεωρνία*. Ζέτα* 23/4
Ασημάκης. Ασημίνα, Ιάκωβος 30/4
(*) Κινητή γιορτή

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΝΙΚΗΤΕΣ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 300

(ΙΑΝ0ΥΑΡΙ0Σ-ΦΕΒΡ0ΥΑΡΙ0Σ 2017)
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι 1)
Από την εικόνα βλέπουμε ότι ο κ. Τσουκαλάς ακόμα κρατά 
στο χέρι του το ποτήρι κρασί. Συνήθως όταν οι άνθρωποι 
χάνουν τις αισθήσεις τους, το σώμα τους χαλαρώνει και 
επομένως ο κ. Τσουκαλάς θα άφηνε το ποτήρι του από το 
χέρι. Κάτι άλλο που βλέπουμε στην εικόνα είναι τον οικο
δεσπότη πεσμένο ανάσκελα στην βάση της σκάλας με τα 
πόδια ακουμπισμένα στις σκάλες. Το πιο λογικό θα ήταν να 
βρισκόταν αν έπεσε από την κορυφή της σκάλας να βρι
σκόταν μπρούμυτα. Ένα άλλο στοιχείο είναι το χαλάκι του 
διαδρόμου που το βλέπουμε άψογα τεντωμένο, ενώ θα πε- 
ρίμενε κανείς ότι λόγω της πτώσης θα είχε διπλώσει. Επί
σης τα ρούχα του κ. Τσουκαλά δεν φαίνονται ανακατεμένα 
από την πτώση, ενώ ο καθρέφτης και τα κηροπήγια στον 
τοίχο της σκάλας φαίνονται ανέγγιχτα. Όταν πέφτει κάποιος 
από τις σκάλες, προσπαθεί πάντοτε από κάπου να πιαστεί 
και επομένως κάτι από όλα έπρεπε να είχε παρασύρει στην 
προσπάθειά του να κρατηθεί.
Τέλος η Κα Τσουκαλά ισχυρίζεται ότι μόλις είχε γυρίσει από 
βόλτα στο σπίτι της, ενώ στο βάθος βλέπουμε να μαγειρεύ
εται κάτι στο τηγάνι πάνω στην κουζίνα. Όλα δείχνουν προς 
την κατεύθυνση της ενοχής της Κας Τσουκαλά.

ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ (παιχνίδι 2)
1-Π 2-Π 3-Β, Α-Α

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΗΣ (παιχνίδι 3)
1-Δ. 2-Β, 3-Π 4-Β

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ (παιχνίδι 4)
Ο Γερμανός έχει ένα ψάρι ως κατοικίδιο.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 301

(ΜΑΡΤΙΟΣ -  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017)

ΤΕΣΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
Ι Α  2.Β. 3.Β

1 2 3 4  5

126 I Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η  Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η  I ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017



► Επιμέλεια: Αρχ/κας Τρίκκας Αναστάσιος

Τέκνα Αστυνομικών
που πέτυχαν σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΑΣ ΒΑΘΜΟΣ · ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΒΡΑΜΗ Άννα Ουρανία Μαθηματικό Αθήνας ΑΒΡΑΜΗΣ Δημήτριος Υ/Α' - Δ/νση Οικονομικών / ΑΕΑ

ΑΔΑΜ Νικόλαος Ηλεκτρ. Μηχανικών - ΓΙανεη. Πειραιά ΑΜ Μ  Χρήστος Αρχ/κας - Δ.Α. Κορινθίας

ΑΚΡΙΒΟΥ Ελευθερία Λογιστική - ΤΕΙ θεσ/νίκης ΑΚΡΙΒΟΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Δ.Αμ.Δρ.θεσ/νίκης

ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ Ιωάννα Γλώσσας, Φιλολ.& Πολιτ.Παρευξ.Χωρών - Πανεπ. 
Θράκης

ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ Ευριπίδης Αρχ/κας - Δ.Αμ.Δρ.θεσ/νίκης

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος Τμ. Οικον. Επιστ. - Οικ.Πανεπ. Αθηνών ΜΠΟΥΛΙΩΤΟΥ Ελένη Υ/Α' - ΓΔ.Προστ.Επισ. & Ευπ.Στόχων

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ Ανώτερη Σχολή Τουριστ.Εκπ. Κρήτης ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Αθανάσιος Αρχ/κας - Α.Τ. Ν. Κυδωνιάς

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Διονυσία Τμ. Φιλολογίας - Πανεπ.Αθηνών ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος Αρχ/κας - Δ.Α. Κορινθίας

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ Ευτυχία Νοσηλευτική - ΤΕΙ Κρήτης ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Ανέστης Αρχ/κας - Δ.ΑΣΤ. Β/ΚΗΣ ATT.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Κων/να Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπ. Θράκης ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Κων/νος Υ/Α' - Α.Τ. Ηράκλειας

ΑΡΑΠΗ Σοφία Ψυχολογίας - Πανεπ. Αθηνών ΑΡΑΠΗΣ Πέτρος Ανθ/μος ε.α.

ΑΣΜΕΝΟΥΔΗ Πασχαλιά Νοσηλευτική - Πανεπιστήμιο Πατρών ΑΣΜΕΝΟΥΔΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Υπ.Προστ.Πρ.Δημοκρατίας

ΑΣΤΟΓΛΟΥ Κων/νος Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΟΓΛΟΥ Δημήτριος Ανθ/μος - Υ.Ε.Ε.Β.Ε.

