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W IN D  W IN D  j 2016 -  201

SAT XS
1,9  € πάγιο (τελικό 4 , 1 6 0

>  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 M B  (μετά από αίτηση) 

(Με αίτηση προστί&ενται 130 sms με 2€ )

SAT 300
1 0 ,5  € πάνιο (τελ. 1 5 ,9 6  Ο

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

Vodafone-Cosmote
^  300 M B  (μετά από αίτηση) 

(Με αίτηση προστί&ενται 130 sms με 2€)

SAT 1 .000 
1 4  € πάνιοίτελικό 2 0 ,7 8  €)

SAT Unlimited 
16 € πάνιο (τελ. 23,500

SAT CONTROL 3 0 0  

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

Vodafone-Cosmote
r* 1GB (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  €)

1500' ενδοεπικοινωνία
>  300 λεπτά προς κινητά
>  6 0 SM S
>  100 MB
Ζητήστε το συμπληρωματικό έντυπο 

που αφορά τα καρτοσυμβόλαια

Στις τελ ικές τιμές συμπ εριλαμβάνονται όλες οι επ ιβαρύνσεις (ΦΠΑ  -  τέλη κινητής -  συνδρομή κλπ)

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

Mobile Broadband (προ ΦΠΑ): 2 GB - 2,5 € 10 G B - 5 € > 30 G B - 10 €
Αποστέλλοντας κενό μήνυμα στο 1212 ενημερώνεστε via το υπόλοιπο των δεδομένων oac.
ν ' Κάθε χρόνο επιδοτήσεις από 25% έως 34% ως ακολούθω ς :

Α) 100 € σε σύνδεση που θ α  έχει ετήσ ια  κίνηση από 401 € κα ι άνω (δηλαδή έκπτωση έως 25%)
Β) 200 € σε σύνδεση που θ α  έχει ετήσ ια κίνηση από 701 € κα ι άνω (δηλαδή έκπτωση έως 29%)
Γ) 300 € σε σύνδεση που θ α  έχει ετήσ ια κίνηση από 901 € κα ι άνω (δηλαδή έκπτωση έως 34%)
Η ετήσ ια κίνηση υπ ολογίζεται από 1η Δεκεμβρίου-30 Νοεμβρίου κα ι εφόσον ο συνδρομητής δ ικ α ιο ύ τα ι 
επιδότηση, αυτή θ α  σ υμψ ηφ ισ τεί στον λογαριασμό του Ιανουάριου (που εκδ ίδετα ι 15 Φ εβρουάριου), 

ν ' Ο ι λογαριασμοί εκτός Ν. Θεσσαλονίκης αποστέλλονται με em ail ή με τα  ΕΛΤΑ με χρέω σ η/φ άκελο  2€.

Η εξόφληση των λογαριασμώ ν, γ ίνετα ι στα γρ α φ εία  μας με μετρητά ή με χρήση καρτών όλων των 

τραπεζών, με e-Banking ή στα τα μ ε ία  στις παρακάτω τράπεζες:

ALPHA: G R 3201407010701002002016616 ΕΘΝΙΚΗ: G R0201102100000021048123950  

EUROBANK: G R6502601200000590200817092 ΠΕΙΡΑΙΩΣ: G R3701714020006402126859379.

Τα π ρογράμματα λόγω της οικονομικής κρίσης, απ ευθύνοντα ι σε συναδέλφ ους όλης της χώρας. Για 

περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα  γρ α φ εία  του Συνεταιρ ισμού καθημερ ινά  κα ι ώρες 

08 .00-17 .00  εκτός Σαββάτου -  Κυριακής κα ι εορτών.
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ |

ΜΗΝΥΜΑ
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου 
Τσουβάλα, για την παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών

Η
 26" Ιουνίου καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση 
του Ο.Η.Ε. ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκω
τικών. Πρόκειται για ημέρα σκέψης και περισυλλογής, 

για ημέρα σοβαρού προβληματισμού και κοινωνικού διαλό
γου. καθώς, όπως όλοι γνωρίζουμε τα ναρκωτικά αποτελούν 
ένα από τα μείζονα προβλήματα της κοινωνίας. Ένα πρόβλη
μα που δεν μπορεί να ειδωθεί ξεχωριστά από τα συνολικότερα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία, που δεν 
μπορεί να αποσυνδεθεί από παράγοντες και παραμέτρους που 
επηρεάζουν τη ζωή του ανθρώπου.

Διανύουμε μια δύσκολη παγκοσμίως περίοδο, κατά την οποία 
πλήθος αιτίων, μεταξύ των οποίων οι πόλεμοι, η δημοσιονομική 
κρίση, η ανεργία και το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα, 
έχουν επιφέρει πολυεπίπεδες επιπτώσεις στην προσωπική και 
κοινωνική ζωή των πολιτών. Η φτώχεια, η εξαθλίωση, οι ανι
σότητες, η ανεργία και η περιθωριοποίηση είναι ορισμένοι από 
τους παράγοντες που διευκολύνουν τη δράση των εγκληματι
κών οργανώσεων διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών ουσι
ών, καθώς «ωθούν» ανθρώπους, που εντελώς εσφαλμένα θε
ωρούν τις ναρκωτικές ουσίες ως μία διέξοδο διαφυγής από την 
πίεση, το στρες και το άγχος που αντιμετωπίζουν καθημερινά, 
στη χρήση τους. Άλλωστε, είναι γενικά παραδεκτό και τεκμη
ριωμένο επιστημονικά, ότι οι κοινωνικές και οικονομικές κρί
σεις επιφέρουν αύξηση των χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών.

Το ζήτημα της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, λόγω των σοβα
ρών αρνητικών του επιπτώσεων, αποτελεί θέμα άμεσης και δι
αρκούς προτεραιότητας για κάθε οργανωμένη χώρα. Πρόκειται 
για διεθνές πρόβλημα, που απαιτεί κοινή, ισορροπημένη και 
συνολική προσέγγιση και αντιμετώπιση.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συντονισμένη δράση των Αρχών 
επιβολής του νόμου, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, είναι ανα
γκαία και επιβεβλημένη.

Η Ελληνική Αστυνομία, έχοντας επίγνωση της σοβαρότητας 
του προβλήματος και αντιλαμβανόμενη το μερίδιο ευθύνης που 
της αναλογεί έναντι της κοινωνίας, βρίσκεται σε πλήρη και διαρ
κή δραστηριοποίηση για την αντιμετώπισή του, μέσω της σφαι
ρικής και ολιστικής προσέγγισης του ζητήματος και της εφαρ
μογής καινοτόμων προγραμμάτων και στοχευμένων μέτρων, συ- 
νεργαζόμενη σταθερά με τις άλλες διωκτικές Αρχές, στο εσω
τερικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Για το λόγο αυτό, οι πολιτικές και πρακτικές τις οποίες υιοθε
τεί η Ελληνική Αστυνομία και εφαρμόζουν οι καθ' ύλην αρμόδι
ες Υπηρεσίες τπς είναι σαφές ότι έχουν συγχρόνως προληπτικό 
και κατασταλτικό χαρακτήρα και αναπτύσσονται τόσο σε εθνικό, 
όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό συνεργαζόμαστε 
με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς που έχουν ως αντικεί

μενο την πληροφόρηση, ενημέρωση, θεραπεία και κοινωνική 
επανένταξη των χρηστών.

Προς το σκοπό αυτό, εκπονήθηκε και εφαρμόζεται «Ειδικό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τπν αντιμετώπιση των ναρκω
τικών», το οποίο περιλαμβάνει τους στρατηγικούς στόχους και 
τις βασικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί στο επίπεδο της 
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα ναρκωτικά, με βάση τα εθνικά 
δεδομένα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ευρύτερη ευρωπαϊ
κή προσπάθεια για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της 
σύγχρονης κοινωνικής μάστιγας των ναρκωτικών και στην πλη
ρέστερη προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Η Ελληνική Αστυνομία με πρόγραμμα, μεθοδικότητα, επαγ
γελματισμό και αυστηρή προσήλωση στην αποστολή της. επι
τυγχάνει, καθημερινά, εξαιρετικής σπουδαιότητας «χτυπήματα» 
στους αδίστακτους εμπόρους του θανάτου.

Τα θετικά αποτελέσματα στην καθημερινή μάχη κατά των ναρ
κωτικών, μας δημιουργούν την υποχρέωση να συνεχίσουμε και 
να εντατικοποιήσουμε περισσότερο τις δράσεις μας, προκειμέ
νου να αντιμετωπίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικό- 
τητα και κατά συνέπεια το μέλλον μας με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Συνεπώς, η Παγκόσμια ημέρα κατά των Ναρκωτικών δεν ε ί
ναι και δεν πρέπει να θεωρείται ως απλή τυπική υπενθύμιση 
του προβλήματος, ούτε φυσικά, μια πρόσκαιρη αφορμή προ
βληματισμού για το μείζον αυτό ζήτημα.

Η 26" Ιουνίου επιβάλλεται να αποτελεί, κάθε έτος, την εκκί
νηση μιας «νέας κοινής προσπάθειας», που στηρίζεται στην 
εμπειρία και στην επιστημονική τεκμηρίωση, για την αποτελε
σματική αντιμετώπιση ενός από τα πλέον ζωτικά προβλήματα 
της χώρας μας, της Ευρώπης και του πλανήτη γενικότερα. Για 
αυτό απαιτείται επιμονή και υπομονή, συστράτευση και συντο
νισμός όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο 
της αντιμετώπισης των ναρκωτικών.

Αναγνωρίζοντας ότι η ευαισθητοποίηση και η ενεργή συμμετο
χή όλων μας, αποτελούν το βασικό όπλο για την αντιμετώπιση των 
ναρκωτικών ουσιών, θέλω μέσω αυτού του μηνύματος να δώσω 
το σύνθημα για συνεχείς, πιο αποφασιστικές και τολμηρές δρά
σεις. ώστε να διασφαλίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσμα- 
τικότητα την προστασία της ζωής και της υγείας του ευρύτερου 
κοινωνικού συνόλου και ιδίως της νεολαίας, στην οποία, ουσι
αστικά, στηρίζεται το μέλλον της χώρας και της κοινωνίας μας.

Ας γίνει η αντιμετώπιση των ναρκωτικών καθημερινή υπό
θεση όλων μας!

- 0 -

ΑΡΧΗΓΟΣ
Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ 

Αντιστράτηγος
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
(Ανασκόπηση

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

Εκδότης
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 
Διεύθυνση Επικοινωνίας 
Τμήμα Ιστορίας-Εκδόσεων

(Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9010/1/16-γ'από 05-01-2001 απόφαση του 

Υπουργού Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ Β'20/16-01-2001) όπως αυτή τροποποιή

θηκε με την υπ αριθ. 9010/1/17-α'αηό 18-09-2002 (ΦΕΚ Β 12ΑΑ/23-09- 

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

την υ ή  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 Ί688 ), αντίστοιχα.

Διευθυντής
Αλέξανδρος Γεροχρήστος 
Διευθυντής Δ/νσης Επικοινωνίας/ΑΕΑ 
τηλ. 210/6911768 
Υπεύθυνη Διαφήμισης 
Μαρία Κωνσταντοπούλου 
ΤμηματάρχηςΤμ. Ιστορίας Εκδόσεων/
Δ/νσης Επικοινωνίας/ΑΕΑ 
τηλ. 210/6845062 - 6940730008 
Αρχισυντάκτης 
Ανθ/μος Αικατερίνη Κίκη 
τηλ. & fax 210/6849352 
Συντάκτες
Ανθ/μος Αντώνης Τζιβανόπουλος.
Ανθ/μος Οδυσσέας Παππάς.
Αρχ/κας Αναστάσιος Τρίκκας.
Π.Υ. Μαρία Νέζερη.
Π.Υ. Ευστάθιος Κούρος 
Υπηρεσιακές φωτογραφίες 
Φωτογρ. Συνεργείο 
Δ/νσης Επικοινωνίας/ΑΕΑ 
Διαχείριση-Διανομή 
Π.Υ. Μαρίνα Βασαρμίδου 
Παραγωγή-Εκτύπωση 
"DIAMOND PRINT' Α.Ε. 
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 
tel.: 210/6854609, fax: 210/6849352
e-mail: anaskophsh@yahoo.gr

Κωδ. Γεν. Γραμ. Ενημέρωσης: 1061

Τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών αηηχούν τις δικές 

τους απόψεις και όχι απαραίτητα εκείνες του Αρχηγείου της 

Ελληνικής Αστυνομίας.
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Τον καθιερωμένο όρκο έδωσαν οι (119) νέοι Υπαστυ- 
νόμοι Β', που αποφοίτησαν από τη Σχολή Αξιωμα
τικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια 

τελετής που πραγματοποιήθηκε (21/06/2017), στις εγκατα
στάσεις της Σχολής, στους θρακομακεδόνες Αττικής. Τα 

ξίφη στους νέους Αξιωματικούς επέδωσε η Α.Ε. ο Πρόεδρος 
της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκοπής Παυλόπουλος, πα

ρουσία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρη 

Αναγνωστάκη, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασί

ας κ. Γιάννη Καπάκη, του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα 
Υπουργείου Εσωτερικών κ. Τζανέτου Φιλιππάκου και του Αρ

χηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Κωνσταντί
νου Τσουβάλα. Στην τελετή χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηνα- 

γόρας, συνεπικουρούμενος από τον Πανοσιολογιότατο Αρ
χιμανδρίτη - Ταξίαρχο Νεκτάριο Κιούλο. Την τελετή τίμησαν 

με την παρουσία τους, η βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κα Χαρού- 
λα Καφαντάρη, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής 

των Ελλήνων, ο βουλευτής κ. Αθανάσιος Καββαδάς, ως εκ
πρόσωπος του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο 

βουλευτής κ. Χρήστος Κατσώτης, ως εκπρόσωπος του Γενι

κού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Κ.Ε., ο βου
λευτής κ. Γεώργιος Τσιτσιλιάνος, ως εκπρόσωπος του Προ

έδρου του πολιτικού κόμματος 'Το Ποτάμι", η βουλευτής κα 

θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, ως εκπρόσωπος του Προέδρου 
της Ένωσης Κεντρώων, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας 

κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης, οι πρώην Υπουργοί Προστασίας 
του Πολίτη κ. Ιωάννης Πανούσης και κ. Ελευθέριος Οικονό

μου καθώς και ο Αντιδήμαρχος Αχαρνών κ. Θεόδωρος Συρι-

νίδης. Παρέστησαν επίσης, ο Αρχηγός ΓΕ.ΕΘ.Α, Ναύαρχος 

Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Α Υπαρχηγός του ΓΕ.Σ., Αντι

στράτηγος Αντώνιος Νομικός, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού 

ΓΕ.Σ., ο Υποναύαρχος Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, ως εκ

πρόσωπος του Αρχηγού ΓΕ.Ν., ο Υποπτέραρχος Λαμπράκης 
Δημητρίου, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕ.Α., ο Αρχηγός 

του Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντι

ναύαρχος Σταμάτιος Ράπτης, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού 

Σώματος, Αντιστράτηγος Βασίλειος Καπέλιος και ο Υηαρχη- 
γός Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρά
τηγος Ιωάννης Βασιλειάδης.

Από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας παρέστησαν ακό
μα. ο Υπαρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος Αριστείδης 

Ανδρικόπουλος, ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου, 
Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλόκης, ο Γενικός Επιθεωρητής 

Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος. Αντιστράτηγος Αντώνιος Μπά

κας, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, 
Αντιστράτηγος Χρήστος Δραγατάκης, ο Διοικητής της Αστυ

νομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος Παναγιώτης Κορδολαί- 

μης και άλλοι Αξιωματικοί. Επιπλέον, παρευρέθηκαν επίτιμοι 
Αρχηγοί του Σώματος, Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων 

και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι των Συνδικαλι
στικών Σωματείων και Φορέων, καθηγητές της Αστυνομικής 

Ακαδημίας, Πρόεδροι Ομίλων Φίλων Αστυνομίας, καθώς και 
συγγενείς και οικείοι των νέων Αξιωματικών.

Οι νέοι Υπαστυνόμοι παρέδωσαν την πολεμική ση
μαία της Σχολής στους 3ετείς Δοκίμους Υπαστυνόμους 

και αφού έδωσαν τον καθιερωμένο όρκο, ο Διοικητής της 
Σχολής Αξιωματικών, Αστυνομικός Διευθυντής Βασίλειος

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Β
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Ρόκκος ανέγνωσε την Ημερήσια Διαταγή.
0 Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος 

Κωνσταντίνος Τσουβάλας, μία ημέρα πριν την ορκωμοσία, 
κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής στη Σχολή Αξιωματικών 
απένειμε πτυχία σπουδών στους νέους Υπαστυνόμους και 
τους απηύθυνε χαιρετισμό, όπου ανέφερε: «Κυρίες και 
κύριοι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι. νέοι συνάδελφοι, ολοκληρώ

νεται και τυπικά σήμερα μ ε  την απονομή των πτυχίων σας, η 
βασική επαγγελματική σας εκπαίδευση. Κι έτσι, μετά και την 

αυριανή ορκωμοσία σας, εντάσσεστε στη βασική ιεραρχική 

δομή του Σώματος.
Ως Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, μ ε  μεγάλη χαρά 

και ικανοποίηση αλλά και μ ε  εξίσου μεγάλες προσδοκίες, 

σας συγχαίρω για την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευ

σής σας και σας εύχομαι καλή τύχη και καλή σταδιοδρομία 
ως στελέχη του αστυνομικού Οργανισμού, της Αστυνομικής 

Οικογένειας. Της οικογένειας του χρέους και της προσφο

ράς' της οικογένειας του καθημερινού μόχθου, της αυτα
πάρνησης. της θυσίας ενίοτε. Γατί, όπως γνωρίζετε από την 

προϋπηρεσία σας ως στελέχη του Σώματος και όπως οι δύο 
(2) προερχόμενοι ε ξ  ιδιωτών νέοι συνάδελφοι ίσως σήμερα 
διαισθάνονται, αλλά που σύντομα μετά βεβαιότητας και αυτοί

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ |

θα διαπιστώσουν, η επιλογή σας. η επιλογή μας να υπηρετή

σουμε στην Ελληνική Αστυνομία και να σταδιοδρομήσουμε 
σ' αυτήν, δεν αποτελεί μια απλή, συμβατική επαγγελματική 

επιλογή, ούτε εξαντλείται στο πλαίσιο της θεσμικής φιλοδο
ξίας για ιεραρχική ανέλιξη. Γ α τ ί η Ελληνική Αστυνομία δεν 

είναι ένας συμβατικός επαγγελματικός Οργανισμός■ και τα 
μέλη της. εμείς-εσείς-όλοι μας. δεν αποτελούμε μια τυπική 

επαγγελματική ομάδα, όπως αυτή αποτυπώνεται ως στερε

ότυπο στη μέση κοινωνική αντίληφη.
Η Ελληνική Αστυνομία είναι ένας Οργανισμός αέναης πα

ραγωγής εθνικού και κοινωνικού έργου■ και το προσωπικό
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Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας είναι ισότιμη με τις Σχολές 

των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας και τις αντίστοιχες 
Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων δυνάμεων. Η ιροίτηοη των Δοκίμων 

Υπαστυνόμων στη Σχολή διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα και χωρίζεται σε τέσ
σερα (4) εκπαιδευτικό έτη.

Οι εξερχόμενοι της Σχολής Υπαστυνόμοι Β'. Αξιωματικοί γενικών καθη
κόντων. έχουν τη δυνατότητα εξέλιξης μέχρι την κορυφή της ιεραρχικής 
πυραμίδας στο βαθμό του Αντιστράτηγου και του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

Η εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυ
νομίας από το έτος 1995 πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία των Γενικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας. Έρευνας 
και θρησκευμάτων, για την πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου 
Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αποστολή της Σχολής είναι η σύγχρονη, επιστημονική, θεωρητική και 
πρακτική εκπαίδευση των δοκίμων Υπαστυνόμων. η οποία αποβλέπει στην 
άρτια επαγγελματική κατάρτιση, τη γενική μόρφωση και την κατάλληλη 
σωματική και ψυχική προετοιμασία των εκπαιδευομένων. με στόχο τη με
γιστοποίηση της προσφοράς τους στην Πολιτεία και στο κοινωνικό σύνολο.

της. τα ενεργά της μέλη και ιδίως τα στελέχη αυξημένης ευ

θύνης οι αξιωματικοί είναι οι κρατικοί εκείνοι λειτουργοί που 

οποιαδήποτε μέρα, οποιαδήποτε στιγμή, υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες καλούνται να υπερασπιστούν, πάνω και πέρα από 

τα προσωπικά και οικογενειακά τους συμφέροντα, το εθνικό 
και το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, τα ατομικά και κοινωνικά 

δικαιώματα των πολιτών, το θεμελιώδες αίτημα της κοινωνίας 
και των μελών της για ασφάλεια και προστασία.

Με την αποφοίτησή σας. λοιπόν, από τη Σχολή Αξιωματι

κών της Ελληνικής Αστυνομίας, καλείστε ως νέα στελέχη του 

Σώματος να αξιοποιήσετε τα προσόντα, τις ικανότητες, τις 

γνώσεις, το ζήλο σας για διάκριση αλλά και για προσφορά.

Γιατί η επαγγελματική σας καταξίωση είναι αναπόσπαστα 

συνδεδεμένη μ ε  την προσφορά σας-και η προσφορά σας απο

λύτως συναρτώμενη μ ε  τον τρόπο, τη διάθεση και την ποιότητα 

που θα μετατρέψετε τις γνώσεις και γενικά τις ικανότητάς σας 
σε έργο προς τη χώρα, την κοινωνία, τους πολίτες.

Βέβαιος για τις ικανότητες και τα προσόντα σας. πε

πεισμένος για τις γνώσεις που αποκτήσατε αυτά τα χρόνια 

της εκπαίδευσής σας και ερμηνεύοντας την επιλογή σας να 
ενταχθειτε στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνο

μίας ως συνειδητή έμπρακτη απόδειξη της βούλησής σας 

για περαιτέρω προσφορά, αισθάνομαι υπερήφανος που ως 
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας μου δίνεται η δυνατότη

τα να παρίσταμαι σήμερα, εδώ. στην αποφοίτησή σας και να 
νοιώθω την ικανοποίηση της υποδοχής των νέων αξιωμα

τικών. των νέων στελεχών του Σώματος στο νέο αυξημένης 
ευθύνης, επαγγελματικό τους χώρο.

Σ ' έναν πραγματικά απαιτητικό χώρο όπου οι πολίτες 

προσβλέπουν στην Ελληνική Αστυνομία ως τον θεσμικό 
εκείνο Κρατικό Οργανισμό που έχει τη δυνατότητα και την 

ικανότητα να τους εξασφαλίσει αυτό ακριβώς που πάντοτε 

και ιδίως αυτή την εποχή της δημοσιονομικής κρίσης απο
τελεί βασικό ζητούμενο και κυρίαρχη προτεραιότητα· την 

προστασία, την ηρεμία, τη σταθερότητα, την ασφάλειά τους.
Και γνωρίζουν, οι πολίτες, πως η ανταπόκριση στο κα

θοριστικής σημασίας αυτό αίτημα προϋποθέτει μ ια  Αστυ

νομία αποτελεσματική, σύγχρονη, ανθρώπινη-με στελέχη
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που μπορούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες και τις 

απαιτήσεις τους, μ ε  αξιωματικούς έντιμους, δίκαιους, συ
νετούς. αξιοπρεπείς' ικανούς να λειτουργήσουν ως πρότυπα 

για τους υφισταμένους τους, εμπνέοντας τους και ενεργο

ποιώντας όλα εκείνα τα στοιχεία του χαρακτήρα τους που 
μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο εκπλήρωσης της 

αποστολής τους.
Οφείλουμε, λοιπόν, όλοι μαζί' εσείς μ ε  την φρεσκάδα 

στη σκέψη, τον ενθουσιασμό και τη δύναμή της νιότης κι 

εμείς οι παλιότεροι μ ε  την εμπειρία, τη σύνεση και την ωρι
μότητα της ηλικίας να ανταποκριθούμε σ'αυτό το αίτημα, σ' 

αυτό το επιτακτικό κάλεσμα της κοινωνίας, σ'αυτό το χρέος.
Να σμίξουμε, να συνταιριάξουμε όλα αυτά τα στοιχεία σε 

μια κοινή προσπάθεια, σ ' έναν κοινό στόχο.· Την ανανέωση 
του αστυνομικού Οργανισμού, τη θεμελίωση της νέας προο

πτικής του Σώματος, την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς 

τη χώρα και τους πολίτες. Είναι βέβαιο πως αναλαμβάνετε τα 
νέα σας καθήκοντα ως αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομί
ας σε μια κρίσιμη εποχή. Σε μια εποχή ιδιαίτερων προκλή

σεων. ιδιαίτερων απαιτήσεων, ιδιαίτερων προβληματισμών. 
Όμως διαθέτετε όλα τα προσόντα, όλα τα εχέγγυο, όλες τις 
προϋποθέσεις να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της σημα

ντικής σας αποστολής' κι όχι μόνον να ανταποκριθείτε αλλά 

να δώσετε στο Σώμα και στην κοινωνία ακόμα περισσότερα 
απ' όσα προσδοκούν από εσάς. Είμαι απολύτως πεπεισμένος 

πως θα τα καταφέρετε. Πως η σταδιοδρομία σας θα είναι 
ανάλογη των ικανοτήτων σας, αντάξια των προσδοκιών σας 

και των προσδοκιών μας. Εμείς οι παλαιότεροι συνάδελφοι 

σας είμαστε κοντά σας. είμαστε δίπλα σας. Να σας συμβου
λέψουμε. να σας στηρίξουμε και να στηριχθούμε από εσάς.

Και όλοι μαζ ί να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για 

μια νέα. σύγχρονη, αποτελεσματική, ανθρώπινη Αστυνομία, 

για έναν κόσμο περισσότερο ασφαλή, για μ ια  κοινωνία κα

λύτερη. Ο ρόλος σας σ ' αυτή την προσπάθεια είναι σημα
ντικός. και η προσφορά σας αναμένεται να είναι ανάλογη.

Σας εύχομαι καλή επιτυχία, καλοτυχία στην προσωπι

κή και επαγγελματική σας ζωή και καλή σταδιοδρομία στο
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Μετά το πέρας της τελετής, ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών προσέ- 
φερε συμβολικό δώρο στην Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προκοπή 
Παυλόπουλο. ως ένδειξη σεβασμού για την ύψιστη τιμή που προσέδωσε 
με την παρουσία του στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αστυνομικό Σώμα.
Επιτρέψτε μου. ολοκληρώνοντας τις σκέψεις μου. να 

ευχαριστήσω τους καθηγητές, τους εκπαιδευτές και γε

νικά το προσωπικό της Σχολής Αξιωματικών και όλους 
όσοι συνέβαλαν όλα αυτά τα χρόνια της εκπαιδεύσεώς σας 

προκειμένου να εξελιχθεί και να ολοκληρωθεί ομαλά και 

αποδοτικό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα».
Πτυχία απένειμαν επίσης ο Προϊστάμενος Επιτελείου 

του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μι

χαήλ Καραμαλάκης. η Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας 

Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, Αντιστράτηγος Ζα- 
χαρούλα Τσιριγώτη, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας 

Βορείου Ελλάδος. Αντιστράτηγος Χρήστος Δραγατάκης, ο 
Προϊστάμενος Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και 

Πληροφορικής, Υποστράτηγος Γεώργιος Κωτσάκης. ο Προϊ

στάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Υποστράτηγος Ανδρέας Δασκαλάκης. ο Διοικη

τής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος Παναγιώτης 
Κορδολαίμης και ο Προϊστάμενος Κλάδου Αλλοδαπών και 

Προστασίας Συνόρων, Ταξίαρχος Αχιλλέας Σκανδάλης.
Στην τελετή παρέστησαν ακόμα, ο Διοικητής της Σχολής 

Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, 

Ταξίαρχος Αναστάσιος Μανιάτης, ο Διευθυντής της Διεύ
θυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, 

Ταξίαρχος Γεώργιος θεοδωρακόπουλος. ο Διευθυντής της 

Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου, Ταξίαρχος Ευ
στράτιος Παπαδέας, ο Διοικητής της Σχολής Αστυφυλάκων, 

Αστυνομικός Διευθυντής Παύλος Δασκαλάκης. ο Διοικητής 
της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, Αστυνομικός Διευθυντής 

Βασίλειος Βράντζας και ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαί
δευσης και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος. Αστυνομικός 

Υποδιευθυντής Διονύσιος Κούγκας. ■
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ΕΠ ΙΣΚΕΨ Η

του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ

ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ  ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο
 Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος 

Αναγνωστάκης πραγματοποίησε από 08 Ιουνίου δι
ήμερη επίσκεψη σε νησιά των Κυκλάδων, έχοντας 

σειρά συναντήσεων και επαφών με υπηρεσιακούς παρά
γοντες και τοπικούς Φορείς. Τον κ. Γενικό συνοδέυσαν ο 

Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντι

στράτηγος Αντώνιος Μπάκας και ο Γενικός Περιφερεια

κός Αστυνομικός Διευθυντής Νοτίου Αιγαίου. Ταξίαρχος 

Γεώργιος Γιαννόπουλος. Σημειώνεται ότι, οι μετακινήσεις 

του κ. Γενικού πραγματοποιούνται με πλωτό σκάφος του 
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, στο οποίο 

επιβαίνουν ο Αρχηγός του Σώματος, Αντιναύαρχος Σταμά- 

τιος Ράπτης, ο Διευθυντής Α  Κλάδου, Υποναύαρχος Ιωάν
νης Αργυρίου και ο Διοικητής της 6ης Περιφερειακής Διοί

κησης, Πλοίαρχος Νικόλαος Σκευοφύλακας. Με την Τήνο 
να αποτελεί τον πρώτο σταθμό του οδοιπορικού στις Κυ
κλάδες. ο κ. Γενικός επισκέφθηκε αρχικά τον Ιερό Ναό της 
Ευαγγελίστριας της Τήνου, όπου τον υποδέχθηκε ο Αρχιε

ρατικός Επίτροπος της Ιερός νήσου Τήνου, Πρωτοπρεσβύ

τερος Γεώργιος Φανερός. Ακολούθως επισκέφθηκε το ο ι
κείο Αστυνομικό Τμήμα, όπου συναντήθηκε με το Δ ιοικη
τή του. Αστυνόμο Α Νάκο Χρήστο και το λοιπό αστυνομι

κό προσωπικό. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Γε
νικός είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί αναλυτικά για θέ

ματα αστυνομικού και ευρύτερου ενδιαφέροντος που απα

σχολούν την τοπική κοινωνία. Ακολούθησε επίσκεψη του 
κ. Γενικού στο νησί της Πάρου, όπου αρχικό επισκέφθηκε

το Δημαρχείο και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο κ. Κωβαίο 

Μάρκο. Κατά τη συνάντηση τους ο κ. Γενικός μεταξύ άλ
λων ανέφερε: «... Επιλέξαμε ο πρώτος σταθμός στην Πάρο 

να είναι το Δημαρχείο, όχι για επικοινωνιακούς η συμβο
λικούς λόγους άλλα για άκρως ουσιαστικούς λόγους.......

Θεωρούμε ως Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Ελ

ληνική Αστυνομία ότι δεν μπορούμε παρά να αναπτύξου

μ ε  συνεργασία και συνέργεια ιδιαίτερα μ ε  την Πρωτοβάθ

μ ια  και Δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση έτσι ώστε να ανα
πτυχθεί στη χώρα μας ένα μοντέλο κοινοτικής - συμμετο

χ ικής αστυνόμευσης........Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι

θα κάνουμε το ανθρωπίνως δυνατό να ενισχύσουμε την 
προσπάθεια της εθνικής οικονομίας να στηριχθεί ακόμη 

περισσότερο στο τουριστικό προϊόν. Η Ελληνική Αστυνο

μία. η Πυροσβεστική στα αεροδρόμια και όχι μόνο, το Λ ι
μενικό σώμα μ ε  τη διαχείριση των λιμανιών συμβάλλουν 

σε αυτό.......Η Ελλάδα ήταν είναι και θα παραμείνει ασφα
λής. ένας τόπος επισκέφιμος και πάνω από όλα μ ία  χώ

ρα και μ ία  πατρίδα που έχει μάθει να πρωταγωνιστεί. ..».

Ακολούθησε επίσκεψη στον Ιερό Ναό Παναγιάς Εκατο- 
νταπυλιανής, όπου ο κ. Γενικός ξεναγήθηκε από τον Εφη

μέριο Χρήστο Πετρόπουλο. ενώ στη συνέχεια επισκέφτη- 
κε το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου και συναντήθηκε με το 

Διοικητή του. Υπαστυνόμο Α Αντωνόπουλο Ιωάννη καθώς 
και το αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί σε αυτό. Στον 

επόμενο σταθμό της περιοδείας του, το νησί της Νάξου, 
ο κ. Γενικός επισκέφτηκε το Δημαρχείο και συναντήθηκε
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με το Δήμαρχο κ. Μανόλη Μαργαρίτη, τον Αντιδήμαρχο κ. 
Δημήτρη Λιανό και τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, 

κ. Νίκο Σέργη, με τους οποίους συζήτησε και αντάλλαξε 
απόψεις για θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος που απα

σχολούν την τοπική κοινωνία. Κατά τη διάρκεια της συζή
τησης, μεταξύ άλλων ο κ. Γενικός ανέφερε: «...Θέλω να 
σας διαβεβαιώσω μ ε  όλη την ειλικρίνεια ότι είμαστε εδώ 
ως συνεργάτες, συμπαραστάτες και κο ινο ί συνοδοιπόροι 

για να αντιμετωπίσουμε τα όποια προβλήματα κάθε φο
ρά αναφύονται......Έχουμε τη διάθεση, έχουμε την όρε

ξη όπως και εσείς. Εάν κάπου εκτιμήσετε από την πλευ
ρά σας ότι μπορεί πιο στοχευμένα. πιο συγκροτημένα να 
παρέμβουμε. σας παρακαλώ μην διστάσετε. Είμαστε ανοι

χτο ί σε προτάσεις, σε σκέψεις, σε ιδέες για να περπατή
σουμε....... Μη διστάσετε ανά πάσα στιγμή, εάν θελήσετε

κάτι να ρθείτε σε επικοινωνία για να δούμε το συγκεκρι

μένο ζήτημα πως μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε από 

κοινού ........Για εμάς οι Κυκλάδες, r τα Δ ω δεκά 
νησα, τα Επτάνησα είναι η έγνοια μας.

είναι το γαλάζιο της χώ- m * ρος. της ση

μαίας και έχουμε υπο- χρέωση όχι
απλά να ακούμε ηροβλή- ματα αλλά
να λύνουμε προβλήματά.... t Είμαστε δ ί

πλα σας. καλή δύνα

Φ

μη και καλή συνέχεια στο έργο σας». Ακολούθως ο κ. Γε

νικός επισκέφθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου, όπου 
συναντήθηκε με το Διοικητή του. Αστυνομικό Υποδιευθυ
ντή Νικόλαο Τσιμπογιάννη και το αστυνομικό προσωπικό 

που υπηρετεί σε αυτό.
Μετά την επίσκεψη του σε Τήνο, Πάρο και Νάξο ο 

κ. Γενικός, την Παρασκευή 09 Ιουνίου 2017, επισκέ- 
φτηκε το Ανω Κουφονήσι, τη Σίφνο, τη Σέριφο και τη 

Σύρο. Τον κ. Γενικό συνοδέυσαν ο Γενικός Επιθεωρη
τής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Αντώ

νιος Μπάκας και ο Γενικός Π εριφερειακός Αστυνομι
κός Δ ιευθυντή  Νοτίου Αιγαίου, Ταξίαρχος Γεώργι-
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ος Γιαννόπουλος. Οι μετακινήσεις του κ. Γενικού πραγ

ματοποιήθηκαν με πλωτό σκάφος του ΑιμενικοΟΐώματος 

-  Ελληνικής Ακτοφυλακής, στο οποίο επέβαιναν ο Αρχη

γός του Σώματος. Αντιναύαρχος Σταμάτιος Ράπτης, ο Δ ι

ευθυντής Α  Κλάδου, Υποναύαρχος Ιωάννης Αργμρίου και 

ο Διοικητής της 6ης Περιφερειακής Διοίκησης, Πλοίαρχος 

Νικόλαος Σκευοφύλακας. Πρώτος σταθμός ήταν το Ανω 

Κουφονήσι. Μετά την άφιξή του ο κ. Γενικός επισκέφθη- 

κε τον Αστυνομικό Σταθμό του νησιού, όπου τον υποδέ

χθηκε ο Διοικητής του, Υπαστυνόμος Β’ Παναγιώτης Αγ- 

γελόπουλος. Ακολούθως συναντήθηκε με τοπικούς Φο

ρείς του νησιού και συγκεκριμένα με τον Πρόεδρο Δημοτι

κής Ενότητας Κουφονησίων. κ. Αντώνιο Κωβαίο. τον πρώ

ην Πρόεδρο Δημοτικής Ενότητας Κουφονησίων. κ. Αντώ
νιο Πράσινο και τον Ιερέα του νησιού, πατήρ Μιχαήλ, με 

τους οποίους συζήτησε θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος 

που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Επόμενος σταθμός 
ήταν η Σίφνος. Εκεί συναντήθηκε με τοπικούς Φορείς του 

νησιού και συγκεκριμένα με το Δήμαρχο Σίφνου, κ. Αν- 
δρέα Μπαμπούνη, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβου
λίου, κ. Κωνσταντίνο Σούλη, τον A 
Γεώργιο Σταυριανό και τον 

κ. Γεώργιο Τρούλο, με τους οποίους συζήτησε και αντάλ

λαξε απόψεις για θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος που 

απασχολούν την τοπική κοινωνία. Ακολούθως ο κ. Γενι

κός συναντήθηκε με το Διοικητή του Αστυνομικού Σταθ

μού Σίφνου, Ανθυπαστυνόμο Άγγελο Μόσχο και το υπό
λοιπο αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί στο σταθμό 
και συζήτησε μαζί τους ζητήματα αστυνομικού ενδιαφέ

ροντος. Στη συνέχεια ο κ. Γενικός πραγματοποίησε σύντο

μη επίσκεψη στη Σέριφο. Εκεί συναντήθηκε με τον Αντι- 
δήμαρχο Τουρισμού κ. Δημήτριο Ρώτα και τον Διοικητή 

του Αστυνομικού Σταθμού Σερίφου, Αρχιφύλακα Ιωάννη 
Γαλάνη. Τελευταίος σταθμός των επισκέψεων ήταν η Σύ

ρος. Αρχικά συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Σύρου, κ. Γε
ώργιο Μαραγκό και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβου

λίου, κ. Γεώργιο Δούναβη. Στη συνέχεια ο κ. Γενικός επι- 

σκέφτηκε τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων όπου τον 

υποδέχτηκε ο Υποδιευθυντής της, Αστυνομικός Υποδι

ευθυντής Κωνσταντίνος Ανθούλης. Εκεί συναντήθηκε με 

τους Δ ιοικητές και το αστυνομικό προσωπικό των υφ ι

στάμενων Υπηρεσιών της και ενημερώθηκε για θέματα 

που τους απασχολούν. Επίσης, ο κ. Γενικός συναντήθηκε 

και με τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών 

Υπαλλήλων Κυκλάδων, Ανθυπαστυνόμο Ιωάννη Δαμια
νό. Ο κ. Γενικός κατά την επίσκεψή ίου στη Διεύθυνση 

Αστυνομίας Κυκλάδων, δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής: 
«Είμαστε στην έδρα των Κυκλάδων, μ α ζ ί μ ε  τον Επιθεω
ρητή Νοτίου Ελλάδος τον Αντιστράτηγο κ. Μπάκα και τον 

Γενικό Αστυνομικό Περιφερειακό Διευθυντή τον κ. Γιαν- 
νόπουλο. για να συνομιλήσουμε μ ε  τους συνεργάτες μας. 