ΒΑΒΕΤΣΗ Ιουλία Διεθνών & Ευρωπ.Σπουδών - Πανεπ. Πειραιά ΒΑΒΕΤΣΗΣ Νικόλαος Αρχ/κας - Δ.Αστ. Αερολ. Αθηνών

ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Ιωάννης Μαθηματικό - Πανεπ. Πατρών ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Κων/νος Αρχ/κας - Δ.Αστ. Αερολ. Αθηνών

ΒΑΡΓΕΜΙΔΗΣ Ιωάννης Σχ.Τεχν. Γεωπον.& Τεχν.Τροφίμων - ΤΕΙ Δυτ.Ελλάδας ΒΑΡΓΕΜΙΔΗΣ Αθανάσιος Υ/Α' - Α.Τ. Προμαχώνα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Στέργιος Νομική Κομοτηνής ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δημήριος Αρχ/κας - Α.Τ. Σερρών

ΒΕΝΗΣ Γεώργιος Μαθηματικό Θεσσαλονίκης ΒΕΝΗΣ Σωτήριος Αρχ/κας - Τ.Τ. Λητής

ΒΙΟΛΑΚΗ Νίκη
-------------------------------- ----------------------------------
Σχ.Φυσικοθεραπείας - ΤΕΙ Λαμίας ΒΙΟΛΑΚΗΣ Δημήτριος Αρχ/κας - Τ.Τ. Χανίων

ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ Χαράλαμπος Οικον. Επιστημών - Πανεπ. Πειραιά ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ Ευάγγελος Αρχ/κας - Α.Τ. Φιλοθέης

ΓΕΝΕΤΙΔΗΣ Ηλιος Ιστορ.-Αρχαιολ. - Πανεπιστ. Ιωαννίνων ΓΕΝΕΤΙΔΗΣ Παύλος Αρχ/κας - Τ.Α. Νεαπόλεως

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Μαρία Ιατρική - Πανεπ. θεσ/νίκης ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Τριαντάφυλλος

Υπαρχ/κας - Τ.Α. Εχεδώρου

ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ Αριστοτέλης Μεθοδ., Ιστορ. & θεωρίας της Επιστ. - Πανεπ. Αθήνας ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ Ιωάννης Αρχ/κας - Α.Τ. Χαλανδρίου

ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ Κων/να Τμ. Τεχν. Γεωπόνων - ΤΕΙ θεσ/νίκης ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
Γαβριέλλα

Π.Υ. - Β' Τ.Τ. θεσ/νίκης

ΔΑΖΕΛΙΔΗΣ Τριαντάφυλλος Οικονομικών Επιστημών - Πανεπ. θεσ/νίκης ΔΑΖΕΛΙΔΗΣ Βασίλειος Αρχ/κας - Δ.Α.Θ./Υ.Α.Ο.Ε.Ε.Α.

ΔΑΝΙΗΛ Σπυρίδων Τμ.Μηχαν.Πληροιρ. - ΤΕΙ Κρήτης ΔΑΝΙΗΛ Ευάγγελος Υ/Β' ε.α.

ΔΕΔΕ Άννα Μαρία Τμ. Λογοθεραπείας - ΤΕΙ Πατρών ΔΕΔΕΣ Γεώργιος Υ/Β' ε.α.

ΔΕΡΑΤΣΑ Κων/να - Δήμητρα Νομική Αθηνών ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΥ Βασιλική Α/Β' - Α.Τ. Ν. Ερυθραίας

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος Μηχανικών Πληροφορικής - ΤΕΙ Λαμίας ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Διονύσιος

Π.Υ. - ΔΤΕ / ΤΣΜΜ

ΔΗΜΟΥ Παντελής Ιστορίας & Αρχαιολογίας - Πανεπ. Ιωαννίνων ΔΗΜΟΥ Ιωάννης Υ/Β' ε.α.

ΔΟΥΜΑΝΗ Γεωργία Φιλοσοφία - Παιδαγ.Ψυχολογία Ιωαννίνων ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ Ανδρομάχη Αρχ/κας - Υ.Ε.Ε.Β.Ε.

ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ Αγγελική Διοικ.Εηοι/σεων - ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ Αρχ/κας - Α.Τ. Κερατσινίου

ΖΑΒΑΝΤΗ Παρασκευή Τμ.Οικον.Εηιστ. - Πανεπ Μακεδονίας ΖΑΒΑΝΤΗΣ Χρήστος Αρχ/κας - Δ.Α.Θ./ΥΔΕΖΙ

ΖΑΡΡΗ Ευαγγελία Οδοντιατρική - Πανεπ. Αθηνών ΖΑΡΡΗΣ Παναγιώτης Υ/Α' ε.α.

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία Ιατρική - Πανεπ. Θράκης ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Ταξίαρχος - Δ/νση Ασφ. θεσ/νίκης

ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ Μωυσής Οικονομικό - Πανεπ. θεσ/νίκης ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ Κων/νος Αρχ/κας - Δ.Αμ.Δρ.θεσ/νίκης

ΖΩΜΕΝΟΣ Δημήτριος ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής ΖΩΜΕΝΟΣ Ηλίας Ανθ/μος - Τ.Α. Ευόσμου

ΖΩΜΕΝΟΥ Σταυρούλα ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής ΖΩΜΕΝΟΣ Ηλίας Ανθ/μος - Τ.Α. Ευόσμου

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 I Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η  Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η  I 1 2 7



ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

I ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΑΣ ΒΑΘΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ Αναστάσιος Τμ.Λογιστ.& Χρημ/κής - ΑΤΕΙ Οεσ/νίκης ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ θεοχάρης Αρχ/κας - ΔΑΘ/ΥΚΑ

ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ Γεώργιος Τμ.Μηχ/κών Πληροφ. - ΤΕΙ Καβάλας ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ Κων/νος Αρχ/κας - ΔΑΘ/ΥΠΠΔΠΚΠ/ΤΠΚΑ

ΚΑΛΤΣΑ Ιωάννα Μαιευτική - ΑΤΕΙ Οεσ/νίκης ΚΑΛΤΣΑΣ Αθανάσιος Αρχ/κας - Κ.Α.Μ.