να αφουγκραστούμε πιθανούς προβληματισμούς, και για
τί όχι. ίσως και αιτήματά τους, θέλοντας να δείξουμε το 

πραγματικό ενδιαφέρον, θέλοντας να τους καταδείξουμε 

Την πραγματική έγνοια που έχει τόσο η Πολιτική όσο και 

η Φυσική Ηγεσία για τους συνεργάτες μας. Το Υπουργείο 

του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία έχουν 
ένα στοίχημα. Ένα στοίχημα και μ ε  τον εαυτό μας  

αλλά πολύ περισσότερο μ ε  τους Έλληνες πολίτες Να έρ 

θουμε ακόμη πιο κοντά στον Έλληνα πολίτη, να οικοδομή

σουμε. να ενισχύσουμε και να εδραιώσουμε ένα αίσθημα 
ασφάλειας που το έχει ανάγκη, όσο ποτέ άλλοτε σήμερα 

η ελληνική κοινωνία και να συμβάλουμε διατηρώντας την 

ασφάλεια, μ ε  την βοήθεια και άλλων παραγόντων στη χώ
ρα μας. έτσι ώστε να είμαστε ένας ελκυστικός παράλλη

λα όμως και ασφαλής τουριστικός προορισμός Αντιλαμ
βάνεστε ότι η προσπάθεια που κάνουμε σε επίπεδο εθν ι
κής οικονομίας κατά κύριο λόγο στηρίζεται στο τουριστι

κό προϊόν και βεβαίως η δική μας συμβολή είναι στο να 

κατοχυρώσουμε το αγαθό της δημόσιας ασφάλειας. Θέλω 

να ευχαριστήσω δημόσια τους συνεργάτες μου. όχι μόνο 
στη Σύρο αλλά και στα υπόλοιπα νησιά, που επισκεφτή-

Αντιδήμαρχο Σίφνου, κ. Προστασίας
Πρόεδρο Λιμενικού Ταμείου, βάλει
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κάμε, στη Τήνο, στη Πάρο, στη Νάξο, στα Κουφονήσια. στη 

Σέριφο, στη Σίφνο αλλά και στα υπόλοιπα που δεν προλά

βαμε να πάμε σε αυτό το πρώτο μας οδοιπορικό. Θα επα- 
ναληφθεί όμως, αυτό είναι δέσμευση τόσο δική μου όσο 

και του Επιθεωρητή και του κ. Γενικού, για να πάμε και 
στα υπόλοιπα νησιά. Θέλω λοιπόν δημόσια να ευχαριστή

σω τους συνεργάτες μου. γυναίκες και άντρες της Ελληνι

κής Αστυνομίας. γιατί καταθέτουν την ψυχή τους πραγμα

τικά. να ευχαριστήσω τις δημοτικές Αρχές γ ιατί μας στη

ρίζουν, μας βοηθούν και συμβάλουν στο να είναι η Ελλη

νική Αστυνομία πιο αποτελεσματική και πιο χρήσιμη στις 
τοπικές κοινωνίες. Τέλος, να ευχαριστήσω και εσάς που 

ε ίσ τε  εδώ κα ι μας δ ίνετε τη δυνατότητα να αξιοποιή- 

σουμε τα μέσα στα οποία εργάζεστε, τα Μέσα Μ αζικής  

Ενημέρωσης, για να διαβεβαιώσουμε τους συμπολίτες 

μας. Κυκλαδίτες. ότι η προσπάθεια μας θα συνεχιστεί 

μ ε  ακόμη πιο έντονο ρυθμό, έτσι ώστε να νιώθουν σ ί

γουροι κα ι ασφαλείς». ■
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ της
«ΗΜΕΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΠΝ»

Ο
 εορτασμός της «Ημέρας προς τιμήν των Αποστρά- 

των» πραγματοποιήθηκε (11/06/2017) σε κεντρική 
εκδήλωση στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρ

χών της πρώην Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυ

νομίας. Στην τελετή χοροστάτησε ο Πανοσιολογιώτατος 
Αρχιμανδρίτης - Ταξίαρχος Νεκτάριος Κιούλος.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας 
Δημόσιας κ. Τάξης Δημήτρης Αναγνωστάκης. ο Αναπλη

ρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών 

κ. Τζανέτος Φιλιππάκος. ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας. ο Προ

ϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, η Γενικός 

Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας 
Συνόρων Αντιστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ο Γενικός 

Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας Αντιστράτηγος 
Αντώνιος Μπάκας καθώς και άλλοι ανώτατοι και ανώ

τεροι Αξιωματικοί. Επίσης, παρέστησαν επίτιμοι Αρχη

γοί, Υπαρχηγοί και ανώτατοι αξιωματικοί της Ελληνικής 

Αστυνομίας, εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, 
επίτιμοι και απόστρατοι αστυνομικοί, λοιπό αστυνομικό 
προσωπικό, καθώς και πλήθος κόσμου.

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας στην Ημε
ρήσια Διαταγή, υπογράμμισε μεταξύ άλλων: «Η σημε
ρ ινή ημέρα, η Κυριακή των Αγίων Πάντων, έχει πλέον, 

καθιερωθεί στη συνείδηση όλων, όσων υπηρέτησαν και 

όσων υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία, ως ημέρα  
απόδοσης τιμής, ως ημέρα αναγνώρισης, ως ημέρα μ ε

ιδια ίτερη αξία και συμβολική δύναμη....... Είναι η ημέρα
που επέλεξε η Πολιτεία για να τιμήσει και να αναγνωρί

σει και τυπικά το έργο και την προσφορά των αποστρά- 

των του Σώ ματος .......Ο αστυνομικός Οργανισμός στη
ρ ίζετα ι στην ιστορία του. στις σταθερές βάσεις που δη

μιούργησαν. σταδιακά, οι παλαιότεροι συνάδελφοι μας. 
στις αρχές και το έργο που άφησαν, στο έργο που εξα 

κολουθούν να προσφέρουν... ..Γ ια τίσ ' αυτόν τον Οργα-
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νισμό. σ ' αυτό το Σώμα, ο απόστρατος συνάδελφος δεν  

αποκόπτεται. δεν απομακρύνεται, δεν χάνει την επαφή

μ ε  τους εν  ενεργεία συναδέλφους του........Οφείλουμε

λοιπόν, την ημέρα αυτή, την «Ημέρα προς τιμήν των Απο- 

στράτων». παράλληλα μ ε  την αναγνώριση του έργου και 
της προσφοράς των εν  αποστρατεία συναδέλφων και την 

ευγνωμοσύνη μας προς αυτούς, να επαναδιατυπώσουμε 

τον όρκο και την υπόσχεση μας πως θα συνεχίσουμε το 

έργο τους, πως θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε 

σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό στις υποχρεώσεις μας. πως 
θα φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών τους, αντάξιοι των

προσδοκιών της κοινωνίας........Θέλω, ως Αρχηγός της
Ελληνικής Αστυνομίας, εκπροσωπώντας το σύνολο της 

ηγεσίας και του εν  ενεργεία προσωπικού, να σας διαβε
βαιώσω πως παραμένετε πάντοτε ζωντανό και πολύτιμο 
τμήμα του αστυνομικού Σώματος. Πως διατηρείτε πάντα 

τη θέση σας στην ευρύτερη αστυνομική οικογένεια. Πως 

είμαστε ευγνώμονες για το έργο και την προσφορά σας. 
Πως παραμένουμε πάντοτε «ευαίσθητοι» δέκτες των πα

ραινέσεων. των σκέψεων, των προτάσεών σας........Βά
σει αυτής της λογικής, οι σχεδιασμοί του Σώματος και οι 

δράσεις που υλοποιούνται στο υποστηρικτικό - δ ιο ικητι

κό περιβάλλον περιλαμβάνουν, όπου αυτό είναι εφ ικτό  

και τους απόστρατους συναδέλφους:
► η ίδρυση Διεύθυνσης Ιστορίας για την ανάδειξη του 

έργου και της Ιστορίας του Σώματος έχει ήδη νομο
θετηθε ί■ αποτελούσε, άλλωστε, ύψιστη ηθ ική υπο

χρέωση έναντι των θυσιών και της προσφοράς του 

Σώματος για τον ομιλούντα.

► οι εγκαταστάσεις του Ιδρύματος «Παιδικές Εξοχές» 
αποτελούν πλέον σημείο αναφοράς για το σύνολο του 

εν  ενεργεία και εν  αποστρατεία, προσωπικού.
► η αμοιβαία συμμετοχή κα ι στήριξη σε κο ινω νικές  

πρωτοβουλίες και δραστηριότητες είναι προφανής.

► η συνεχής προσπάθεια και η προώθηση πρωτοβου

λιώ ν για περαιτέρω αξιοποίηση των αποστράτων συ

ναδέλφων πρέπει να θεωρείται δεδομένη...
Επιδίωξη μας είναι η δυναμική, την οποία δημιουρ

γούν η γνώση, η εμπειρία και η διάθεση για προσφορά 
των αποστράτων συναδέλφων και ο επαγγελματισμός, ο 

ζήλος, η ικανότητα και η προσήλωση στο καθήκον του 
εν  ενεργεία προσωπικού του Σώματος, να αξιοποιηθει 

προς το σκοπό αναβάθμισης του παρεχόμενου έργου 

προς τη χώρα κα ι την κοινωνία και να αποτελέσει τη

βάση για την προοπτική του Σώματος........Γαπ ' για να
δούμε πιο μακριά στο μέλλον πρέπει να παρατηρήσου

μ ε  πιο βαθιά στο παρελθόν και να εκμεταλλευτούμε όσα 

αυτό μας προσφέρει...»
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κατά την 

ομιλία του, μεταξύ άλλων, ανέφερε: « Ημέρα τιμής, 
ημέρα σεβασμού, ημέρα αναγνώρισης της προσφοράς 

όλων αυτών των ανθρώπων που δεν πέρασαν μόνο ως 
επαγγελματίες. ευσυνείδητοι επαγγελματίες. Πέρασαν 
και άφησαν το στίγμα τους, αποτύπωμα ουσιαστικής κο ι

νωνικής προσφοράς, έτσ ι το αντιλαμβάνομαι κα ι έτσ ι 

προσέρχομαι σε αυτό το βήμα ........Όλα όσα ακούστη
καν και αναγνωρίστηκαν ως πεπραγμένα της Φυσικής 

Ηγεσίας, τα οποία και επιδοκιμάσατε, επιτρέψτε μου να
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σας διαβεβαιώσω ότι έχουν τύχη της δ ικής μας υπο

στήριξης και συμβολής.......Θέλω λοιπόν να δεσμευτώ.

ως εκπρόσωπος της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη, ότι θα συνεχίσουμε μ ε  εκε ίνες  

τις θεσμ ικές πρωτίστως παρεμβάσεις, θα αναλάβουμε 

όλες εκ ε ίν ες  τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, έτσ ι ώστε να 

αντιμετωπιστούν χρόνιες παθογένειες κα ι στρεβλώσεις 

του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.......Δύο -  δυό
μ ισ ι χρόνια τώρα μ α ζ ί μ ε  τη φυσική ηγεσία δίνουμε κα 

θημερινά τον αγώνα ώστε να αναδειχθείκα ι να κατοχυ

ρω θεί στη συνείδηση του Έλληνα πολίτη ο κοινωνικός 

χαρακτήρας της αποστολής των Ελλήνων αστυνομικών. 
...Να ευχηθώ από καρδιάς χρόνια πολλά κα ι βέβαια ε ί 

μα ι σίγουρος ότι έστω κα ι λ ίγο  καθυστερημένα η Πο

λ ιτε ία  θα σας αποδώσει αυτά που σας οφείλει κα ι πάλι 
χρόνια πολλά...»

0  Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουρ
γείου Εσωτερικών κατά την ομιλία του, μεταξύ άλλων, 
ανέφερε: «...Ε ίμαι απόστρατος. ε ίμα ι και θεσμικά ένας 
Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης. Δ εν  έχω κανέ

να ενδοιασμό να διαλέξω... Αύριο δεν θα ε ίμα ι Γενικός 
Γραμματέας, θα ε ίμα ι και πάλι απόστρατος... Άρα λοιπόν 

δεν χρειάζεται να επιβεβαιώσω ότι. ό. τι ακούστηκε, το 
οποίο ε ίνα ι εύλογο, είνα ι έντιμο, επιβάλλεται η Πολιτεία  

πραγματικά να σκύψει πάνω από αυτό. Θα το υποστηρίξω 
μέχρι τέλους. Και αυτό έχω κάνει για όσους ξέρουν δύο 

χρόνια τώρα. Οι θέσεις οι θεσμ ικές του Γενικού Γραμ

ματέα. του Βουλευτή, του Υπουργού, έρχονται και πα
ρέρχονται. Ο απόστρατος όμως μένε ι και ο απόστρατος 

συνεχίζει να ε ίνα ι ενωμένος μ ε  τους εν  ενεργεία και σε

αποστρατεία συναδέρφους του........Πώς να ξεχάσω ότι

από το 1984 μέχρι σήμερα έχουν πέσει κατά την εκτέλε
ση του καθήκοντος πάνω από 124 άτομα, πάνω από 124 

άνθρωποι μ ε  τις συνέπειες που επήλθαν στις ο ικογένει
ες  τους και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Να κλείσω εδώ και 

να υποσχεθώ από καρδιάς, έντιμα κοιτάζοντας σας στα 
μάτια, ότι ως πρώην συνάδερφος σας σε ό. τι μ ε  αφορά

και σε ο. τι μπορώ και οσο οι μ ικρές  μου δυνάμεις το επ ι

τρέπουν. θα ε ίμα ι πάντα κοντά σας και θα αγωνίζομαι μ ε  

κάθε τρόπο.... Θέλω να πιστεύω ότι η Πολιτεία, πέρα από 

το ποια κυβέρνηση είνα ι στην εξουσία, θα αντιληφθεί τι 

οφείλει στους ένστολους κα ι θα τους το αποδώσει, γ ια τί 

πιστεύω ότι το δικαιούνται. Είμαι σίγουρος ότι η παρούσα

Κυβέρνηση θα πράξει το καλύτερο δυνατό........Δ εν  θα

ήθελα να μπω σε άλλα πράγματα που είχα κατά νου να 

πω. κλείνοντας μ ε  αυτά, θέλω να ευχηθώ σε όλους σας 

να είσ τε καλά, χρόνια πολλά σε εσάς και τις ο ικογένειες  
σας. Σας ευχαριστώ πολύ».

Στην εκδήλωση απηύθυναν επίσης χαιρετισμό ο Πρό

εδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιω 

ματικών Σωμάτων Ασφαλείας, Υποστράτηγος ε.α. Ευάγ
γελος Χριστακόπουλος και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας 

Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων, 
επίτιμος Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικού Αρχηγείου 

Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος ε.α, Ηλίας Παπα- 
ευθυμίου.

Σημειώνεται ότι η εορτή των Αγίων Πάντων έχει κα
θιερωθεί ως επίσημη ημέρα εκδήλωσης τιμής προς το 

εν αποστρατεία προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομί
ας. Κατά την ημέρα αυτή διοργανώνονται εκδηλώσεις 

προς τιμήν των αποστράτων τόσο σε κεντρικό επίπεδο, 
όσο και περιφερειακά στις Διευθύνσεις Αστυνομίας 

της χώρας. Η θεσμοθέτηση του εορτασμού της Ημέ
ρας προς τιμήν των αποστράτων έγινε από το Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής 

Αστυνομίας, με σκοπό την αναγνώριση της προσφοράς 
τους, καθώς και για την ενδυνάμωση των σχέσεων με

ταξύ του εν ενεργεία και εν αποστρατεία αστυνομικού 
προσωπικού. ■
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Π Α Ρ Ο Υ Σ ΙΑ Σ Η  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν  
ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Α ΣΦ ΑΛΕΙΑΣ
Π Η  ΑΥΠΚΗ ΑΤΤΙΚΗ. CTON ΛΑΓΑΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

ΣΤΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ____
ΚΑΙ Π Ο Ν  ΚΑΒΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Στην Αίθουσα «Παύλος Μηακογιάννης» του Υπουρ
γείου Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιήθηκε 
(26/07/2017) η παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

από τα ολοκληρωμένα προγράμματα αστυνόμευσης και 
ασφάλειας, που εφαρμόζει η Ελληνική Αστυνομία στη 

Δυτική Αττική, στον Λαγανά Ζακύνθου, στη Χερσόνησο 

Ηρακλείου Κρήτης και στον Κάβο Κέρκυρας.
Παρόντες στην παρουσίαση ήταν ο Γενικός Γραμμα

τέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης και ο 
Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Κωνστα

ντίνος Τσουβάλας. Παρευρέθηκαν ακόμα ο Υπαρχηγός 
του Σώματος, Αντιστράτηγος Αριστείδης Ανδρικόπου- 

λος, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλά

δος. Αντιστράτηγος Αντώνιος Μπάκας, ο Γενικός Αστυ
νομικός Διευθυντής Αττικής, Υποστράτηγος Αλκιβιάδης 

Ασημακόπουλος. ο Προϊστάμενος Κλάδου Ασφάλειας. 

Υποστράτηγος Εμμανουήλ Πλουμής. ο Αναπληρωτής Δ ι

ευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Ταξίαρχος 
Γεώργιος Καστάνης. ο Προϊστάμενος Κλάδου Τάξης. Τα

ξίαρχος Δημήτριος Αθανασόπουλος. ο Υποδιευθυντής 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, Αστυνο

μικός Διευθυντής Εμμανουήλ Δασκαλάκης και ο Δ ιευ
θυντής της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής. 