ΚΑΛΤΣΗ Αγγελική Τμ.Φιλολογίας - Πανεπ. Αθηνών ΚΑΛΤΣΗΣ Αθανάσιος Ανθ/μος ε.α.

ΚΑΜΕΛΙΔΟΥ Ζωή Μαθηματικό - Πανεπ. Ιωαννίνων ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Ιωάννης Ανθ/μος - Υ.Α. Σερρών

ΚΑΝΔΥΛΑΚΗ Χριστίνο Τμ. Κοινωνικών Επιστημών Κομοτηνής ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ Κων/νος Αρχ/κας - Τ.Τ. Σερρών

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ναταλία-Στέλλα Κοινωνικής Εργασίας - ΤΕΙ Αθήνας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Παντελής Α/Β' - Α.Τ. Αγ. Στεφάνου

ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ Ευστάθιος Ιστορίας & Εθνολογίας - Πανεπ. Θράκης ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ Σάββας Υπαρχ/κας - Τ.Α. Έδεσσας

ΚΑΡΑΛΗ Ευαγγελία Λογιστ.& Χρημ/κής - Πανεπ. Μακεδονίας ΚΑΡΑΛΗΣ Ιωάννης Αρχ/κας - Α.Τ. Σιδηροκάστρου

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Ευαγγελία Ελένη Τμ.Πολιτ. Μηχανικών - ΤΕΙ Τρικάλων ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Αβραάμ Αρχ/κας - Τ.Α. Τούμπας-Τριανδρίας

ΚΑΡΑΤΖΑΣ Αθανάσιος Δημοκρ.Πανεπ. Θράκης ΣΒΗΡΚΟΥ Αναστασία Αρχ/κας - Τ.Τ. Λητής

ΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Παναγιώτης Μοριακής Βιολογίας και Γεννετικής - Πανεπ.Θράκης ΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης Δ.Αστ.Πειραιά /ΤΔΥΧ

ΚΑΤΟΣ Δημήτριος Μαθηματικό - Πανεπ. Ιωαννίνων ΚΑΤΟΣ Ιωάννης Αρχ/κας - Υ.Α. Σερρών

ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ Αικατερίνη Ψυχολογίας - Πάντειο Πανεπιστήμιο ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Χρήστος Αρχ/κας - Α.Τ. Ν.Ψυχικού

ΚΟΛΛΙΑ Μαρία Μαθηματικό Πατρών ΚΟΛΛΙΑΣ θωμάς Υ/Β' ε.α.

ΚΟΝΔΥΛΗ Αικατερίνη Ψυχολογίας - Πάντειο Πανεπιστήμιο ΚΟΝΔΥΛΗΣ Αναστάσιος Υ/Β' ε.α.

ΚΟΝΔΥΛΗΣ Γεώργιος Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπ. Πατρών ΚΟΝΔΥΛΗΣ Χρήστος Α/Δ' - Δ.Αστ. Αερολ. Αθηνών

ΚΟΝΙΔΑΡΗ Δήμητρα Αριστέα Κοιν.Ανθρωπ.&Ιστορίας - Πανεπ. Αιγαίου ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ Πέτρος Αρχ/κας - ΔΤΕ / Αο ΤΣΜΜ

ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ Ελευθερία ΤΕΦΑΑ Σερρών ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ Χρήστος Αρχ/κας - ΔΑΘ/ΥΔΕΖΙ

ΚΟΥΒΕΛΑ Μαρία Σχολή Αστυφυλάκων ΣΗ ΜΑΝΤΗ ΡΗ Αλεξάνδρα Α/Α' - Δ. ACT. Β/Α ΑΠ.

ΚΟΥΚΟΥΛΟΥΔΗ Λαμπρινή Τμ.Φυτ.Παραγωγής - ΤΕΙ Φλώρινας ΚΟΥΚΟΥΛΟΥΔΗΣ Αθανάσιος Αρχ/κας - Τ.Α. Εχεδώρου

ΚΟΥΛΕΛΗ Ευθυμία Γλώσσας. Φιλολ.& Πολιτ.Παρευξ.Χωρών - Πανεπ. 
Θράκης

ΚΟΥΛΕΛΗΣ Ιωάννης Αρχ/κας - Δ.Α. Σερρών

ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ Θεόδωρος Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ Σωτήριος Ταξίαρχος ε.α.

ΚΟΥΤΡΑ Μαρία Οδοντιατρική - Πανεπ. Αθηνών ΚΟΥΤΡΑΣ Κων/νος Π.Υ. - Δ/νση Τεχν. Υηοστ. / ΑΕΑ

ΚΟΥΤΡΑ Χριστίνα Ευτυχία Σχολή Αστυφυλάκων ΚΟΥΤΡΑΣ Νικόλαος Αρχ/κας - ΔΑΘ/ΥΔΕΖΙ

ΛΕΦΑΣ Δημήτριος Οργαν.& Διαχ/σης Αθλητισμού - Πανεπ. Πελοποννήσου ΛΕΦΑΣ Ευάγγελος Αρχ/κας - Δ.ΑΣΤ.Β/ΚΗΣ ΑΠ.