Αστυνομικός Διευθυντής Βασίλειος Κουμπούνης.
Ο απολογισμός των δράσεων παρουσιάστηκε από τον 

Εκπρόσωπο Τύπου του Σώματος, Αστυνομικό Υποδιευ

θυντή Θεόδωρο Χρονόπουλο. ο οποίος ανέλυσε τα απο

τελέσματα των ειδικών αστυνομικών δράσεων.
Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης ο Γενικός 

Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, δήλωσε: «Πρώτα από 

όλα να ευχαριστήσω όλους τους εκπροσώπους των Μ έ

σων Μ αζικής Ενημέρωσης για την παρουσία τους, γίαπ 
έτσι θα μας δοθεί η δυνατότητα να επικοινωνήσουμε το 

έργο που έχει παραχθεί από τις Υπηρεσίες της Ελληνι-
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κής Αστυνομίας, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας της 

συγκεκριμένης Περιφέρειας της Δυτικής Α ττικής αλλά 
όπως είδατε και στην παρουσίαση γενικότερα προς όφε
λος των Ελλήνων πολιτών.

Θα ήθελα να τονίσω τρία στοιχεία.....Στοιχείο πρώ
το που θέλω να αναδείξω. Φαίνεται νομίζω ξεκάθαρα ότι 

η Ελληνική Αστυνομία και το Υπουργείο Προστασίας του 

Πολίτη έδειξαν μ ία  συνέπεια σε όσα δεσμεύτηκαν μετά  

τη συνάντηση μ ε  τους εκπροσώπους του Δήμου Αχαμ

νών. αλλά και τους υπόλοιπους Δημάρχους και εκπρο

σώπους Δημοτικών Συμβουλίων των άλλων Δήμων, που

συγκροτούν την Περιφέρεια της Δ υτικής Α ττ ικ ή ς .........

Θέλω να αναδείξω και να καταδείξω ότι οι μάχιμοι αστυ

νομικο ί - άντρες κα ι γυναίκες - καθημερινά δίνουν τον 

αγώνα τους μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον και κατόρ
θωσαν πραγματικά να επ ιφέρουν αυτό που ε ίχ ε  ανάγκη 

ο Έλληνας πολίτης, δηλαδή να εδραιώσουν το αίσθημα 

ασφάλειας σε περιοχές, οι οποίες χρόνια αντιμετώπιζαν 

σοβαρά προβλήματα παραβατικότητας και εγκληματικό

τητας. Το δεύτερο που θέλω να θέσω υπόψη των εκπρο

σώπων των Μέσων Μ αζικής Επικοινωνίας είναι μ ία  δ ια

πίστωση. Γίνεται πραγματικά μ ία  προσπάθεια πολιτικής 
εκμετάλλευσης, στο πεδίο του δημόσιου αγαθού, αυτό 

της δημόσιας ασφάλειας.Έχω πει επανειλημμένως. δεν 

θα κουραστώ να τα επαναλαμβάνω, ότι η Ελληνική Αστυ

νομία. σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, έχει διασφαλίσει, έχει 
κατοχυρώσει το να είνα ι η χώρα μας - να είνα ι η Ελλά

δα - αλλά και η Περιφέρεια τηςΑ π ικής  ασφαλείς τόποι 

τουριστικού προορισμού, ασφαλείς τόποι για ο ικονομική  
δραστηριότητα. Είναι λάθος όσοι προσπαθούν να αντιπα- 
ρατεθούν πολιτικά σε αυτό το πεδίο, στο πεδίο της δη

μόσιας ασφάλειας. Κατά την εκτίμηση μου - την ταπεινή 
μου εκτίμηση - δεν προσφέρουν υπηρεσίες στην κοινή  

εθνική  προσπάθεια να βγούμε από τα δύσκολα, που έτσι 
και αλλιώς βρίσκονται και οι πολίτες και η εθνική  μας  

οικονομία. Πρέπει να υπερασπιστούμε τις επ ιτυχίες που 
έχει η Ελληνική Αστυνομία και την ικανοποιητική μέχρι 
τώρα κατάσταση, στην οποία βρισκόμαστε. Είναι γεγονός 

αναμφισβήτητο ότι σε μ ία  περίοδο μακροχρόνιας κρίσης 

το αίσθημα ασφάλειας κλονίζεται, γ ια τί υπάρχουν περι
πτώσεις που δείκτες της μ ικρής και μεσαίας παραβατι
κότητας είνα ι προς τα επάνω. Ποτέ δεν το αποκρύψαμε 

και εξάλλου νομίζω ότι στους απολογισμούς μ ε  απόλυτη 

ειλ ικρ ίνεια  αλλά και παρρησία, η Αστυνομία παρουσιάζει 
τα αποτελέσματά της.

Τρίτο και τελευταίο στοιχείο, η Π ολιτική  Ηγεσία  
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο Αναπληρω

τής Υπουργός κ. Τόσκας........ μ ε  εξουσιοδότησε να δη

λώσω μ ε  απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο ότι αυτή η 

προσπάθεια θα συνεχιστεί. Θα συνεχιστεί μ ε  μεγαλύτερη 

ένταση και ευελπιστούμε μ ε  ακόμη καλύτερα, θετικότε
ρα αποτελέσματα.

Δράττομαι της ευκα ιρ ίας να ευχαριστήσω δημόσια  

τόσο τη Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά 

ιδ ια ίτερα αυτούς που καθημερινά δίνουν τη μάχη. Στο 

πρόσωπο του κ. Ψωμά και του Αναπληρωτή του, του κ. 

Δασκαλάκη. θέλω να εκφράσω τις δημόσιες ευχαριστί- 

ες  μας για τη συνέπεια στην υλοποίηση των μέτρων, που 

αποφασίστηκαν από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία.

Συμπερασματικά αυτό που μπορούμε να πούμε είνα ι 
ότι την τελευταία περίοδο τα κρούσματα εγκληματικό

τητας και παραβατικότητας έχουν περιοριστεί και ε ίμα ι 
σίγουρος ότι θα έχουμε ακόμη καλύτερη συνέχεια στο 
μέλλον.»

Στη συνέχεια ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνο
μίας, στην τοποθέτηση του ανέφερε: «... Η Ελληνική 

Αστυνομία στα μέσα του Ιούνη δεσμεύτηκε στις τοπι
κές κοινωνίες της Δυτικής Απικής, δια των εκπροσώπων 

τους - των Δημάρχων κα ι των Δημοτικών Συμβουλίων - 
για τέσσερις βασικούς τομείς.

Πρώτον ότι θα ιδρύσουμε στη Δυτική Απική, μ ε  έδρα 
το Δήμο Αχαμνών, Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων 
Δυτικής Απικής. γεγονός το οποίο έγινε.

Δεύτερη δέσμευση ήταν για στοχευμένες συνεχείς  

δράσεις μ ε  δυνάμεις 0. Π. Κ.Ε. Ο.Ε.Π.Τ.Α., ΔΙΑΣ, και το

πικών Υπηρεσιών. Ε ιδ ικές επιχειρησιακές δράσεις Δ ιεύ 
θυνσης Ασφαλείας Απικής. Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας 
Δυτικής Απικής. Οικονομικής Αστυνομίας, μ ε  συνδρο

μ ή  της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Απικής. 
Ε.Κ.Α.Μ.. Δ ιεύθυνσης Τροχαίας κα ι η Υπηρεσία Εναε

ρ ίω ν Μέσων. Υ.Ε.Μ.Σ.Α.. Και αυτό γίνεται συνεχώς και 
αδιαλείπτως για 40 μέρες  περίπου, μ ε  αποτελέσματα τα 

οποία κατά την ταπεινή μου εκτίμηση είναι ιδιαίτερα ικα 
νοποιητικά - εξα ιρετικά  θα τα έκρινα - κα ι για τα οποία 

δεν μπορούμε να αναμένουμε ότι πάντα θα έχουμε τόσες 

μεγάλες κα ι πολλές επιτυχίες, αλλά ένα είναι βέβαιο, ότι 
η δράση της Αστυνομίας στη Δυτική Α π ική  θα έχει συ

νέχεια. συνέπεια αδιάλειπτη και αδιατάρακτη.

Τρίτη δέσμευσή μας. ενίσχυση των Υπηρεσιών μ ε  

αστυνομικό προσωπικό. Έχει ήδη επιτευχθεί. Υπηρεσίες 
όπως τα Α. Τ. Αχαρνών. Φυλής. Ζεφυρίου. Ασπροπύργου. 

Μεγάρων έχουν εν ισχυθεί μ ε  προσωπικό και αναμένε

ται τέλος Σεπτεμβρίου να ενισχυθούνμε την τοποθέτηση 
500 νέων Αστυφυλάκων πλέον, αφού θα έχουν τελειώσει 

τη φοίτησή τους στη Σχολή, σε Υπηρεσίες τηςΑ π ικής μ ε  

πρόκριμα. σε κάθε περίπτωση, τη Διεύθυνση Αστυνομίας
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Αθηνών κω  τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Α π ικής
Τέταρτη υπόσχεση ήταν ότι τα μέτρα, τα οποία για 

όλους ήταν βέβαιο ότι θα ξεκινήσουμε στις 15 μ ε  20 Ιου

νίου. θα είχαν συνέχεια, συνέπεια και δεν θα σταματού
σαν μ ε  τα πρώτα καλά αποτελέσματα και μ ε  την πρώτη 

φαινομένη αντιστροφή του κλίματος αίσθησης ασφάλει
ας στη Δυτική Αττική. Και αυτό είναι γεγονός θα μου επ ι

τρέψετε. Συνεχίζουμε, σήμερα έχουμε 40 μέρες περίπου 

και συνεχίζουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Κάθε πρωί 
ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος, ο Υπαρχηγός. 

ο Αρχηγός, ο Γενικός Γραμματέας έχουν στο γραφείο 

τους, την 24ωρη ενημέρωση για τη Δυτική Αττική, αυτό 

συνεχίζει, γίνεται κάθε μέρα. Θα συνεχίσει να γίνεται 
και πιστεύουμε ότι πραγματικά τα αποτελέσματα θα είναι 

εξα ιρετικά και για τον πλέον δύσπιστο ίσως κριτή μας.
Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις δυνάμεις, όλους τους 

συναδέλφους άνδρες. γυναίκες που υπηρετούν και επ ι

χειρούν στη Δυτική  Απική. καθημερινά όλο το ε ικοσ ι
τετράωρο. Τις μεγάλες υπηρεσίες, τη Δ ιεύθυνση Ασφά
λειας  Απικής. την Οικονομική Αστυνομία. Εκ των αντι

κειμένω ν τους, οι δύο αυτές Υπηρεσίες έχουν την υπο

χρέωση «να βγάζουν και μεγάλες δουλειές» και καλά 
κάνουν και άξιες  συγχαρητηρίων είναι μ ε  το προσωπικό 

τους, αλλά και το ίδ ιο  άξιο συγχαρητηρίων είνα ι το προ

σωπικό όλων των άλλων Υπηρεσιών, των Τμημάτων, των

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ I

Τμημάτων Ασφαλείας, της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας  

Δυτικής Απικής. της Αμέσου Δράσεως. της ΔΙ.ΑΣ.. της 
Ο.ΕΠ.ΤΛ.. που κάνει εξα ιρετική  δουλειά, της Δ ιεύθυν

σης Αστυνομικώ ν Επιχειρήσεων, που συνεπικουρούν 

τις  μεγάλες επιχειρήσεις, της Ε.Κ.Α.Μ.. που και αυτή 

όταν απαιτείται η συνδρομή της. την παρέχει αγογγύ- 

στως και μ ε  μεγάλο ζήλο και μεράκι, τα εναέρια μέσα, 

που και αυτά επιχειρούν όποτε είναι απαραίτητο, όλους 
τους αστυνομικούς γυναίκες και άντρες της πιο μ ικρής  
Αστυνομικής Υπηρεσίας στη Δυτική  Αττική. Ο Αρχηγός 

έχει την ηθ ική υποχρέωση να εκφράσει την ευαρέσκειά  

του και την απόλυτη ικανοποίηση στον κ. Δασκαλάκη. 

που εποπτεύει τη διαδικασία. Έχει την ευθύνη της ανά
λυσης των στοιχείων εγκληματικότητας, παραβατικότη- 

τας. της εκπόνησης των μέτρω ν συντονισμού και ελέγ

χου και εποπτείας αυτών. Εκφράζουμε την ευαρέσκειά  
μας και στο Δ ιευθυντή της Δ ιεύθυνσης Αστυνομίας Δ υ

τικής Α π ικής κ. Ψωμά και ε ίμαστε σίγουροι ότι θα συ- 

νεχίσουμε μ ε  τον ίδιο ζήλο.
Είμαστε εξα ιρετικά ικανοποιημένοι από όλους τους 

αστυνομικούς που υπηρετούν και επιχειρούν στη Δ υτι

κή Απική.»
Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις δημοσι

ογράφων και απαντήσεις - τοποθετήσεις από τους ηα- 

ρισταμένους. ■
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I  ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΛΕΜΜΕΝΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ Κ. ΠΑΥΛΟ ΠΟΛΑΚΗ

Στις 05 Ιουλίου 2017 στην Αίθουσα Παύλος Μπακο- 

γιάννη έγινε παρουσίαση από τον Εκπρόσωπο Τύ

που της Ελληνικής Αστυνομίας. Αστυνομικό Υπο
διευθυντή Θεόδωρο Χρονόπουλο, για την απόδοση των 
ανακριθέντων ιατρικών μηχανημάτων, που είχαν κλα- 

πεί από διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη.

Η επιτυχής διαδικασία εντοπισμού, ανάκτησης και 

επαναπατρισμού των ιατρικών μηχανημάτων ήταν απο
τέλεσμα της άριστης συνεργασίας των Υπηρεσιών της 
ΕΛ.ΑΣ. με τις αρχές της Κολομβίας.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 
Υποστράτηγος Χρήστος Παπαζαφείρης «Με ιδιαίτερη  

χαρά σας υποδεχόμαστε σήμερα εδώ. στην έδρα της Δ ι
εύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, που αποτελεί την αιχμή 

του δόρατος της Ελληνικής Αστυνομίας στον αγώνα κατά 
του κοινού και οργανωμένου εγκλήματος. Θα μου επι- 

τρέφετε να επισημάνω ότι ο αγώνας αυτός - ο αγώνας 
κατά της ανομίας και του εγκλήματος - είναι μ ια  διαρ

κής προσπάθεια να προστατεύουμε το κοινωνικό σύνολο, 
υπηρετώντας το δικαίωμα των πολιτών να ζουν σε συνθή

κες  ασφάλειας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η προσπά
θεια που καταβάλουμε παράγει αποτελέσματα. Αποτελέ

σματα απτά και κυρίως αναγνωρίσιμα από τους πολίτες. 

Αποτελέσματα πουμετουσιώνονται σε συμπαράσταση και 
εμπιστοσύνη της κοινωνίας στην Ελληνική Αστυνομία και

στους Έλληνες αστυνομικούς. Χαρακτηριστικό παράδειγ
μα  αποτελεί η εξιχνίαση της κλοπής ιατρικού εξοπλισμού, 

τον περασμένο Μάιο, από τέσσερα νοσοκομεία της χώρας 

μας. από το Νοσοκομείο Άγιος Σάββας και τα Γενικά Νο
σοκομεία Λαμίας. Λάρισας και Βόλου. Πρόκειται αναμ
φίβολα για μ ια  πολύ σοβαρή υπόθεση. Δ εν αναφέρομαι 

μόνο στην χρηματική αξία του εξοπλισμού αυτού, που ε ί 

ναι ιδιαίτερα μεγάλη. Αναφέρομαι κυρίως στον σημαντι

κό  αντίκτυπο της υπόθεσης αυτής, που ενέχει ιδιαίτερη 
κοινωνική απαξία, καθώς η κλοπή ιατρικού εξοπλισμού 
στρέφεται ευθέως κατά του αγαθού της δημόσιας υγείας. 

Η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής κατάφερε να εξιχνιάσει 
και τις τέσσερις κλοπές και να ταυτοποιήσει τα μέλη του 

εγκληματικού δικτύου, που εμπλέκονται στην υπόθεση 

αυτή. Όπως διακριβώθηκε το συγκεκριμένο εγκληματι
κό δίκτυο έχει χαρακτήρα διεθνικό, καθώς έχει διαπράξει 
σωρεία κλοπών ιατρικού εξοπλισμού από πολλά Νοσο

κομεία της Ευρώπης, όπως σε Λουξεμβούργο. Ισπανία. 
Γερμανία. Αυστρία. Τσεχία. Πολωνία. Ιταλία. Ολλανδία. 

Γαλλία. Κροατία και αλλού Η διάσταση αυτή αναδεικνύει 
μ ια  άλλη σημαντική παράμετρο της υπόθεσης. Τα στοι

χεία  από τις έρευνες στην Ελλάδα, διαβιβάστηκαν σε πολ
λές  Αστυνομικές Αρχές του εξωτερικού, που διερευνούν 

ανάλογες κλοπές. Είμαι σε θέση να σας διαβεβαιώσω ότι 

βοήθησαν και ενίσχυσαν σημαντικά τις προσπάθειες για 
εξιχνίαση και άλλων υποθέσεων.
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Για το λόγο αυτό δεχτήκαμε πολλά ευμενή σχόλια και 
συγχαρητήρια από Αστυνομίες του εξωτερικού και αυτό 

αποτελεί μ ια  διάκριση όχι μόνο για την Ελληνική Αστυ

νομία αλλά και για τη χώρα μας γενικότερα.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζω το ιδιαίτερο ενδιαφέρον σας 

για την υπόθεση και σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη 

που μας περιβάλατε από την πρώτη στιγμή. Σήμερα ε ί
μαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποδώσουμε ιατρι

κό εξοπλισμό, που εκλάπη από το Νοσοκομείο «Άγιος 

Σάββας» και το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Ο εξοπλι
σμός αυτός, όπως γνωρίζετε, εντοπίστηκε στο πλαίσιο 

της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας από τις Αστυ

νομικές Αρχές της Κολομβίας και επέστρεφε στη χώρα 

μας. Το πλέον σημαντικό είναι ότι το υλικό αυτό τίθεται 
και πάλι στη διάθεση των Νοσοκομείων, για τις ανάγκες 

των συμπολιτών μας. Θα μου επιτρέφετε να ολοκληρώσω 
αναφέροντας ότι ο εξοπλισμός αυτός προέρχεται από το 
υστέρημα του ελληνικού λαού. Σήμερα λοιπόν επιστρέ

φει ε κ ε ί που πραγματικά ανήκει. Στο κοινωνικό σύνολο 

και τους πολίτες. Σας ευχαριστώ.»
Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργεί

ου Εσωτερικών κ.Τζανέτος Φιλιππάκος: «Θερμά συγχα

ρητήρια! Πρόκειται για μ ία  πολύ σημαντική ημέρα, τόσο 
για την Ελληνική Αστυνομία και το Υπουργείο Προστασίας 

του Πολίτη, όσο και για το Υπουργείο Υγείας. Οι Υπηρεσίες 
της Ελληνικής Αστυνομίας χειρίστηκαν μ ε  υψηλό επίπεδο 

επαγγελματισμού, την υπόθεση εξιχνιασης κλοπών εξε ι-  
δικευμένου ιατρικού εξοπλισμού και μηχανημάτων από 

δημόσια νοσοκομεία της χώρας μας. τον φετινό Μάιο. Για 

τη μεγάλη αυτή επιτυχία, θα ήθελα να μεταφέρω τα θερμά 

συγχαρητήρια του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κυρί

ου Νίκου Τόσκα. προς όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Από την πλευρά μου. θα ήθε

λα να εξάρω την άφογη συνεργασία και τις συντονισμέ

νες δράσεις, τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών της Ελληνικής 
Αστυνομίας, όσο και μ ε  τις Αρχές του Εξωτερικού, μ ε  τις 
οποίες εργάστηκαν από κοινού, για την εξάρθρωση της πο

λυμελούς εγκληματικής οργάνωσης διεθνικού χαρακτήρα 

και την επιστροφή του ιατρικού εξοπλισμού. Η Ελληνική 

Αστυνομία βρίσκεται πάντα στο πλευρό των πολιτών και η 
σημερινή ημέρα το αποδεικνύει για ακόμη μ ία  φορά, δε
δομένης της αναγκαιότητας αυτών των εξειδ ικευμένω ν  
μηχανημάτων, για τους συνανθρώπους μας που αντιμετω

πίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Θερμά συγχαρητήρια!»
0  Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κ. Παύλος Πολά- 

κης: «Σήμερα ήρθαμε εδώ για δύο λόγους. 0  πρώτος ε ί
ναι για να δώσουμε τα πιο θερμά συγχαρητήρια στην Ηγε

σία και σε όλο το στελεχιακό δυναμικό που συνέβαλλε της

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ |

Ελληνικής Αστυνομίας, διότι πραγματικά και αυτό θέλω 

να ειπω θεί δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο τέτοιας 

επιτυχίας. Εχουν κλαπ είκα ι άλλες φορές πράγματα από 
νοσοκομεία και αξίας πράγματα και μεγαλύτερης αξίας 

από αυτά που σήμερα ξαναβρήκαμε. όμως δε βρέθηκαν 

ποτέ γ ιατί δεν ασχολήθηκε κάνεις και δεν ασχολήθηκε 
κανείς, γ ιατί δεν υπήρχε η πολιτική επιλογή να ασχοληθεί 

κανείς. Υπάρχουν ικανότατοι αξιωματικοί στην Ελληνική 

Αστυνομία και φαίνεται και φάνηκε από το αποτέλεσμα. 
Πραγματικά η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής θα το πω 

έτσι και επ ιτρέφτε μου το έβαλε τα γυαλιά σε αντίστοι
χες έντεκα υπηρεσίες άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Δεν  

το είπατε εσείς το λέω εγώ. γ ια τί έτσι είναι. Μ ια διεθνής 
σπείρα η οποία ε ίχε  ρημάξει μ ια  σειρά από νοσοκομεία 

κλέβοντας συγκεκριμένο τέτοιο εξοπλισμό για συγκεκρι
μένη χρήση σε άλλη παράνομη δραστηριότητα στις χώρες 

της Λατινικής Αμερικής, μ ε  τα καρτέλ των ναρκωτικών, 
αλλά πιθανά και σε σχέση ως ανταλλακτικά στα νοσοκο

με ία  και που όμως υπήρχε μαύρο σκοτάδι και το οποίο το 
ανακάλυφε η Ελληνική Αστυνομία και οφείλω να δώσω τα 

πιο θερμά συγχαρητήρια που έχω για αυτό το πράγμα. Και 
πραγματικά αυτά τα μηχανήματα που έχουν επιστρέφει 

μέχρι στιγμής και θα βρεθούν και τα υπόλοιπα, γιατί είμαι 
σίγουρος ότι θα βρεθούν όπως το είχα πει και κάποιοι μ ε  
λοιδόρησαν τότε, γ ιατί είχα επικοινωνία και είχα πει ότι 
είμαστε στο δρόμο θα τα βρούμε και κάποιοι έβγαιναν 

και έλεγαν διάφορα τότε. Να τα, λοιπόν, εδώ είναι. Επι- 
στράφηκαν στα νοσοκομεία και μπαίνουν στην υπηρεσία 

των ασθενών κ ι έχω να πω και μερικά άλλα πράγματα, ο 
δεύτερος λόγος που ήρθα. Από την πρώτη στιγμή και οι 

Δ ιο ικητές και των δύο Νοσοκομείων αυτών και των άλ-
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λων πήραν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου μόνο την 

πρώτη ημέρα να υπάρχει μ ια  αναδρομή των προγραμ

ματισμένων ραντεβού. Όλα τα ραντεβού, που έπρεπε να 

γίνουν, έγιναν κανονικά, μ ε  χρήση άλλων μηχανημάτων, 
μ ε  το υλικό που υπήρχανε που δανειστήκαμε, που πήρα

με. που είχαμε σε άλλες μερ ιές  και τα λοιπά. Όλα αυτά 

ξαναμπαίνουν στην υπηρεσία τους. Επίσης, το άλλο που 

κάναμε για να είμαστε καλυμμένοι και τώρα αυτό θα γί

νει εξοπλισμός στα νοσοκομεία. Εμείς καλύψαμε από το 

αποθεματικό του Υπουργείου, χρηματοδοτήσαμε τα Νο

σοκομεία τους λογαριασμούς τους, η αντικατάσταση του 

εξοπλισμού αυτού στην περίπτωση που δε βρισκόταν ε ί 
ναι πολιτική μας επιλογή, θα με ίνε ι αυτή η χρηματοδότη

ση στα Νοσοκομεία για να συμπληρωθούν όσο γίνεται πιο 
πλήρως οι εξοπλισμοί αυτών των εργαστηρίων κα ι πραγ

ματικά. όπως έχω πει πολλές φορές, είσαι ό. τι κάνεις και 
όχι ό,τι λες. Δεχτήκαμε και δεχόμαστε μεγάλη επίθεση 

στο Υπουργείο και μάλιστα και συγκεκριμένα μ ε  τις κλο

πές αυτές βγήκαν πολιτικοί εκπρόσωποι άλλων κομμάτων 
«Υπάρχει Υπουργείο Υγείας,· Υπάρχει Ελληνική Αστυνο

μία.». Βγήκαν διάφοροι συνδικαλιστές που τώρα το θυμη- 

θήκαν. τώρα ξαναείδαν κλοπή στο νοσοκομείο να λένε τα 
ίδια. Λοιπόν, ας μας πουν, λοιπόν, ένα ιστορικό παράδειγ

μά  προηγούμενου μ ιας τέτοιας κλοπής να εξιχνιάζεται και 
να επιστρέφεται το προϊόν της κλοπής για χρήση ξανά στα 

νοσοκομεία. Πραγματικά σας ευχαριστούμε. Πραγματικά 
σας ευχαριστούμε. Εγώ το επαναλαμβάνω για άλλη μ ία  

φορά. Δ εν  έχει ιστορικό προηγούμενο αυτή η επιτυχία. 
Είναι και δείγμα, ξέρετε, η Αστυνομία είναι ταγμένη για 

να υπηρετείτο αίσθημα ασφαλείας των πολιτών και τη δ ι
αφύλαξη των δημόσιων αγαθών, του δημόσιου πλούτου 

και των ιδιωτικών περιουσιών πραγματικά μέσα από τέ
τοιες επιτυχίες κατοχυρώνει αυτό που ο ουσιαστικός της 

ρόλος. Και δεν είναι ουσιαστικός της ρόλος να κάνει άλλα 

πράγματα, να λειτουργεί δηλαδή ως μηχανισμός εκφ ο

βισμού λαϊκών αντιδράσεων που κινητοποιούνται για να 
διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους. Αυτός είναι ο ρόλος

που θα αποκαταστήσει και τέτοιες επιτυχίες είναι που θα 

αποκαταστήσουν της σχέση της Αστυνομίας και του προ
σωπικού της μ ε  το λα ϊκό αίσθημα και τους ανθρώπους.»

0 Διοικητής Αντικαρκινικού - Ογκολογικού Νοσο
κομείου Αθηνών «Αγιος Σάββας» κ. Γεώργιος Δενδρα- 
μής: «Ευχαριστούμε την Ελληνική Αστυνομία που ήταν 

από το πρώτο δευτερόλεπτο δίπλα μας. Ευχαριστούμε 
και εσάς γιατί και εσείς  από την πρώτη στιγμή ήσασταν 

δίπλα μας. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω και το προσω

πικό του Νοσοκομείου που από το πρώτο δευτερόλεπτο, 

μόλις  έφυγε η Σήμανση, συνέχισε το έργο και δεν ακυ

ρώθηκε ούτε και την πρώτη ημέρα κανένα ραντεβού. Αυτό  
είνα ι κάτι πολύ σημαντικό.»

Ο Διοικητής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομεί
ου Λάρισας κ. Παναγιώτης Νάνος: «Ως Δ ιο ικητής του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και του Γενικού Νοσο
κομείου Λάρισας αισθάνομαι βαθιά υποχρέωση στην Ελ
ληνική Αστυνομία και σε όλους όσους συνέβαλαν ώστε 

να επιστραφούν τα κλαπέντα πίσω. Ως πολίτης αυτής της 

χώρας αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω και να 
αναγνωρίσω πέρα από την αστυνομική και την να το πω 

υπηρεσιακή πράξη, κάτι βαθύτερο που έρχεται να απα

ντήσει στην ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας ότι βλέπει 

ορατά αποτελέσματα, ότι αυτό το κράτος μπορεί να έχει 
μ ια  χρεοκοπημένη οικονομία, έχει ωστόσο όμως έναν 
δημόσιο τομέα και υπηρεσίες, οι οποίες δουλεύουν μ ε  

αυταπάρνηση κα ι πετυχαίνουν αυτά τα αποτελέσματα 

που είπε πριν ο Υπουργός και περιέγραψε και ο κ. Γενι
κός. Σαν πολίτες, λοιπόν, και σαν πολίτης εγώ προσωπι

κά αισθάνομαι περηφάνια και για τον δημόσιο τομέα και 
για την Ελληνική Αστυνομία και κυρίως ότι δεν ζούμε 

σε ένα κράτος ανομίας. Αντίθετα υπάρχουν νόμοι, υπάρ
χουν ικανά στελέχη που υπηρετούν αυτό το κράτος και μ ε  

βάση ακριβώς αυτό που βλέπουμε και αυτές τις επιτυχί

ες. στέλνει έναν συμβολισμό ο οποίος λ έε ι ότι ο δρόμος 

από την έξοδο περνάει μέσα από τη δική μας εργασία και 
το γενικό φιλότιμο. Από καρδιάς ευχαριστώ όλους.» ■
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ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΟΥ MNHM11QY
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ
Π ΙΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Τελετή αποκαλυπτηρίων μνημείου για τους πεσόντες κατά την εκτέλεση του καθή

κοντος αστυνομικούς. πραγματοποιήθηκε(20.06.2017). παρουσία της Πολιτικής 
_ και Φυσικής Ηγεσίας του Σώματος, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αξιωματικών 

της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην επιμνημόσυνη δέηση και στο τρισάγιο που πραγματο

ποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της τελετής, χοροστάτησε ο Προϊστάμενος της Θρησκευ

τικής Υπηρεσίας του Σώματος, Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης - Ταξίαρχος Νεκτά
ριος Κιούλος. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αναπληρωτής Υπουργός 

Εσωτερικών κ. Ν ίκος Τόσκας, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος Ανα- 
γνωστάκης, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών κ. Τζανέτος 

Φιλιππάκος και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος 

Τσουβάλας. Επίσης παρέστησαν ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, η Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας 

Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, Αντιστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ο Γενικός 

Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Χρήστος Δραγατάκης, ο 

Προϊστάμενος Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής, Υπο
στράτηγος Γεώργιος Κωτσάκης, ο Προϊστάμενος Κλάδου Ασφαλείας. Υποστράτηγος 

Εμμανουήλ Πλουμής. ο Προϊστάμενος Κλάδου Δ ιο ικητικής Υποστήριξης και 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Υποστράτηγος Ανδρέας Δασκαλάκης, ο Δ ιο ι
κητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος Παναγιώτης 
Κορδολαίμης και ο Προϊστάμενος Κλάδου Τάξης, Ταξίαρ- ^  
χος Αχιλλέας Σκανδάλης. Παρέστησαν επίσης Δ ιευθυντές 

Διευθύνσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, οι 

Δ ιο ικητές των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, τέως

C 3

ΜΝΗΜΕ/ΟΝ
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Διοικητές της Αστυνομικής Ακαδημίας και της Σχολής 
Αξιωματικών και εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομο

σπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Σύντομους χα ιρετι

σμούς και ομιλίες απηύθυναν ο Αρχηγός της Ελληνικής 

Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Τσουβάλας 

και ο Δ ιο ικητής της Σχολής Αξιωματικών, Αστυνομικός 

Διευθυντής Βασίλειος Ρόκκος.
Στον χα ιρετισμό του ο κ. Αρχηγός ανέφ ερε τα ακό

λουθα: «Κάθε λαός έχει την ιστορία που του αξίζει, τα 

οράματα που τον συντροφεύουν, τα χρώματα που τον 
αντιπροσωπεύουν, τα σύμβολα που τον εκφράζουν. 

Έτσι, ένα μνημείο  πεσόντων ηρώων, μ ε  το δυνατό του 

συμβολισμό, μ ε  τη σημασία αλλά κα ι την παρασημα- 

ντική του. προικοδοτεί το αξιακό μας θησαυροφυλάκιο  

μ ε  την ιερή περγαμηνή της αναγνώρισης, της ευγνω

μοσύνης. του σεβασμού και της τιμής. Και μ ε  δεδομέ
νο πως η τιμή της τιμής εξαρτάται από τη διατίμηση της 
τιμ ιότητας που ισχύει σε κάθε εποχή, όταν οι τιμώντες. 
αποτίοντας τον οφειλόμενο φόρο τιμής, αίρονται στο 

ηθ ικό  ύψος των τιμωμένων, τότε το κλάσμα της ηθ ικής  
πλουτοζωής αποκτά τη μεγαλύτερη απόλυτό του τιμή. 

Και επειδή η ιστορία γράφεται και μ ε  τα γεγονότα και 

τα στοιχεία που τη συνθέτουν, αλλά και μ ε  τις παραλεί
ψεις και τις  αποσιωπήσεις που την εκθέτουν, η έλλειψη  

ενός μνημείου των πεσόντων αστυνομικών στον προαύ

λ ιο  χώρο της σχολής αξιωματικών ήταν μ ια  παράλειψη
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Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκαν ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας. ο δωρητής του μνη
μείου και ιδιοκτήτης της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΙΚΟΛΗΣ ΕΠΕ» κ. Αθα
νάσιος Νικολής και ο συνεργάτης του κ. Νικόλαος Κωνσταντινίδης 
καθώς και ο γλύπτης κ. Έκτορας Παπαδάκης, ο οποίος και φιλοτέ
χνησε το μνημείο.

και ένα κα ι κενό που προκαλούσε έντονο προβληματι

σμό σε κάθε ευαίσθητο επισκέπτη, σε κάθε στοχαστι
κό  παρατηρητή.

Και το κενό αυτό ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να 
καλυφθεί μ ε  τον πιο καλαίσθητο κα ι ευπρεπή τρόπο μ ε  
τη σημερινή σεμνή τελετή.

Οι Έλληνες κα ι Ελληνίδες αστυνομικοί, προς τιμήν  

των οποίων φ ιλοτεχνήθηκε το ωραίο αυτό μνημείο, 

υπήρξαν άνθρωποι που έβαλαν πιο ψηλά από το ανα

φαίρετο δ ικαίω μα της ζωής, το ιερό αίσθημα του κα 
θήκοντος κα ι της τιμής.

Ήταν οι άνθρωποι που σε μ ια  δύσκολη, οριακή θα 
λέγαμε στιγμή της υπηρεσιακής τους ζωής, όπου ακρο- 

ζυγιάζονται και ακροβατούν πάνω στο μετερ ίζ ι του χρέ
ους. το ένστικτο της φυγής κα ι το συναίσθημα της τιμής, 

ο φόβος της εκμηδένισης κα ι η εκμηδένισα του φόβου, 
είχαν την τόλμη κα ι τη ευθυκρισ ία  ανάμεσα στη συμ

βατική  κα ι συμβιβασμένη ζωή κα ι στον ακριβό θάνατο 

να διαλέξουν όχι το ευκολότερο αλλά το τιμιότερο. Και 
μ ε  την πράξη τους αυτή «νικήσαντες θανάτω τον θάνα

τον» εχώρησαν στο χώρο της αθανασίας κα ι ενετάχθη- 
σαν στη χορεία  των αθανάτων.

Γ α τ ίο  ηρω ικός θάνατος δεν  ε ίνα ι η αρχή της ανυ

παρξίας αλλά ε ίνα ι το κατώ φλι της αθανασίας. Δ εν  

ε ίνα ι το τέλος αλλά η  τελείω ση της ζωής, αφ ού μ ε  

το βαθύτερο νόημα που αυτή αποκτά, μ ε  την η θ ική  

βαρύτητα που προικοδοτείτα ι. παίρνει μ ια  άλλη δ ι

άσταση. πέρα απ ' τα γήινα περιθώρια της, μ ια  δ ιά 

σταση ουτοπ ική υπερχρονική κα ι μεταφ υσ ική, σ υμ
β ο λ ική  κα ι μυθ ική . Μ ια  διάσταση που δ ίνε ι στη γήινη  

συμπτωματικότητα του ηρω ικού μεγαλείου, τα ακρ ιβά  

διαπιστευτήρια, την ιερ ή  σφραγίδα της αιωνιότητας. 

Έτσι, τα πρόσωπα που μετάλαβαν από το ιερό  δ ισ κο 

πότηρο της θυσ ίας κα ι αξιώ θηκαν της μεταθανάτιας  
αθανασίας, γίνονται για όλους εμάς  φ ω τε ινο ί η θ ικ ο ί 

δρομοδείκτες  κα ι αμετάθετα  σημεία  αναφοράς, που 
ρυθμ ίζουν κα ι την υπηρεσιακή μ α ς  ζωή κα ι την ατο
μ ικ ή  μ α ς  συμπεριφορά.

Και έτσι, το μνημείο  αυτό, που φ ιλοτεχνήθηκε προς 
τιμήν των πεσόντων αστυνομικών κα ι που από σήμε

ρα  θα κοσμεί τον χώρο της Σχολής Αξιωματικών, θα 

απ οτελεί για τους σπουδαστές της Σχολής κα ι για τις  

άγρυπνες σ υνειδήσεις  ζωντανό παράδειγμα η θ ική ς  
αρετής κα ι δ ιαρκές υπόμνημα κα ι του δικού τους κ λ έ 

ους αλλά κα ι του δικού μα ς  χρέους. Και οι σπουδαστές 

και οι σπουδάστριες της Σχολής θα μπορούν, παράλλη
λα  μ ε  την ενίσχυση του γνωστικού τους οπλοστασίου, 
να πλουτίζουν κα ι το ηθ ικό  τους θησαυροφυλάκιο κα ι 
να θυμούνται πως το σμιλεμένο ήθος ε ίνα ι αυτό που 

οριοθετεί, συγκροτεί αλλά κα ι συγκρατεί το αξιω ματι
κό  ύφος κα ι πως τα πάθη, τα λάθη και τα βάρη του κ ό 

σμου τούτου μόνο η καθαρή κα ι ανάλαφρη συνείδηση  
του αστυνομικού λειτουργού μπ ορεί να τα σηκώσει, του 

ανθρώπου δηλαδή που σέβεται και τιμά τη ζωή αλλά και 

δεν ορρωδεί προ του θανάτου, αν χρειαστεί. Και έτσ ι θα 
ξέρουν γ ια τί ο κλασσικός τους πρόγονος, ο Αισχύλος, 

θέλησε να γράφουν στην επ ιτύμβια πλάκα του. όχι ότι 

υπήρξε ο δημιουργός της Ορέστειας αλλά ότι πολέμη
σε στο Μαραθώνα».