ΛΕΟΝΑΚΗΣ Δήμος Φιλοσοφική - Πανεπ. Θεσσαλονίκης ΣΑΡΑΦΟΥΔΗ Παναγιώτα Αρχ/κας - Δ.Α.Θ./ΥΔΕΖΙ

ΛΙΑΝΤΑΣ Στυλιανός Τμ.Μηχαν.Πληροφ. - ΤΕΙ Λάρισας ΚΑΤΣΑΛΗ Δομινίκη Αρχ/κας - Δ.Α.Θ. / Υ.Ε.Λ.

ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ Ελένη Νοσηλευτική Λάρισας ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ Νεκτάριος Αρχ/κας - Τ.Τ. Ασπροβάλτας

ΛΙΟΝΗ Γεωργία Σχ.Εφαρμ. Μαθημ.& Φυσ.Εηιστ. - Μετσ. Πολυτεχνείο ΛΙΟΝΗΣ Παύλος Αρχ/κας - Α.Τ. Μουσουρων Χανίων

ΛΙΟΤΗΡΗ Παρθένα Παιδαγωγική Σχολή Ρόδου ΛΙΟΤΗΡΗΣ Κων/νος Αρχ/κας - Τ.Α. Σταυρουπόλεως

ΛΙΤΣΙΟΣ Βασίλειος Σχ. Μηχανολ.-Μηχαν. -ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας ΛΙΤΣΙΟΣ Απόστολος Αρχ/κας - ΥΑΜΚΠΠ

ΛΟΛΙΔΗ Αναστασία Πολιτ.Επιστ.& Διεθ.Σχέσεων - Πανεπ. Πελοποννήσου ΛΟΛΙΔΗΣ Αντώνιος Αρχ/κας - ΔΑΑΛΈΛ/ΤΣΔΕΠ

ΛΥΡΑ Μαρία Νομική Αθηνών ΛΥΡΑΣ Ελευθέριος Υ/Α' - Υπ.Προστ.Πρ.Δημοκρατίας

ΜΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Ρούσσος Πολιτισμικής Τεχνολ.& Επικ. - Πανεπ. Αιγαίου ΜΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Νικόλαος Αρχ/κας - Δ.Α. Χανίων

ΜΑΓΚΟΥΤΑΣ Βασίλειος Νομική - Πανεπ. Θράκης ΜΑΓΚΟΥΤΑΣ Νικόλαος Υ/Α - ΓΑΔΑ/Επιτ./ΤΕΛ

ΜΑΗ Παρασκευή Τμ.Λογιστικής - ΤΕΙ Στερ.Ελλάδας ΜΑΗΣ Λάμπρος Ανθ/μος - Τ.Α. Αγ.Αναργύρων

ΜΑΚΡΕΛΛΗΣ Ιωάννης Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Καβάλα/ Τ.Ε.Ι. 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

ΜΑΚΡΕΛΛΗΣ Νικόλαος Αρχ/κας - Επιτελείο ΓΕ.Π.Α.Δ. Βορείου 
Αιγαίου

ΜΑΝΙΑ Χριστιάνα Οικονομικών Επιστ. - Πανεπ. Αθηνών ΜΑΝΙΑΣ Νικόλαος Αρχ/κας - Δ/νση Τεχν. Υποστ. / ΑΕΑ

ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Αριστείδης Βιολογίας - Πανεπ. Κρήτης ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
Γεώργιος

Αρχ/κας - Δ.Α. Χανίων

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Ιωάννης Αρχιτεκτώνων Μηχανικών - Πανεπ. Πατρών ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Κων/νος Αρχ/κας - Δ.Αστ. Αερολ. Αθηνών

ΜΑΡΙΝΑΚΗ Ελπίδα Σ.Μ.Υ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Ιωάννης Υ/Α' - Υποδ.Ασφαλ. Μυτιλήνης

ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ Κων/να Φιλοσοφική Σχολή - Πανεπ. Κρήτης ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ Στυλιναός Υ/Α' - Δ.Αστ. Αερολ. Αθηνών

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μυρτώ Ψυχολογίας - Πανεπ. Αθηνών ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Αδάμ Αρχ/κας - Α.Τ. Ν. Ηρακλείου

ΜΑΤΣΑΡΟΚΟΥ Βασιλική Οικον.Επιστημών - Πανεπ. Θεσσαλίας ΜΑΤΣΑΡΟΚΟΣ Αθανάσιος Α/Δ' - Δ.Α. Σερρών
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΑΣ ΒΑΘΜΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Βασίλειος Τμ.Πληροφ.&Τεχν. - Οικον. Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Γεώργιος Υ/Β' - Υποδ.Τροχ.Αθπνών

ΜΕΞΑ Μαρίζα Τμ.ΛογιστΛ Χρημ/κής ΤΕΙ Πελοποννήσου ΜΕΞΑΣ Γεώργιος Αρχ/κας - ΔΑΕΑ / ΥΑΤ

ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ Κων/νος Σχολή Αστυφυλάκων ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ Σπυρίδων Αρχ/κας - Τ.Τ. Καισαριανής

ΜΗΝΔΡΙΝΟΥ Awa-Mapia ΑΤΕΙ Αθήνας - Σχ.Επαγ.Υγείας & Πρόνοιας ΜΗΝΔΡΙΝΟΣ Γεώργιος Υ/Β' - Τ.Τ. Σαλαμίνας

ΜΗΤΣΑΝΗ Γεωργία Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. ΜΗΤΣΑΝΗΣ Γεώργιος Ανθ/μος ε.α.