Στο μνημείο πεσόντων αστυνομικών κατέθεσαν στε

φάνια ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Ν ίκος 
Τόσκας, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι

στράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο Δ ιο ικητής της 

Σχολής Αξιωματικών, Αστυνομικός Δ ιευθυντής, Βα
σίλειος Ρόκκος και ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο κ. Χρήστος 
Συνδρεβέλης. ■
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ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ του 22ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

για τη ςτελεχωςη της ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ
ΛΜΤΙΤΟΠΜΠΚΡΔΤΙ^ΜΤ Μ Ο Ν ΑΔΑΣ (Ε.Κ.Α.Μ.)

Ο
λοκληρώθηκε το 22° Σχολείο Βασικής Εκπαίδευ

σης του αστυνομικού προσωπικού, που θα στελε
χώσει την επίλεκτη Μονάδα της Ελληνικής Αστυ

νομίας, την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μο

νάδα (Ε.Κ.Α.Μ.).
Συνολικά δεκατέσσερις (ΙΑ) αστυνομικοί (Αξιωματι

κός, 10 Αστυφύλακες και 3 Ειδικοί Φρουροί), μετά την 

ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία επιλογής (μεταξύ 158 
υποψηφίων, που διήρκησε δύο μήνες) εντάσσονται πλέον 

στο δυναμικό της Ε.Κ.Α.Μ.
Στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνο

μικών Δυνάμεων (Δ.Ε.Α.Δ.) στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο 
Μαρκόπουλου Αττικής, πραγματοποιήθηκε (05.07.2017) 

ειδ ική  τελετή για τη λήξη του Σχολείου και την απονομή 
των διπλωμάτων στους επιτυχόντες αστυνομικούς.

Στην τελετή χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητρο

πολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος Χατζη- 

νικολάου. ενώ ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικών 
Αστυνομικών Δυνάμεων, Ταξίαρχος Χρήστος Κοτλίδας . 

απηύθηνε σχετική ομιλία .
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας 

Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, ο Αναπλη

ρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών 

κ. Τζανέτος Φιλιππάκος και ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας.

Στο χαιρετισμό του. ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας 

Τάξης ανέφερε:

«Είναι μ ια  ιδιαίτερα τιμητική ημέρα και για την Ελλη

νική Αστυνομία, αλλά και για τα 14 παιδιά μας. τα 14 νέα 
στελέχη της Ε.Κ.Α.Μ. και αν μου επιτρέπετε, ίσως κάνο
ντας και μ ία  υπέρβαση, να παραλληλίσω την επικαιρότη- 

τα μ ε  τη σημερινή μέρα, αυτά τα 14 παιδιά είνα ι οι νικη

τές ενός αληθινού «survivor» και μάλιστα μ ε  πιο υψηλά 

κίνητρα, μ ε  μ ία  διάθεση να προσφέρουν στην ελληνική  
κοινωνία, δημιουργώντας ακόμα μ ία  επιπλέον βαθμίδα  

εγγύησης για το ότι η χώρα μας. η πατρίδα μας. η Ελλάδα 
μας παραμένει μ ια  ασφαλής χώρα. Μ ια χώρα ασφαλής 
για τουριστικό προορισμό και μ ια  χώρα για επενδύσεις, 
έτσι, ώστε, να επανεκκινήσει πάλι η εθνική μας οικονο

μ ία  και επιτέλους να δούμε φως στο τούνελ. Αρα. δεν 
είναι καθόλου τυχαίο αυτή εδώ η σημερινή αποφοίτη
ση. ...Θέλω να σας ευχαριστήσω για δύο συγκεκριμένα  

πράγματα. Πρώτα από όλα γιατί αντέξατε σε μ ία  δύσκολη, 

επίπονη, σκληρή εκπαίδευση και επειδή έχω την ευτυχία 
και την τιμή να ε ίμα ι Προϊστάμενος στην Γραμματεία Δ η 

μόσιας Τάξης εδώ και δυόμιση χρόνια, ξέρω από πρώτο 
χέρι σε πόσο δύσκολες συνθήκες γίνεται η εκπαίδευσή 

σας.... Δεύτερον. Υπήρξε μ ια  πρωτοβουλία από τον Ταξί- 
αρχο και τα υπόλοιπα στελέχη μας, να υπάρξει σήμερα, 

να υπάρξουν μάλιστα, να γίνουν, τα αποκαλυπτήρια του 
μνημείου ενός ανθρώπου που ήταν μέλος της Ε.Κ.Α.Μ. 
και θυσιάστηκε. Θυσιάστηκε εν  ώρα καθήκοντος, όταν 

ήταν σε αποστολή κυνηγώντας κάποιους κακοποιούς 

δραπέτες. Πέρα του ότι οφείλουμε την τιμή που πρέπει.
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θέλω να σας παρακαλέοω δημόσια αυτό που σας είπα 

και όταν σας έδινα τα πτυχία σας. να προσέχετε. Είστε 

αναντικατάστατοι και για το Σώμα, αλλά πάνω από όλα 
για τους δικούς σας ανθρώπους. ..».

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργεί
ου Εσωτερικών, στο χαιρετισμό του ανέφερε: «...Νέοι 

αστυνομικοί της Ε.Κ.Α.Μ. Με την ευκαιρία, σήμερα, της 

τελετής λήξης του Σχολείου της Βασικής Εκπαίδευσής 

σας. θα ήθελα ακόμη μ ια  φορά να σας συγχαρώ όλους 

σας. για την άξια θαυμασμού επιλογή σας να ενταχθείτε 

εθελοντικά στην Υπηρεσία αυτή, ανταποκρινόμενοι επάξια 
στα αυστηρά κριτήρια και στην τρίμηνη δοκιμασία, που έχει 

θέσει η Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, ως απαραί

τητη προϋπόθεση. Πετύχατε και τα καταφέρατε. Μπράβο 

σας.... Αγαπητοί παρευρισκόμενοι. Η  σημερινή μέρα ε ί

ναι ταυτόχρονα και μέρα απόδοσης φόρου τιμής για τους 

συναδέλφους μας που υπηρέτησαν στην Ε.Κ.Α.Μ.. μέρα  
τιμής και μνήμης για εκείνους που θυσιάστηκαν κατά την 

εκτέλεση του καθήκοντος.... Ο Έλληνας Αστυνομικός, σε 
όποια υπηρεσία κ ι αν υπηρετεί, είνα ι ταγμένος να υπε

ρασπίζεται το συμφέρον της κοινωνίας και των Ελλήνων 

πολιτών. Η  μεγάλη οικογένεια της Ελληνικής Αστυνομίας 
έχει θρηνήσει πολλούς ηεσόντες. από την ενοποίηση της 

μέχρι σήμερα. 130 Γυναίκες και Άνδρες Αστυνομικοί, από 

το 1984 μέχρι σήμερα, έπεσαν κατά την εκτέλεση του κα

θήκοντος. Η  θυσία τους αποτελεί μ ία  λαμπρή παρακατα

θήκη για όλους εμάς, αλλά και για τους αστυνομικούς των 

επόμενων γενεών που θα επακολουθήσουν... Ας προσευ
χηθούμε για την ανάπαυση της ψυχής του ηρωικού Βασίλη 

Λάηπα. δίνοντας υπόσχεση στην οικογένεια του. στις κόρες 
του. που βρίσκονται εδώ σήμερα μ α ζ ί μας. ότι δε θα τον 
ξεχύσουμε ποτέ. Αιώνια του η μνήμη.»

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, στην ομιλία 

του ανέφερε: «Η αποφοίτηση από το Σχολείο Βασικής Εκ

παίδευσης της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής 
Μονάδας είναι πάντοτε ένα ιδιαίτερο γεγονός.... Αλλωστε, 
όλοι γνωρίζουμε πως η Ε.Κ.Α.Μ. αποτελεί την «αιχμή του 

δόρατος της Ελληνικής Αστυνομίας σε κάθε περίπτωση, 
σε κάθε σοβαρή επιχείρηση υψηλού υπηρεσιακού ρίσκου 

και διακινδύνευσης.... Οφείλουμε, λοιπόν, να συγχαρούμε 

τους αποφοιτήσαντες από το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευ
σης της Ε.Κ.Α.Μ. συναδέλφους, να τους ευχηθούμε υγεία, 

καλοτυχία και δύναμη να ανταποκριθούν στα νέα τους κα

θήκοντα. ενισχύοντας την Ε.Κ.Α.Μ. και επιβεβαιώνοντας 
μ ε  το έργο και τις ικανότητές τους εκείνο που οι παλαιότε- 

ροι συνάδελφοί μας της Ε.Κ.Α.Μ. έχουν επανειλημμένως 
επιβεβαιώσει. Πως η Ε.Κ.Α.Μ. αποτελεί μ ία  από τις πλέον 
ικανές, εκπαιδευμένες και αποτελεσματικές αστυνομικές

επιχειρησιακές ομάδες παγκοσμίως....

Η στήριξη της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας είναι 

δεδομένη, η κατάλληλη εκπαίδευση τους παρέχεται, τις 

ικανότητες αναμφισβήτητα και διαπιστωμένα τις έχουν, συ

νεπώς. μετά βεβαιότητας τα στελέχη της Ε.Κ.Α.Μ. θα συνε- 

χίσουν να εκπληρώνουν μ ε  την ίδια επιτυχία την αποστολή 

τους και να διακρίνονται για το επίπεδο της εκπαίδευσης 

και των ικανοτήτων τους. Θα μου επιτρέψετε, ολοκληρώνο
ντας αυτόν το σύντομο χαιρετισμό, να αναφερθώ, μ ε  συγκί

νηση και σεβασμό στη μνήμη ενός στελέχους της Ε.Κ.Α.Μ.. 

ενός εξαίρετου συναδέλφου μας. που δεν είναι πια κοντά 

μας.... Στον Ανθυπαστυνόμο της Ε.Κ.Α.Μ. Βασίλη Λάππα. 

ο οποίος έχασε τη ζωή του την 9η Ιανουάριου 1997εν  ώρα 

καθήκοντος, αφήνοντας πίσω του τη σύζυγό του και στην 

Ελληνική Αστυνομία την παρακαταθήκη της υπηρεσιακής 
του δράσης, τη θυσία του και τη σημαντική κληρονομιά των 

δύο του παιδιών.... Εύχομαι, στην οικογένεια του αείμνη

στου συναδέλφου μας. στη γυναίκα του Λουτζιάνα και στις 
κόρες του και συναδέλφους μας. Νικολέττα και Ισιδώρα. 
που μας τιμούν σήμερα μ ε  την παρουσία τους στην τελετή 

αποκαλυπτηρίων του Μνημείου των Πεσόντων συναδέλ
φων να είναι πάντα δυνατές, να διατηρούν στη μνήμη τους 

τη μορφή και τη θυσία του αγαπημένου τους προσώπου, 
όσο κι αν ο πόνος της απώλειας σε κάθε θύμηση, σε κάθε 

ανάμνησή του είναι πάντοτε οξύς και να είναι βέβαιες πως 

η μνήμη του συζύγου και πατέρα τους είναι πολύ βαθειά  

χαραγμένη στο μυαλό, στην ψυχή και στη συνείδηση όλων 
όσοι αγαπούμε και υπηρετούμε την Ελληνική Αστυνομία 

και τον άνθρωπο. ...Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση της 

Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων για την πρω
τοβουλία της σε ό. τι αφορά στην κατασκευή του Μνημείου 

Πεσόντων. τους χορηγούς-δωρητές και τους εκπροσώπους 

τους που παρίστανται στην εκδήλωσή μας καθώς και όλους 
που καθ' οιονδήποτε τρόπο συνέβαλαν στην πρωτοβουλία 
αυτή και όσους συμβάλουν στην ενίσχυση της Ελληνικής 

Αστυνομίας και στην προσπάθεια που αδιαλείπτως κατα
βάλλει για την προστασία και την ασφάλεια της χώρας, της 

κοινωνίας, των πολιτών μ ε  βαρύ πολλές φορές τίμημα. 

Ευχαριστώ όλους τους παριστάμενους για την παρουσία 

τους στην εκδήλωση και την τελετή αποκαλυπτηρίων του 
Μνημείου των Πεσόντων συναδέλφων μας.»

Από πλευράς Φυσικής Ηγεσίας παρευρέθησαν, επίσης, ο 
Υπαρχηγός του Σώματος. Αντιστράτηγος Αριστείδης Ανδρι- 

κόπουλος, ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλά- 
κης, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας. 

Αντιστράτηγος Αντώνιος Μπάκας. Προϊστάμενοι και Διευθυ
ντές Κλάδων του Αρχηγείου καθώς και άλλοι ανώτατοι και
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ανώτεροι Αξιωματικοί του Σώματος. Παρέστησαν, επίσης, 

εκπρόσωποι της Ζ’ Μοίρας Αμφίβιων Καταδρομών (Μ.Α.Κ.) 

και του Ειδικού Τμήματος Αλεξιπτωτιστών (Ε.Τ.Α.) του Στρα

τού Ξηρός, της 3Γς Μοίρας Επιχειρήσεων Έρευνας και Διά

σωσης (Μ.Ε.Ε.Δ.) της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και της 
Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.) του Λιμενικού 

Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Παράλληλα, παρευ- 
ρέθησαν εκπρόσωποι διπλωματικών Αρχών, εκπρόσωποι 

του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής και Σαρωνι- 
κού, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών Φορέων της Ελληνικής 

Αστυνομίας και συγγενείς των επιτυχόντων αστυνομικών.
Τα διπλώματα στους 14 επιτυχόντες αστυνομικούς και 

Ειδικούς Φρουρούς του 22ου Σχολείου Βασικής Εκπαίδευ

σης της Ε.Κ.Α.Μ. απένειμαν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσι

ας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης και ο Αναπληρωτής 

Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Τζα- 

νέτος Φιλιππάκος.
Μετά την απονομή των πτυχίων στα νέα στελέχη της Ε.Κ.Α.Μ., 

ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνστα
ντίνος Τσουβάλας, βράβευσε τους εκπαιδευτές του 22ου Σχολεί
ου Βασικής Εκπαίδευσης της Ε.Κ.Α.Μ., καθώς και τα στελέχη

της ομά

δας της 
Ε.Κ.Α.Μ., 

που συμ
μετείχαν στο 

Διεθνή Δ ια
γωνισμό Ειδι

κών Δυνάμεων, που πραγματοποιήθηκε το χρονικό 

διάστημα από 30 Απριλίου έως 4 Μαϊου 2017 στο 

εκπαιδευτικό κέντρο « KAS0TC » της Ιορδανίας.
Υπενθυμίζεται, ότι η Ε.Κ.Α.Μ. κατάφερε 

- να καταταχθεί 3η σε δύο αγωνίσματα, ενώ στη 
συνολική βαθμολογία κατατάχθηκε 5η, αναδει- - 
κνύοντας το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής 

ικανότητας κα ι εκπαίδευσης.

Ακολούθως, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, 

ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 

Εσωτερικών και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, 

πραγματοποίησαν τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πε- 

σόντων στο καθήκον Αστυνομικών, το οποίο ανεγέρθη 
προς τιμήν του Ανθυηαστυνόμου της Ε.Κ.Α.Μ.. Λάππα 

Βασιλείου, που τραυματίστηκε θανάσιμα την 9η Ιανου

άριου 1997, κατά τη διάρκεια επιχείρησης σύλληψης 

δραπέτη φυλακών.
Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου πραγματοποιή

θηκαν παρουσία της συζύγου και των δύο κορών του 
πεσόντα αστυνομικού, ενώ τελεύτηκε τρισάγιο στη 

μνήμη του.
Στη συνέχεια απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες:

► στη σύζυγο και στις δύο κόρες του πεσόντα Ανθυπα- 

στυνόμου Λάππα Βασιλείου.
► στον κ. Νικόλαο Μόσχο, εκπρόσωπο του Προέδρου 

του Ιατρικού Ομίλου Αθηνών, κ. Γεώργιο Αποστόλου, 

για τη δωρεά ανέγερσης του Μνημείου Πεσόντων 

Αστυνομικών,
► στον επιχειρηματία κ. Δημήτριο Φιντιρίκο, για τη δω

ρεά του στίβου πάλης και του πύργου καταρριχήσεων 

της Ε.Κ.Α.Μ..
► στον Δ ιευθυντή Ασφαλείας της Τράπεζας ALPHA 

BANK κ. Ζαχαρία Παλαμίδα, ως εκπρόσωπο του Συμ
βούλου της Τράπεζας ALPHA BANK, κ. Παναγιώτη 

Μουστάκα, για τη δωρεά εξοπλισμού στη Διεύθυνση 

Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων.
► στον Διευθυντή Ασφαλείας της Τράπεζας ALPHA BANK 

κ. Ζαχαρία Παλαμίδα, ως εκπρόσωπο του Διευθυντή 

Προμηθειών και Περιουσίας της Τράπεζας ALPHA 
BANK, κ. Παναγιώτη Βλασιάδη, για τη δωρεά εξοπλι
σμού και των εργασιών εγκατάστασής του στη Διεύθυν- 

_ση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων. ■
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Του Γεωργίου Χρονόπουλου
Επιστημονικού Διευθυντή 

της Οφθαλμοχειρουργικής 

Μ.Η.Ν. EYE DAY CLINIC

EYEDAYCLINIC
Ο Φ Θ Α Λ Μ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η  Μ Ο Ν Α Δ Α  Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ  Ν Ο Σ Η Λ Ε Ι Α Σ

LASER ΜΥΩΠΙΑΣ, ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑΣ. ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ

Στην Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας EYE DAY CLINIC 

έχουμε υιοθετήσει την πιο σύγχρονη Kat αποτελεσματική μέ

θοδο στις διαθλαστικές επεμβάσεις, τη FEMTO LASIK.
Με ένα παλμικό Femtosecond laser δημιουργούμε τον 

επιφανειακό κρημνό (flap) με μεγάλη ακρίβεια, αντικαθιστώ

ντας έτσι, τις ηαλαιότερες μεθόδους με τη χρήση λεπίδας. Μά

λιστα, η EYE DAY CLINIC είναι η μοναδική μονάδα ημερήσιας 

νοσηλείας που αποφάσισε να καταργήσει τις επεμβάσεις με 

την παραδοσιακή μέθοδο Lasik με μικροκερατόμο (λεπίδα). 

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι εντυπωσιακά:

• Η επέμβαση είναι ανώδυνη και ολιγόλεπτη.

• Η αποκατάσταση και σταθεροποίηση της όρασης είνα ι 
ταχύτατη.

• Η προβλεψιμότητα είναι μεγάλη.

• Η διάρκεια της μετεγχειρητικής αγωγής είναι πολύ μικρή.
• Το αποτέλεσμα είναι μόνιμο.

Το πρώτο βήμα για την απαλλαγή από τα γυαλιά και τους 

φακούς επαφής είναι η διαπίστωση ότι είστε ο κατάλληλος 
υποψήφιος.

Το δεύτερο βήμα είναι ο προεγχειρητικός έλεγχος. Στην 
EYE DAY CLINIC δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στη διαδικα

σία των εξετάσεων από τις οποίες θα ηροκύψει αν πληρού- 

νται οι προϋποθέσεις για να υποβληθεί ο ενδιαφερόμενος σε 

διαθλαστική επέμβαση. Έτσι, μπορούμε να εγγυηθούμε για το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τι περιλαμβάνει:
• Ιατρικό Ιστορικό

• Τοπογραφία κερατοειδούς

• Παχυμετρία
• Διάθλαση

• Κυκλοπληγική διάθλαση

• Έλεγχος στη σχισμοειδή λυχνία

• Έλεγχος δακρυικής στιβάδας (Schimmer test, BUT)
• Τονομέτρηση

• Βυθοσκόπηση

Το επόμενο βήμα είναι η επέμβαση. Αυτό που πρέπει να 
ξέρετε για την επέμβαση είναι ότι:

• Πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία (σταγόνες).

• Διαρκεί το πολύ 10 λεπτά.

• Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε άρωμα, καλλυντικά ή λακ 
μαλλιών.

Αμέσως μετά την επέμβαση:
• Καλό είναι να μην οδηγήσετε αμέσως μετά την επέμβαση, 

γ ι’ αυτό να έχετε μαζί σας συνοδό.

• Γυαλιά ηλίου, χωρίς βαθμούς, είναι απαραίτητα για την απο
χώρησή σας από την EYE DAY CLINIC.

• Δεν τρίβετε τα μάτια σας.

• Αποφεύγετε καπνό και σκόνη για 2-3 ημέρες.
Η επόμενη μέρα από την επέμβαση:

• "Ξεχνάτε" τα γυαλιά και τους φακούς επαφής!

• Μπορείτε να επιστρέφετε στην εργασία σας.

• 0α είστε σε θέση να οδηγήσετε με ασφάλεια.
• Φοράτε τα γυαλιά ηλίου που σας αρέσουν.

PRK

Όταν δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της Femto Lasik. εφαρ

μόζεται η PRK που προσφέρει εξίσου μεγάλη ακρίβεια και 

ασφάλεια, διαρκεί λίγα λεπτά, ενώ η όραση του ασθενούς επι
στρέφει σε πολύ καλά επίπεδα μετά από 2-3 ημέρες.

Οπτική οξύτητα με ή χωρίς δ ι

όρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλ

μό και η διαθλαστική ανωμα

λία να μην υπερβαίνει τις 4.5 

σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρι

κό ισοδύναμο).

Ο αστιγματισμός δεν πρέπει 

να υπερβαίνει τις 5 διοπτρίες

Λ

Σχολές Αξιωματικών 
& Αστυφυλάκων 

της Ελληνικής 
Αστυνομίας



ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟΣ ΓΛΑΥΚΩΜΑ

0 κερατόκωνος είναι μία μη φλεγμονώδης εξελισσόμενη 

διαταραχή που συγκαταλέγεται στις εκτασίες του κερατοει- 

δούς και κατά την οποία ο κερατοειδής παραμορφώνεται και 

λαμβάνει κωνική μορφή. Η εξέλιξη της πάθησης αυτής οδηγεί 

προοδευτικά στη μείωση της οπτικής οξύτητας και τον περιο

ρισμό της ποιότητας της όρασης, φαινόμενα που δε μπορούν 

να βελτιωθούν με τη χρήση γυαλιών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις ο κερατόκωνος δεν παρου

σιάζει συμπτώματα και συνήθως διαγιγνώσκεται στα πλαίσια του 

προεγχειρητικού ελέγχου για κάποια διαθλαστική επέμβαση.

Οι πρώτες ενδείξεις που μπορεί να υποδεικνύουν την εμ

φάνιση κερατόκωνου είναι ο συχνές αλλαγές στη συνταγή 

των γυαλιών και η θολή όραση που δεν μπορεί να ρυθμιστεί 

με γυαλιά λόγω της συνεχώς αυξανόμενης μυωπίας αλλά και 

του αστιγματισμού.
Στην EYE DAY CLINIC χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες 

τεχνικές αντιμετώπισης του κερατόκωνου όπως τη διασύνδεση 

κολλαγόνου (Cross Linking), η οποία είναι μια μη-επεμβατική 

μέθοδος που μας επιτρέπει να παρέμβουμε στο κολλαγόνο του 

κερατοειδή επηρεάζοντας τις ελαστικές ιδιότητες του. έτσι ώστε 

να το ενισχύσουμε και να σταθεροποιήσουμε τον κερατοειδή.

ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ

Η περίπτωση της πρεσβυωπίας ως πριν λίγα χρόνια αποτε

λούσε ένα άλυτο πρόβλημα για την διαθλαστική χειρουργική.

Πλέον όμως υπάρχουν τρόποι να αποφύγουμε τα κοντι

νά γυαλιά. 0 πιο απλός τρόπος είναι το λεγόμενο monovision 

δηλαδή η διόρθωση του επικρατούς οφθαλμού για την μα

κρινή όραση ενώ στον άλλο οφθαλμό παραμένει μυωπία έως 

2 διοπτρίες η οποία είναι βοηθητική για την κοντινή όραση.

Λόγω της μικρής ανισομετρωπίας που δημιουργείται απαι

τείται ένας χρόνος προσαρμογής αλλά τις περισσότερες φο

ρές οι ασθενείς ανέχονται καλά την συγκεκριμένη μέθοδο και 

μπορούν και ανταποκρίνονται χωρίς γυαλιά στις περισσότερες 

καθημερινές τους δραστηριότητες.
Πιο αποτελεσματική προσέγγιση στο ζήτημα της μετεγχει

ρητικής πρεσβυωπίας αποτελούν οι Trifocal ενδοφακοί. Αντί 

για τον κλασικό μονοεστιακό ενδοφακό που χρησιμοποιούμε 

κατά κύριο λόγο στο χειρουργείο του καταρράκτη και ο οποίος 

βοηθά μόνο στη μακρινή απόσταση, οι νέας γενιάς ενδοφακοί 

προσφέρουν υψηλής ποιότητας όραση σε όλες τις αποστάσεις 

μακριά, μεσαία, κοντά χωρίς τη χρήση γυαλιών.
Στα μέσα του Σεπτέμβρη του 2015 στη Μονάδα Ημερήσιας 

Νοσηλείας EYE DAY CLINIC, πραγματοποιήσαμε το πρώτο χει

ρουργείο καταρράκτη στην Ελλάδα με ένθεση του συγκεκριμέ
νου ενδοφακού και με πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Έκτοτεστην οφθαλμοχειρουργική Μ.Η.Ν. EYE DAY CLINIC 

έχουν πραγματοποιηθεί εκατοντάδες χειρουργεία με ένθεση 

τριπλοεστιακού ενδοφακού (Trifocal) και όλοι αυτοί οι ασθε

νείς δεν εξαρτώνται πλέον από τη χρήση γυαλιών πρεσβυω

πίας στην καθημερινότητα τους.

Το γλαύκωμα αποτελεί μια ομάδα παθήσεων του οφθαλ

μού, οι οποίες έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό την καταστρο

φή του οπτικού νεύρου. Το οπτικό νεύρο αποτελείται από νευ

ρικές ίνες (παίζει δηλαδή το ρόλο ηλεκτρικού καλωδίου με 

πάνω από ένα εκατομμύριο σύρματα) και είναι υπεύθυνο για 

την μεταφορά εικόνων από το μάτι στον εγκέφαλο. Το γλαύ

κωμα είναι μια πάθηση που οδηγεί στην απώλεια της όρασης 

απροειδοποίητα. Στα πρώιμα στάδια της νόσου είναι δυνατόν 

να μην υπάρξουν συμπτώματα και οι γλαυκωματικοί ασθενείς 

μπορεί να μην γνωρίζουν ότι νοσούν. Η απώλεια της όρασης 

ξεκινά με την περιφερική ή πλευρική όραση.

Μπορεί να αντισταθμίζεται ασυναίσθητα αυτή η απώλεια 

με την στροφή προς την σύστοιχη πλευρά του κεφαλιού και 

έτσι να μην γίνει αντιληπτό εως ότου να έχε ι συντελεστεί 

σημαντική απώλεια της οπτικής οξύτητας. Για το λόγο αυτό 

η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική και προλαμβάνει την 

ύπαρξη σημαντικής βλάβης.
Το γλαύκωμα μπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση εάν δεν 

αντιμετωπισθεί θεραπευτικά. Επιπλέον, δυστυχώς περίπου το 

10% των ατόμων με γλαύκωμα που λαμβάνουν την ενδεδειγ- 

μένη θεραπεία έχουν παρόλ' αυτά απώλεια όρασης.

Το γλαύκωμα δεν είνα ι ιάσιμο και η όραση που έχει χα

θεί δεν μπορεί να επανέλθει. Με τη βοήθεια φαρμακευτι

κής αγωγής ή /  και χειρουργικής επέμβασης, είναι δυνατόν 

να σταματήσει η περαιτέρω απώλεια της όρασης. Δεδομέ

νου ότι το γλαύκωμα είναι μια χρόνια κατάσταση, πρέπει να 

παρακολουθείται εφόρου ζωής. Η διάγνωση είναι το πρώτο 

βήμα για την διατήρηση της όρασης.
Για αυτό όλοι οι άνθρωποι άνω των σαράντα ετών και ιδ ι

αίτερα όσοι έχουν οικογενειακό ιστορικό γλαυκώματος, πρέ

πει να εξετάζονται μια ή δύο φορές το χρόνο.

Τέλος, συναισθανόμενοι την οικονομική κρίση που υπάρ

χει και ως ελάχιστη συμβολή στην αντιμετώπισή της, αποφα

σίσαμε να προσφέρουμε 50% έκπτωση σε όλες τις διαθλαστι

κές επεμβάσεις για στελέχη και εργαζομένους στην Ελληνική 

Αστυνομία.

EYE DAY CLINIC 

Γιώργος Χρονόπουλος 

Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Βασ. Σοφίας 64 (θ'* - 6ος ορ.) 

τ η λ .2107295000 
www.eyedayclinic.gr

http://www.eyedayclinic.gr
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Λ ΙΜ Ν Η Σ  ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο
 Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήχρης 
Αναγνωστάκης και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ

νομίας. Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας εκ
προσωπώντας αντίστοιχα, την πολιτική και φυσική ηγεσία 
της Ελληνικής Αστυνομίας, εγκαινίασαν (16/07/2017) το 

Αστυνομικό Τμήμα Λίμνης Πλαστήρα, στο Νομό Καρδίτσας.
Το Αστυνομικό Τμήμα Λίμνης Πλαστήρα εδρεύει στο 

Μορφοβούνι του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, στεγάζεται 
σε κτίριο που παραχωρήθηκε και διαμορφώθηκε από 

το Δήμο, ενώ στο παρελθόν έχει στεγάσει το πρώην Δη
μαρχείο του Δήμου Πλαστήρα και δημοτικό σχολείο.

Στην τελετή των εγκαινίων χοροστάτησαν ο Πρω- 

τοσύγκελος της Ιερός Μητρόπολης θεσσαλιώτιδος & 
Φαναριοφερσάλων. Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης 

π. Αμφιλόχιος Παπανδρέου. ως εκπρόσωπος του Μη

τροπολίτη και ο Ηγούμενος της Ιερός Μονής Κορώνης. 
Αρχιμανδρίτης π. Μεθόδιος. Στην έναρξη της εκδήλω

σης ομιλίες πραγματοποίησαν ο Γενικός Περιφερειακός 

Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας, Υποστράτηγος Δη- 
μήτριος Κοτσιάφτης και ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα, 
κ. Δημήτριος Τσιαντής.

Στη συνέχεια, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, 
στο χαιρετισμό του ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Πάντοτε οι 

τελετές εγκαινίων εμπεριέχουν θετικά στοιχεία· τα στοιχεία 
του νέου, της προσδοκίας, της αισιοδοξίας, της προοπτικής 

στο μέλλον. Είναι, λοιπόν, προφανές πως και τα εγκαίνια του 

Αστυνομικού Τμήματος Λίμνης Πλαστήρα δεν θα μπορούσαν 
να διαφοροποιηθούν από αυτόν τον κανόνα. Γιατί πράγματι 

πρόκειται για μια νέα Υπηρεσία που όπως καθετί νέο. μας δ ί
νει τη δυνατότητα να προσβλέπουμε σ ’αυτή, να προσδοκού

μ ε  τα οφέλη από τη λειτουργία της. να αισιοδοξούμε πως θα 
συμβάλλει στην περαιτέρω βελτίωση της καθημερινότητας 

των πολιτών της τοπικής κοινωνίας, να βλέπουμε το μέλλον 
μ ε  μεγαλύτερη σιγουριά και ασφάλεια. Σ ' αυτήν την τελε
τή συνομολογείται. τυπικώς και επισήμως, μέσω της ίδρυσης 

του Αστυνομικού Τμήματος Λίμνης Πλαστήρα και της δωρεάν 
παραχώρησης του οικήματος για τη στέγασή του. η αμοιβαία 

βούληση των δύο πλευρών να στηρίζουν την τοπική κοινωνία· 

διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις εκείνες που θα τους επι
τρέψουν να ασκούν ανεμπόδιστα και σε συνθήκες ευνομίας 

και ασφάλειας τις παραγωγικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και 
οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες δραστηριότητές τους. Η ίδρυ-
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an του Αστυνομικού Τμήματος που εγκαινιάζεται σήμερα, 

δεν προέκυφε ως μια απλή, αμιγώς τεχνοκρατική προσθή

κη στο συνολικό πρόγραμμα αναδιοργάνωσης - αναδιάταξης 
των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας... 

...Η δωρεάν παραχώρηση του κτιρίου στο οποίο θα στεγάζε

ται το νεοϊδρυθέν Αστυνομικό Τμήμα Λίμνης Πλαστήρα δεί

χνει. εμπράκτως την επιθυμία του δήμου και των δημοτών 
να σταθούν δίπλα στην Ελληνική Αστυνομία, να τη στηρίξουν 

στην εκπλήρωση της αποστολής της. να στηριχθούν από το

έργο της......Ολοκληρώνοντας το χαιρετισμό μου. θα ήθελα

να συγχαρώ και να ευχαριστήσω από καρδιάς το δήμαρχο, τα 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και βεβαίως τους κατοίκους 

του δήμου Λίμνης Πλαστήρα για την αγάπη και τη εμπιστο

σύνη προς την Ελληνική Αστυνομία■ και να ζητήσω από τη 

διοικητή και το προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος δή
μου Πλαστήρα να σταθούν δίπλα στο δήμο, δίπλα στους κα

τοίκους της περιοχής ανταποδίδοντας σ' αυτούς, μ ε  το έργο 
και την προσφορά τους, την εμπιστοσύνη μ ε  την οποία τους 

περιβάλλουν...».
Ακολούθως, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, 

στον χαιρετισμό του μεταξύ άλλων ανέφερε: «... Είναι 

πραγματικά μ ία  μέρα χαράς και γιορτής. Δεν είναι πολλές 
αυτές οι μέρες πιστέφτε μ ε  και ιδιαίτερα στο Υπουργείο Προ

στασίας του Πολίτη, σπανίζουν οι καλές ειδήσεις, οι καλές 
ημέρες.......Επιτρέψτε μου λοιπόν, να ξεκινήσω από το πρώ

το. τ ί θέλουμε να πετύχουμε. Θέλουμε αυτό που ειπώθηκε 
αγαπητέ κ. Δήμαρχε, αγαπητέ κ. Βουλευτή, τη συμφιλίωση 
της Ελληνικής Αστυνομίας μ ε  την ελληνική κοινωνία. Θέλου

μ ε  να προβάλουμε τον ανθρώπινο χαρακτήρα, το ανθρώπινο 

πρόσωπο που έχει το λειτούργημα ή το επάγγελμα του αστυ

νομικού. της Ελληνίδας και του Έλληνα αστυνομικού...... Γι'
αυτό και βλέπετε τα τελευταία δυόμιση χρόνια έχουμε πορευ
τεί μέσα από μία εξωστρέφεια. μ ία εξωστρέφεια που θέλει 

τη δημιουργία νέων θεσμών που να είναι δίπλα στον πολίτη 

όχι κατασταλτικά... Φτιάξαμε αρκετούς θεσμούς, η αστυνο
μία σήμερα είναι παρούσα εκ ε ί που έλειπε δεκαετίες μέσω
των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων, κυρίες και κύριοι.......

Τρεις συνεργάτες μας. ένας από την ασφάλεια, ένας από την 
τάξη και ένας από την τροχαία, σε τακτά χρονικά διαστήμα

τα. σε συγκεκριμένα δρομολόγια κάνουν μία επίσκεψη σε 

όλες τις κοινότητες, σε όλους του απομακρυσμένους δήμους, 
όχι για να ελέγξουν αλλά για να δώσουν συμβουλές, για να 

επιλύσουν τα όποια μικρά, μεσαία ή ακόμα και μεγάλα προ
βλήματα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι αυτών των απομακρυ
σμένων περιοχών...... Το δεύτερο, λοιπόν που κάναμε για να

έχετε εσείς οι πολίτες εμφανή αστυνόμευση είναι ο Τοπικός 
Αστυνόμος, καινούριος θεσμός και αυτός... Μέσω αυτής της 

διαδικασίας, εξοικονομήθηκαν ανθρώπινοι πόροι για να φτιά-
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ξουμε και ε κ ε ί που δεν είχαμε αστυνομικά τμήματα, αγαπητέ 

κ. Δήμαρχε και ήταν υποχρέωση της Πολιτείας, μετά της Κυ
βέρνησης και μετά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, 

γιατί υπήρξε μία ενιαία και βασική αρχή, στο Προεδρικό Δ ι
άταγμα 7/2017 «Περί ανασυγκρότησης και αναδιοργάνωσης 

των Υπηρεσιών μας στην Περιφέρεια».......Θέλω να ευχαρι

στήσω μέσα από την καρδιά μου. όλους όσους συνέβαλλαν 

στο να είμαστε σήμερα εδώ, να κάνουμε τα εγκαίνια του νέου 
Αστυνομικού Τμήματος του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και το 

Δημοτικό Συμβούλιο και τον κύριο Δήμαρχο αλλά και τον 
Πρόεδρο της τοπικής Κοινότητας, να ευχαριστήσω όλα τα 

στελέχη του Δήμου σε επίπεδο επιχειρησιακό που βοήθησαν 

κι εκείνα μέσα από τις προσπάθειές τους...».
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Βουλευ

τής Καρδίτσας κ. Σπυρίδωνας Λάππας. ο οποίος απηύθυνε 

χαιρετισμό, ο Συντονιστής της Γενικής Γραμματείας Αποκε
ντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεός 

Ελλάδας, κ. Νικόλαος Ντίτορας. ο Αντιπεριφερειάρχης Καρ
δίτσας κ. Βασίλειος Τσιάκος. ο Πρόεδρος της Περιφερειακής 

Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας και Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γε
ώργιος Κωτσός. ο Αντιδήμαρχος Καρδίτσας κ. Ιωάννης Σβάρ

νας, ως εκπρόσωπος του Δημάρχου, ο Δήμαρχος Αργιθέας 
κ. Λάμπρος Τσιβόλας. ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Αθανάσιος 

Σκάρλος, ο Διοικητής 1ης Στρατιάς, Αντιστράτηγος Δημόκρι
τος Ζερβάκης, ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, Αντιπτέραρ- 

χος Γεώργιος Μπλιούμης, ο Διοικητής της Περιφερειακής Δ ι
οίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας, Αρχιπύραρ- 

χος Αχιλλέας Τζουβάρας. ο Υποδιοικητής της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Καρδίτσας, Αντιπύραρχος Χρήστος Κοκώνης, ο 
Διοικητής του Κέντρου Εκπαίδευσης Στρατονομίας, Αντισυ- 

νταγματάρχης Ηλίας Νάκος, εκπρόσωποι φορέων και συλλό

γων της περιοχής, πρόεδροι των συνδικαλιστικών ενώσεων 
αστυνομικού προσωπικού, της ένωσης απόστρατων αστυνο

μικών και πολίτες της περιοχής. Από την Ελληνική Αστυνομία 
παρευρέθηκαν ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου 

Ελλάδος, Αντιστράτηγος Χρήστος Δραγατάκης, ο Διευθυντής 

Αστυνομίας Μαγνησίας, Ταξίαρχος Ιωάννης Τόλιας, ο Διευ

θυντής Αστυνομίας Καρδίτσας, Ταξίαρχος Βασίλειος Καρα- 
πιπέρης. ο Διευθυντής Αστυνομίας Λάρισας, Ταξίαρχος Γε

ώργιος Αγάκος, ο Διευθυντής Αστυνομίας Τρικάλων, Αστυνο
μικός Διευθυντής Γεώργιος Σπηλιόπουλος, η Διοικητής του 
νεοϊδρυθέντος Τμήματος Αστυνόμος Α Δέσποινα Μπάκαβου 

και το λοιπό αστυνομικό προσωπικό που θα το στελεχώσει.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στους χώρους του 
νέου Αστυνομικού Τμήματος και ανταλλαγή αναμνηστικών 

δώρων με το Δήμαρχο της περιοχής, ενώ προσφέρθηκε τι

μητική πλακέτα στην οικογένεια Γαλαγάλα. για την πολύτιμη 

προσφορά στο νεοϊδρυθέν Αστυνομικό Τμήμα. ■
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Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Απικής. στο πλαί

σιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών της για την 

ασφαλή διαμονή των επισκεπτών της Αθήνας, δι- 
οργάνωσε ενημερωτική καμπάνια με τίτλο: «Stay safe in 
the city of Athens».