ΜΙΚΡΟΣ Αχιλλέας Οικονομ. Διοικ. & Πληρ/κής - Πανεη. Πελοποννήσου ΚΤΙΣΤΗ Ελένη Αρχ/κας - Τ.Α. Καλαμαριάς

ΜΙΧΑΗΛ Γεώργιος Χημείας - Πανεη. Αθηνών ΜΙΧΑΗΛ Δημήτριος Π.Υ. - Α.Τ. Ν. Ερυθραίας

ΜΟΡΦΗΣ Δημήτριος Τμ.Λογιστ.& Χρημ/κής - ΑΤΕΙ θεσ/νίκης ΜΟΡΦΗΣ Δημήτριος Αρχ/κας - Τ.Α. Ευόσμου

ΜΟΥΛΑΣ Ελευθέριος Τμ.Γεωλογίας Πανεπιστήμιο Πατρών ΜΟΥΛΑΣ Αναστάσιος Αρχ/κας ΤΣΦ Κάτω Κλεινών

ΜΟΥΛΑΣ Κων/νος ΤΕΙ Θεσσαλίας- Σχεδ. & Τεχν. Ξύλου και Επίπλου ΜΟΥΛΑΣ Πέτρος Αρχ/κας Α.Τ. Κρυσταλλοπηγής

ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ Γεωργία Διοίκηση Επιχ/σεων - Πάντειο Πανεπιστήμιο ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ Βασίλειος Α/Υ' - Α.Τ. Κορυδαλλού

ΜΟΥΤΑΦΗΣ Γεώργιος Τμ.Τεχν. Τροφίμων - ΤΕΙ Αιγάλεω ΜΟΥΤΑΦΗΣ Χαράλαμπος Αρχ/κας - Α.Τ. Ξυλοκάστρου

ΜΠΑΖΑΚΟΥ Κων/να Τμ.Μουσικών Σπουδών - Πανεπ.Αθηνών ΜΠΑΖΑΚΟΣ Πέτρος Αρχ/κας - ΔΑΕΑ / ΥΑΤ

ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ Κλέαρχος Λογιστικής & Χρημ/κής - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ Αθανάσιος Αρχ/κας ΤΣΦ Κρυσταλλοπηγής

ΜΠΑΛΤΣΙΑΚΗ Αικατερίνη Σχολή Αστυφυλάκων ΜΠΑΛΤΣΙΑΚΗΣ Ευάγγελος Υ/Β'ε.α.

ΜΠΑΜΠΑΛΟΥΚΑΣ Σταύρος Σχολή Αστυφυλάκων ΜΠΑΜΠΑΛΟΥΚΑΣ Ανδρέας Α/Υ'- ΕΣΚΕΔΙΚ

ΜΠΑΡΟΥ Νίκη Τμ. Λογιστικής & Χρημ/κής - Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας

ΜΠΑΡΟΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Δ.Α.Φλώρινας / Επιτελείο

ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ 
θεοδώρα

Γερμανική Φιλολογία Α.Π.Θ. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Πέτρος Υ/Α' - Υ.Ε.Ε.Β.Ε.

ΜΠΕΛΛΟΣ Ραφαήλ Α.Ε.Ν. Σχολή Πλοιάρχων ΜΠΕΛΛΟΣ Γεώργιος Υ/Α' - Σ.Τ. Περάματος

ΜΠΙΚΑΣ Ευάγγελος Πληροφορική / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσ/νίκης ΜΠΙΚΑΣ Λάμπρος Υ/Α'ε.α.

ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ Μιχαήλ Τμ.Πληροφ.&Τηλ/νιών - Πανεη.Πελοποννήσου ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ Λυκούργος Α/Υ'- Τ.Α. Ασπροπύργου

ΜΠΟΖΙΚΗ Βασιλική Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΟΖΙΚΗΣ Γεώργιος - 
Κυριάκος

Α/Β'- Δ.Δ.Χ. /Α.Ε.Α.

ΜΠΟΖΙΚΗΣ Ανδρέας Παιδαγωγικό - Πανεη. Ιωαννίνων ΜΠΟΖΙΚΗΣ Νικόλαος Υ/Α' - ΓΕ.Π.Α.Δ.Ι.Ν

ΜΠΟΖΙΝΗΣ Βασίλειος ΤΕΙ Κρήτης - Μηχανικών Πληροφορικής ΜΠΟΖΙΝΗΣ Παντελής Υ/Β' Τ.Τ. Φλώρινας

ΜΠΟΤΣΙΒΑΛΗ Μαρία Τμ.Μάρκετινγκ & Επικ/νίας - Οικον.Πανεπ.Αθηνών ΜΠΟΤΣΙΒΑΛΗΣ Ιωάννης Αρχ/κας - ΔΑΕΑ/ΥΜΕΤ

ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ Γεώργιος Διοίκηση Επιχ/σεων - ΤΕΙ Πειραιά ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ Χαράλαμπος Αρχ/κας - Α.Τ. Κορυδαλλού

ΜΠΟΥΤΖΙΚΑ Ελένη Μαθηματικών & Εφαρμ.Μαθημ. - Πανεη. Κρήτης ΜΠΟΥΤΖΙΚΑΣ Νικόλαος Αρχ/κας - Α.Τ. Αριδαίας

ΜΥΓΔΑΛΑ Ειρήνη Νοσηλευτική - ΤΕΙ Κεντρ.Μακεδονίας ΤΣΑΚΠΙΝΗ Μαρία Αρχ/κας - Υ.Α. Σερρών

ΜΥΛΩΝΑΣ Χαράλαμπος Σχ.Τεχν.Εφαρμ.Τμ.Μηχαν.Πληροφ. - ΤΕΙ Ηπείρου ΜΥΛΩΝΑΣ Κων/νος Αρχ/κας - Α.Τ. Πάργας

ΜΥΡΟΒΑΛΗ Παρασκευή Μαιευτική - ΤΕΙ θεσ/νίκης ΜΥΡΟΒΑΛΗΣ θωμάς Υ/Α' - Δ.Αμ.Δρ.θεσ/νίκης

ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ Κυριακή Τμ.Ηλεκτρ.Μηχ/κών - ΤΕΙ Χαλκίδας ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ Κων/νος Αρχ/κας - ΔΑΕΑ / ΥΑΤ

ΝΑΝΟΥ Ιωάννα Οικονομικών Επιστημών - Πανεη. Αθήνας ΝΑΝΟΣ Θεμιστοκλής Αρχ/κας - Δ.Αστ. Αερολ. Αθηνών

ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ Γεωργία Φιλολογία Κομοτηνής ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ
Χριστόδουλος

Αρχ/κας - ΤΣΦ Ιάσμου

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Δημήτριος Σχολή Αστυφυλάκων ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Νικόλαος Ανθ/μος Α.Τ. Βευης

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ευάγγελος Μηχαν.Παραγωγής και Διοίκησης - Πανεπ.θράκης ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Νικόλαος Ανθ/μος Α.Τ. Βευης

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία ΤΕΦΑΑ Αθήνας ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Βασίλειος

Υ/Α' - Δ/νση Τεχν. Υποστ. / ΑΕΑ

ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ Μαρία Ελένη Νομική Αθηνών ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ Γεώργιος Α/Δ' - Δ. ΑΣΤ. Β/Α ATT.

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ειρήνη Διοίκηση Επιχ/σεων - ΤΕΙ Ηγουμενίτσας ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Παναγιώτης

Υ/Α' - ΔΑΕΑ/ΥΜΕΤ

ΝΟΥΛΑ Χαρίκλεια Σχ. Επαγγ. Υγείας & Πρόνοιας/Τμήμα Μαιευτικής/Τ.Ε.Ι. 
θεσ/νίκης

ΝΟΥΛΑΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Δ.Α.Πρέβεζας ΚΑΜ

ΝΤΟΥΤΤΣΗ Στυλιανή Μηχαν.Περιβάλλονιος - Πολυτεχνείο Κρήτης ΝΤΟΥΪΤΣΗΣ Φώτιος Α/Υ' - ΥΔΕΖΙ

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασία Παιδαγωγικό Δημοτικής - Πανεη. Θεσσαλονίκης ΧΑΡΙΤΣΗ Ελευθερία Αρχ/κας - Β1 Τ.Α. Περιστεριού

ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ Αφροδίτη Σχ.Τεχνολ.-Γεωπόνων - ΤΕΙ Ηπείρου ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Κων/νος Αρχ/κας - Τ.Α. Χαϊδαρίου
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

I ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΑΣ ΒΑΘΜΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Π Α Λ Α ΙΟ Χ Ω Ρ ΙΝ Ο Υ  Σταματία Επιστ.Προσχ. Αγωγής & Εκπ. - Αριστ.Πανεπ. 

Θεσσαλονίκης

Π Α Λ Α ΙΟ Χ Ω Ρ ΙΝ Ο Σ  Κων/νος Αρχ/κας - Α.Τ. Γιαννιτσών

Π Α Ν ΑΓΙΩ Τ Α ΚΟ Π Ο ΥΛΟ Υ

Βασιλική

Πανεπ.Αθηνών / Τμ.Φιλοσ.-Παιδαγ.& Ψυχολογίας Π Α Ν ΑΓΙΩ Τ Α ΚΟ Π Ο ΥΛΟ Σ

Χρήστος

Αρχ/κας - Τ.Τ. Περιστεριού

Π Α Ν ΤΟ Σ  Αθανάσιος Τ ΕΦ Α Α  Αθήνας Π Α Ν ΤΟ Σ  Ιωάννης Αρχ/κας - Δ.Αστ. Αερολ. Αθηνώ ν

Π Α Π Α Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Υ  Ιωάννης Μαθηματικό - Πανεπιστήμιο Αθηνώ ν Π Α Π Α Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Υ

Παναγιώτης

Αρχ/κας - Τ.Α. Ηλιούπολης

Π Α Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ  Ν ικόλαος Λογιστικής & Χρημ/κής - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Π Α Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ  Λάζαρος Αρχ/κας ΤΣΦ Κάτω Κλεινών

Π Α Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ -Φ Υ ΣΕ Κ Η

Μαρία

Μαθηματικώ ν - Αριστ.Πανεπ. Θεσσαλονίκης Θ ΑΝΟ Υ  Σουλτάνα Αρχ/κας - Τ.Τ. Γιαννιτσών

Π Α Π Α Δ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ  Δημήτρ ιος Δ ιο ίκηση & Ο ικονομίας - ΤΕΙ Καβάλας Π Α Π Α ΔΟ Π Ο ΥΛ Ο Σ  Αργύριος Αρχ/κας - ΥΤ ΕΒ Ε

Π Α Π Α Δ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ  Χαράλαμπος Πολιτικών Μ ηχανικώ ν - ΤΕΙ Κεντρ.Μακεδονίας ΚΟΥΤΣΟΥ Βασιλική Αρχ/κας - Α.Τ. Σιδηροκάστρου

Π Α Π Α ΪΩ Α Ν Ν Ο Υ  Μαρία Φιλοσοφική Σχολή - Πανεπ. θεσ/νίκης Π Α Π Α ΪΩ Α Ν Ν Ο Υ  Παναγιώτης Αρχ/κας - Τ.Τ. Σερρών

Π Α Π Α Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ  Κων/να Παιδαγωγικό - Πανεπ. θεσ/νίκης Π Α Π Α Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ

Δημήτρ ιος

Α / Α ' - Δ.Α.Θ. / Υ.Π.Π.Δ.Π.Κ.Π.

Π Α Π Α Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Μαρία Τμ.Επικ/νίας και Μ Μ Ε  - Πανεπ.Αθηνών Π Α Π Α Π ΕΤ Ρ Ο Σ  Ιωάννης Υ/Α ' ε.α.

Π Α Π Α Σ Η Φ Α Κ Η Σ  Αντώνιος Τμήμα Εργοθεραπείας Αθηνώ ν Π Α Π Α Σ Η Φ Α Κ Η Σ  Γεώργιος Α / Δ ' - ΥΔΕΖΙ

Π Α Π Α Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Υ  Αθανάσιος Πανεπ. Πατρών / Τμ.Διοικ.Επιχ/σεων Αγρ.Προϊόντων & 

Τροφίμων
Π Α Π Α Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Υ  Χρήστος Α /Υ ' - Τ.Τ. Καισαριανής

Π Α Π Ο ΥΤ ΣΑ ΚΗ  Πελαγία Νομ ική  Σχολή Αθηνώ ν Π Α Π Ο ΥΤ ΣΑ ΚΗ Σ  Γεώργιος Ταξίαρχος - ΓΔ.Π .Επ ισήμω ν & Ευπαθών 

Στόχων

ΠΑΡ ΙΣΟ ΠΟ ΥΛΟ Υ Χαρίκλεια Οικον.Εηιστημών - Πανεπ. Μ ακεδονίας ΠΑΡ ΙΣΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ Γεώργιος Αρχ/κας - Τ.Τ. Λητής

Π Α Ρ Λ Α Π Α Ν ΙΔ Η Σ  Ελευθέρ ιος Μ ηχανικώ ν Ορυκτών Πόρων - Πολυτεχνείο Κρήτης Π Α Ρ Λ Α Π Α Ν ΙΔ Η Σ

Αναστάσιος

Υ / Β ' Τ.Τ. Φλώρινας

Π ΑΥΛΑΚ ΙΔΟ Υ  Αννα Μαρία Μαθηματικό - Πανεπιστήμιο Α ιγαίου Π Α ΥΛ Α Κ ΙΔ Η Σ  Ν ικόλαος Α/Υ ' - Δ.Α.Θ. / Υ.Α.Ο.Ε.Ε.Α.

ΠΑΥΛ ΙΔΟΥ Ευδοκία Γεωπονία - Αριστ. Πανεπ. θεσ/νίκης Π ΙΛΑΤΟΥ Βασιλική Αρχ/κας - Δ.Α.Θ. / Υ.Κ.Α.

ΠΑΥΛΙΔΟΥ θεοδώρα Φυσικοθεραπείας - ΤΕΙ Δυτ.Ελλάδας ΠΑΥΛΙΔΗΣ Ευστάθιος Υ/Α' - Δ.Α. Πέλλας

ΠΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ Γεώργιος Οικονομικής Επιστήμης - Οικον.Πανεπ. Αθηνών ΠΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ Παναγιώτης Αρχ/κας - Τ.Σ.Φ. Αριδαίας

ΠΑΧΟΥΜΗΣ Γεώργιος Τμ.Πολιτ.Μηχαν.&Τοπογρ. - ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας ΠΑΧΟΥΜΗΣ Ιωάννης Αρχ/κας - Τ.Α. Κομοτηνής

ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗ Γεωργία Τμ.Δημ.Διοίκησης - Πόντειο Πανεπιστήμιο ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ Ιωάννης Α/Υ' - Τ.Τ. Ν.Ιωνίας

ΠΕΡΔΙΚΑΤΣΗΣ Γεώργιος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. - Τ.Ε.Ι. Δυτ. 
Μακεδονίας

ΠΕΡΔΙΚΑΤΣΗΣ Πέτρος ΑΛ" - Δ.Α. Πέλλας

ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ Αθανάσιος Σχολή Αστυφυλάκων ΚΡΟΜΜΥΔΑ Κων/να Ανθ/μος - Τ.Δ.Ν.Μυτιλήνης

ΠΕΤΡΙΔΗΣ Παναγιώτης Λογιστ.& Χρημ/κή - ΤΕΙ Σερρών ΠΕΤΡΙΔΗΣ Πέτρος Αρχ/κας - Τ.Τ. Σερρών

ΠΕΤΡΙΤΗΣ Αναστάσιος Οικονομικό - Πανεπ. Πειραιά ΠΕΤΡΙΤΗΣ Πέτρος Ανθ/μος - Τ.Α. Καμινίων

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος Γεωπ.Πανεπ.Αθηνών / Επιστ.Ζωϊκής Παραγ.& Υδατ/ 
ργιών

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Αρχ/κας -Τ.Τ. Πειραιά

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Δέσποινα Φιλοσοφική - Πανεπ. Ιωαννίνων ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος Αρχ/κας - Δ.Α.Φλώρινας / Επιτελείο

ΠΕΤΡΟΥ Βασιλική Γαλλικής Φιλολογίας - Πανεπ.Αθηνών ΠΕΤΡΟΥ Νικόλαος Α/Υ' - Τ.Τ. Αττικής Οδού

ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ Στέφανος Τμ.Δημοτ.Εκπαίδευσης - Πανεπ. Ιωαννίνων ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ Πέτρος Αρχ/κας Α.Τ. Κάτων Κλεινών

ΠΛΙΟΓΚΑΣ Γεώργιος Μηχαν.Περιβάλλοντος - Πολυτεχνείο Θράκης ΠΛΙΟΓΚΑΣ Άγγελος Αρχ/κας - Τ.Α. Γιαννιτσών

ΠΟΥΛΕΛΛΗ Αμαλία Βαρβάρα Τεχνολ. Τροφίμων - ΤΕΙ Καλαμάτας ΠΟΥΛΕΛΛΗΣ Βασίλειος Ανθ/μος ε.α.

ΠΟΥΛΟΣ Νικηφόρος Τμ.Ηλεκτρ.Μηχ/κών - ΤΕΙ Ηρακλείου ΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος Αρχ/κας - ΔΑΕΑ / ΥΑΤ

ΡΑΜΠΟΤΑΣ Αναστάσιος Σχολή Πυροσβεστών ΡΑΜΠΟΤΑΣ Σπυρίδων Αρχ/κας - Υ.Α. Σερρών

ΡΑΠΤΗΣ Γεώργιος Τμ. Διοίκ.Επιχ/σεων - Πανεπ. Αιγαίου ΡΑΠΤΗΣ Βασίλειος Α/Υ' - Υ.Α.Δ.Α.

ΡΑΣΠΟΠΤΣΗΣ Παντελεήμων Νομική Σχολή Κομοτηνής ΡΑΣΠΟΠΤΣΗΣ Δημήτριος Υπαρχ/κας Α.Τ. Κρυσταλλοπηγής

ΡΕΓΚΛΗΣ Ευάγγελος Τμ.Κοινωνιολογίας - Πάντειο Πανεπιστήμιο ΡΕΓΚΛΗΣ Ιωάννης Αρχ/κας - Τ.Τ. Σαλαμίνας

ΡΕΓΚΟΥΝΙΩΤΗ Ελένη Φιλοσοφική - Πανεπ. Πατρών ΚΟΡΩΝΑΚΗ Κορίνα Υ/Α' ε.α.

ΡΗΓΑ Αγγελική Οικονομικών Επιστ. - Πανεπ. Αθηνών ΡΗΓΑΣ Νικόλαος Υ/Α' ε.α.

ΡΟΒΟΣ Ευστράτιος Μαθηματικών (Σάμος) - Στατ.& Αναλογ.- Χρημ/κών 
Μαθηματικών

ΡΟΒΟΣ Παναγιώτης Αρχ/κας - Υ.Α.Μυτιλήνης

Συνεχίζονται στο επόμενο τεύχος
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www.dildyoshop.gr <ν Λεοχρ. Κων/νοο Καραμανλή 143, Θεσσαλονίκη
Τπλ.2310311611

I Ε φ ό σ ο ν  έχετε σ ύ ν δ ε σ η  α π ό  τ ο ν  
I Συνεταιρισμό Αστυνομικών Θεσσαλονίκης
ί  κ ά ν τε  ε γ γ ρ α φ ή  γ ια  ν α  δ είτε τ α  ειδικά προνόμια γ ια  ε σ ά ς .

http://www.dildyoshop.gr


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 
ΣΥΜΜΑΧΟΙ

Αποκλειστικά
για ns Ένοπλεε Δυνάμειε & 

τα Σώματα Ασφαλείαε

Α ν α γ ν ω ρ ίζ ο υ μ ε  τ η ν  π ρ ο σ φ ο ρ ά  o a s . 
Σαε στηρίζουμε στην πράξη.

Στην Eurobank πιστεύουμε πωε οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα μαε και 
μαε προσέχουν, αξίζουν και τη δική μαε ιδιαίτερη προσοχή. Με αυτή τη σκέψη, 
διαμορφώσαμε αποκλειστικά για εσάε. το προσωπικό των Ενόπλων 
Δυνάμεων &  τω ν Σωμάτων Ασφαλείαε τηε χώραε, το πρόγραμμα προνομίων 
«ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΎΜΜΑΧΟΙ», που σαε προσφέρει:

• Ο φελοε 5 %  c n ,σ τρ ο φ ή  από τα καθημερινά σαε έξοδα σε σούπερ μάρκετ 
&  βενζίνη στουε συνεργάτεε του προγράμματοε.
Σκλαβενίτηε, Μασούτηε, Χαλκιαδάκηε, ΕΚΟ

• Επιτόκιο 2%* στο λογαριασμό μισθοδοσίαε σαε για τα πρώτα € 5 .000 .

Μεταφέρετε τώρα τη μισθοδοσία σαε και κερδίστε €100
και πολλά προνόμια και εκπτώσειε σε τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίεε
που έχουμε εξασφαλίσει αποκλειστικά για εσάε.

Δηλώστε το ενδιαφέρον σαε σε κατάστημα Eurobank ή του Δικτύου Νέο 
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έω ε 3 0 /6  και ενημερωθείτε αναλυτικά από τα 
στελέχη μαε.

* Το επιτόκιο ε ίνα ι κλιμακωτό. Ζ Ε Γ ΙΑ :  1,7072%. Η  Συνολική  Ετήσια Πραγματική Απόδοση  
(Σ.ΕΠ.Α.) υπολογίσθηκε μ ε  την παραδοχή ό τ ι για ένα  (1 ) eras, το ποσό κατόθεσηε και το επιτόκιο  
παραμένουν αμετάβλητα  και δ εν  αναλαμβάνοντα ι οι τόκοι εξαμήνου. Σ α ν  αποτέλεσμα, η  Σ.ΕΠ.Α. 
προκύπτει μ ετά  τη φορολόγηση τω ν τόκων μ ε  συντελεστή 15% και τον  όμ ην ια ιο  ανατοκισμό. Το προϊόν  
δ ιατίθετα ι υπό τους περιορισμούς και τιs  προϋποθέσεις της από 18 .0 7 .2 0 1 5  ΠΝΠ. όπως εκάστοτε ισχύει 
Γ α  τους όρους και προϋποθέσεις, ενημερω θείτε σε κατάστημα της Τράπεζας ή  στο w ww.eurotxink.gr

Eurobank
Υπεύθυνα δίπλα σαε
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