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε, με τη συνδρομή της 

Ένωσης Ξενοδόχων Απικής. ενημερωτικό φυλλάδιο στην 
αγγλική γλώσσα, για τους αλλοδαπούς τουρίστες, με χρη

στικές πληροφορίες και οδηγίες για την ασφαλή περιήγη

ση στην πόλη, καθώς και κατευθύνσεις σε περίπτωση που 
χρειασθούν οποιαδήποτε βοήθεια.

Στις 13 Ιουλίου 2017. από 10.00 έως 13.00 ώρας, σε 
ειδικό «περίπτερο» της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυν

σης Απικής στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ακρόπολης.

δίου στους επισκέπτες της Ακρόπολης.

Το περίπτερο επισκέφθηκαν ο Γενικός Γραμματέας 
Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, ο Αρχηγός 

της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος 

Τσουβάλας, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου 

Ελλάδος, Αντιστράτηγος Αντώνιος Μπάκας καθώς και 
άλλοι Αξιωματικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης 

Απικής. Επίσης το περίπτερο επισκέφθηκε η Υπεύθυνη 
Διεύθυνσης και Γραφείου Τύπου της Ένωσης Ξενοδόχων 
Απικής κα Αία Φαληρέα.

Τους υποδέχθηκε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
Απικής, Υποστράτηγος Αλκιβιάδης Ασημακόπουλος, ο οποί
ος καλωσορίζοντάς τους δήλωσε: «Όλοι γνωρίζουν ότι η Ελ

λάδα είναι μ ία εκ  των ασφαλέστερων παγκοσμίως χωρών καί
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Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Απικής. για την ασφα

λή διαμονή των επισκεπτών της πόλης, έχει αναπτύξει 
δράσεις τόσο στον αρχαιολογικό χώρο που βρισκόμαστε 

όσο και στη ευρύτερη πόλη των Αθηνών. Οι δράσεις συ

μπλέκονται και συμπληρώνονται μ ε  το προ διετίας ιδρυθέν 
Γραφείο Εξυπηρέτησης Επισκεπτών στο οποίο το τελευταίο 
εξάμηνο προσήλθαν και εξυπηρετήθηκαν 10.500 επισκέ

πτες. Συνολικά κατά την τελευταία διετία μετέβησαν και 
εξυπηρετήθηκαν περίπου 25.000 επισκέπτες της πόλης. 

Το διανεμόμενο φυλλάδιο προσφέρει ενημέρωση στους 
επισκέπτες τόσο για τη λειτουργία του Γραφείου Εξυπη

ρέτησης Επισκεπτών όσο και για τον τρόπο μ ε  τον οποίο 
θα αντιμετωπίσουν μ ε  αμεσότητα και χωρίς γραφειοκρα

τία οποιοδήποτε θέμα αστυνομικής αρμοδιότητας, έτσι 
ώστε απρόσκοπτα να συνεχίσουν την διαμονή τους. Το 

ενημερωτικό αυτό φυλλάδιο θα συνεχίσει τις επόμενες 
μέρες να μοιράζεται και από τα ξενοδοχεία της πόλης 

των Αθηνών. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω 
την Ένωση Ξενοδόχων Απικής για τη συμπαράσταση και 

ενεργό συμμετοχή της στην σημερινή εκδήλωση. Τέλος 

θέλω να τονίσω ότι ως Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ατ-
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τικής επιδιώκουμε και επιζητούμε συνεργασίες μ ε  όλους 

τους εμπλεκόμενους φορείς που δραστηριοποιούνται στον 

τουρισμό ώστε να μεγιστοποιήσουμε για τη χώρα μας. τα 

οφέλη από αυτόν.»
Ακολούθως ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. 

Δημήτρης Αναγνωστάκης δήλωσε: «Η Ελληνική Αστυνο

μία  και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αναπτύσσο
ντας ένα πλέγμα στοχευμένων δράσεων, συμβάλουν στη 

διαφύλαξη του τουριστικού προϊόντος, το οποίο βοηθά 

στην επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας. Η Ελληνική 
Αστυνομία έχει αναπτύξει ένα ειδ ικό επιχειρησιακό σχέ

διο. όχι μόνο για τον ιερό χώρο της Ακρόπολης αλλά και 
πέριξ αυτού αλλά παράλληλα και για το κέντρο της Αθήνας. 

Πέραν της δράσης που παρουσιάζουμε σήμερα για να κα
τατοπίσουμε μ ε  ένα πληροφοριακό υλικό τους επισκέπτες 
της πόλης, υπάρχει το Γραφείο Εξυπηρέτησης Επισκεπτών 

για να μην ταλαιπωρείται ο τουρίστας - επισκέπτης της 

χώρας, υπάρχει συγκεκριμένη παρουσία αστυνόμευσης μ ε  

ποδήλατα, ώστε να υπάρχει αμεσότητα, ευελιξία στην κ ί
νηση και αμεσότητα ανταπόκρισης στα περιστατικά. Θέλω 

όμως να διαβεβαιώσω όλους τους Έλληνες πολίτες ότι
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ανάλογες δράσεις δεν συμβαίνουν μόνο στην Αθήνα και 

στην Ακρόπολη. Έχουν αναπτυχθεί ανάλογες πρωτοβου

λ ίες  του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελλη

νικής Αστυνομίας σε όλα τα διεθνή αεροδρόμια, σε όλους 
τους τουριστικούς προορισμούς και ευτυχώς η χώρα πα

ραμένει. όπως ειπώθηκε από τον κύριο Γενικό Αστυνομικό 
Διευθυντή της Αττικής, μ ια  χώρα ασφαλής. Μία χώρα που 

μπορεί να προτιμηθεί ως τουριστικός προορισμός και γιατί 
όχι και ως χώρα επενδύσεων. Αυτή είναι εξάλλου και η 

συμβολή μας στην εθνική προσπάθεια επανεκκίνησης της 
οικονομίας μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τόσο τον 

Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή της Α ττικής αλλά και όλους 

τους συνεργάτες του, για την προσπάθεια που καταβά

λουν και είμαι σίγουρος ότι αυτό αναγνωρίζεται από τους 
Έλληνες πολίτες. Τέλος θα ήταν κρίμα και άδικο να μην  

ευχαριστήσω τον Αρχηγό και συνολικά τη Φυσική Ηγεσία, 
η οποία μ ε  την εξωστρέ- 

φ εια  που επ ιδεικνύει το 

τελευταίο διάστημα των 
δύο - δυόμιση ετών, έχει 

κατορθώσει να γεφυρώ- 
σει την απόσταση ανάμεσα 
Αστυνομίας και ελληνικής 

κοινωνίας. Πιστεύω, και ε ί
ναι πλέον καταγεγραμμένο 

μ ε  τον πιο κατηγορηματικό 
τρόπο, μέσα από μετρ ή 

σεις της κο ινής γνώμης.

Η διανομή του φυλλαδίου θο συνεχισθεί και τις προσεχείς ημέρες, 
από τους ποδηλάτες της Ελληνικής Αστυνομίας στην περιοχή του κέ
ντρου της Αθήνας, καθώς και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Επισκε
πτών στην στοά της οδού Δραγατσανίου. Επιπλέον οι επισκέπτες της 
Αθήνας θα μπορούν να βρίσκουν το φυλλάδιο στους χώρους υποδοχής 
των ξενοδοχείων του κέντρου.

ότι η Ελληνική Αστυνομία χαίρει μεγάλης εκτίμησης και 

εμπιστοσύνης. Θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας. 

καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε αυτή η 
εμπιστοσύνη να δικαιωθεί>

Στη συνέχεια, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομί
ας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας δήλωσε: 
«Είναι μ ία  όμορφη στιγμή. Η  Ελλάδα είναι μ ία  ασφαλής 

χώρα, η Αθήνα είνα ι ένας κορυφαίος τουριστικός προο

ρισμός. μ ία  ασφαλής πόλη, μ ία  φιλόξενη πόλη. Η  Ελλη

νική Αστυνομία υπηρετείτο αξί
ωμα ότι η εσωτερική ασφάλεια  

είναι αναγκαία προϋπόθεση για 
την ανάπτυξη κα ι την πρόοδο 

της χώρας. Αυτό, όταν υπηρε
τείται μέσα από το τουριστικό  

προϊόν, μας κάνει ακόμα πιο υπεύθυνους. 

Η Ελληνική Αστυνομία υπ ηρετεί αποτελεσματικά και 
εγγυάται την ασφάλεια της χώρας και σήμερα αυτό που 
κάνει απλά εδώ. το επικοινωνεί, το δημοσιοποιεί, το κου

βεντιάζει μ ε  τους τουρίστες-επισκέπτες. τους οποίους 

ευχαριστούμε για την παρουσία τους στην πατρίδα μας. 
στην πόλη μας.» a
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Στις εγκαταστάσεις των παιδικών κατασκηνώσε
ων του Ιδρύματος «Εξοχές της Ελληνικής Αστυ
νομίας», πραγματοποιήθηκε (23/06/2017) για 

δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η συνάντηση γνωριμίας 

της Ηγεσίας με στελέχη του Σώματος.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης ο Αρχηγός της 

Ελληνικής Αστυνομίας, στο χαιρετισμό του δήλωσε:
«Όταν «κάτι» επιχειρείται για πρώτη φορά, κ ι όταν αυτό 
το «κάτι» αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο, μ ια  παράμετρο 

εξα ιρετικά ουσιώδη για το συνολικό μας σχεδίασμά, η 
αγωνία για την επιτυχία ή μη  της πρωτοβουλίας μας επ ι

κεντρώνεται. μοιραία, σε δύο επιμέρους παράγοντες:
► στο άγνωστο και ως εκ  τούτου μη ασφαλές προβλέ

ψιμο αποτέλεσμα και
► στην αμφιβολία για την αποδοχή ή μη της πρωτοβουλίας.

Αυτήν ακριβώς την αγωνία είχα πέρυσι, πρώτη χρο
νιά υλοποίησης της πρωτοβουλίας, της εκδήλωσης αυ

τής. Και μετά  την επιτυχία της περυσινής εκδήλωσης, η 
αγωνία αυτή μετασχηματίστηκε σε προσδοκία■ για την 

καθιέρωση της ετήσιας αυτής συνάντησης σε σταθερή 

βάση, σε σημείο αναφοράς. Όμως, σήμερα, βλέποντας 
για δεύτερη συνεχή χρονιά τη μεγάλη συμμετοχή και το 
κλίμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ σας. μεταξύ μας. 

ε ίμα ι πλέον βέβαιος πως η πρωτοβουλία αυτή δεν θα 
χα θε ί στο χρόνο■ δεν θα καταποντιστεί στη διαχείριση 

της καθημερινότητας.
Απόψε, εσείς, επιβεβαιώνετε, μ ε  την παρουσία και 

τη διάθεσή σας. πως η συνάντηση αυτή έχει μόνο μ έλ 

λον και βεβαίως ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια αποδο

χής - επιτυχίας.

'Λ -
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Κι αυτό μ ε  κάνα, ως Αρχηγό του Σώματος, ιδ ια ι
τέρως ικανοποιημένο και ευτυχή. Γατί, πάντα πίστευα 

και εξακολουθώ να πιστεύω πως η Ελληνική Αστυνο
μ ία  επιβάλλεται να έχει συνέχεια, να έχει διαχρονικά  

σημεία αναφοράς, να συνεχίζει την ιστορία της. Και το 
βασικό στοιχείο της ιστορίας ξέρουμε όλοι πως είνα ι η 
συνέχεια.

Αυτό που, ίσως, πρέπει ως Οργανισμός να βελτι
ώσουμε, να προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε, είναι.
α) η συνοχή της Ελληνικής Αστυνομίας- η ενίσχυση των 

εσωτερικών - ψυχικών εκείνω ν δεσμών σεβασμού 

και εκτίμησης που ισχυροποιούν τη δυναμική και την 

αποτελεσματικότητα και συν τοις άλλοις επιβεβαιώ
νουν την ισχυρή παράδοση του Σώματος, 

β) η εξωστρεφής διάθεση, η στροφή προς την κοινω

νία. ώστε να βελτιώσουμε, να αλλάξουμε τη δημόσια 

εικόνα του Σώματος στα μάτια  και την αντίληψη των 
πολιτών.»

Στη συνέχεια ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 

Υπουργείου Εσωτερικών, δήλωσε: «Γα δεύτερη χρο
νιά. βρισκόμαστε εδώ. σήμερα μ α ζ ί για να επιβεβαιώ

σουμε το όραμα και τις σκέψεις αυτής της καινοτόμου 

προσπάθειας που έγ ινε από τον Γενικό Γραμματέα Δ η 

μοσίας Τάξης τον Δημήτρη Αναγνωστάκη και τον Αρχηγό 
της ΕΛ.ΑΣ. και πράγματι αυτό το όραμα, αυτή η φ ιλοδο

ξία. βλέπω ότι παίρνει σάρκα και οστά. Δ εν θα τηρήσω 

το πρωτόκολλο για να αναφερθώ έτσι όπως επιβάλλεται, 
νομίζω ότι η βραδιά το επιτέπει. Ως απόστρατος ε ίμα ι

υπερήφανος γ ιατί απόψε βλέπω συναδέλφους, μ ε  τους 

περισσότερους γνωριζόμαστε, που προωθούν και καλ

λιεργούν τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και την αγάπη. 

Κάτι που έλειπε από την ΕΛ.ΑΣ.. Επανερχόμεθα λοιπόν 

σε μ ία  άλλη φιλοσοφία και αυτό είναι πολύ σημαντικό. 

Θέλω να ευχηθώ από καρδιάς και ως Γενικός Γραμματέ
ας του Υπουργείου Εσωτερικών να ε ίσ τε πάντα δυνατοί, 

να συνεχίσετε αυτήν την πορεία και σε ότι μ ε  αφορά και 

όσο οι μ ικρ ές  μου δυνάμεις το επιτρέπουν, από όποια 

θέση κ ι αν ευρίσκομαι θα ε ίμα ι κοντά σας και θα στηρί
ζω τις προσπάθειές σας.»

Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης ανέ
φερε μεταξύ άλλων: «Είμαι διπλά χαρούμενος κα ι το 
λέω  αυτό γ ια τί η πρώτη μου  αντίδραση μ ε  το που ε ίδα  

όλον αυτό τον κόσμο, είπα πέτυχε, δενέτυχε. Άρα ε ίμα ι 

απόλυτα βέβα ιος  ότι κα ι οι επόμενοι, όποιοι κ ι αν ε ίνα ι 

αυτοί, θα συνεχίσουν γ ια τί το πετυχημένο μπ ορεί να το 
κριτικάρεις, δεν μπορείς όμως να το βάλεις  στη γωνία, 

να το απομονώσεις. Αυτή ε ίνα ι η πρώτη μου  χαρά. Η  

δεύτερη χαρά ε ίνα ι -δεν  ξέρω αν παρατηρήθηκε- στο 

πέτο μου  φοράω ένα σηματάκι της ΕΛ.ΑΣ.. το οποίο 
ε ίχα  τη χαρά κα ι την τιμή να το δεχτώ από τον κ. Αρχη

γό κα ι λέω  χαρά γ ια τί δεν πίστευα ότι σε αυτήν την η λ ι
κ ία  θα έρθει κάποια στιγμή που θα φοράω στο πέτο το 

έμβλημα της ΕΛ.ΑΣ. κα ι θα νιώθω ιδ ια ίτερη χαρά. τιμή, 
περηφάνια. Έτσι όπως τα έφ ερ ε η ζωή να προΐσταμαι 

για δύο κα ι πλέον χρόνια - πολιτικά -  ως γραμματέας 
Δημόσιας Τάξης της ΕΛ.ΑΣ.. ε ίνα ι πραγματικά πρωτό

γνωρα συναισθήματα κα ι ευγνωμονώ το Θεό. που μου  
έδωσε τη δυνατότητα να ζήσω όλο αυτό το ταξίδι μ α ζ ί 

σας. μέχρι τώρα. Εύχομαι κα ι ελπίζω να είνα ι ακόμη μ α 

κρύ το ταξίδι μας. το κοινό ταξίδι μας. Επιτρέψτε μου  να 

μεταφέρω  τις ε ιλ ικρ ινε ίς  κα ι εγκάρδιες ευχαριστίες του 
κ. Υπουργού κα ι για την ανταπόκριση και για την συμ

μετοχή αλλά πάνω από όλα και την προσφορά τους... 
... ε ίνα ι από τους ανθρώπους που έχει αφ οσ ιω θεί σε
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αυτή a ' αυτή την αποστολή που του ανέθεσε η ελλη 
νική πολιτεία και η κυβέρνηση ....... Γ α  να αφήσει όχι

απλά ένα αποτύπωμα, αλλά για να αφήσει την ΕΛ.ΑΣ. 

ένα βήμα μπροστά. Ξέρω ότι δεν μας ευνοεί η συγκυρία, 

η κοινωνικοοικονομική, ε ίνα ι πράγματα που θέλαμε να 

κάνουμε μ ε  πιο γοργά βήματα, θα τολμήσω να πω. ως 

δάνειο το παίρνω από αυτό που σας ε ίπ ε ο κ. Υπουρ

γός το πρωί, να κάνουμε κα ι άλματα. Δ εν  ε ίνα ι ότι μας  
λείπ ει η βούληση, ή μας λείπ ει η πολιτική παρρησία, το 

πολιτικό σθένος, ε ίνα ι αυτή η δημοσιονομική στενότη

τα, που μας σ τερε ί να κάνουμε άμεσα όσα έχουμε ονει

ρ ευ τε ί και πολλά από αυτά ευτυχώς είνα ι κο ινός τόπος 

μ ε  τη φυσική σας ηγεσία, θα τολμήσω να πω και μ ε  τις 

συνδικαλιστικές εκφράσεις του Σώματος.
Θεσμικά νομίζω ότι βλέπετε, γίνονται πράγματα και 

από την πλευρά της Φυσικής αλλά κα ι της Πολιτικής  

Ηγεσίας. Θεσμικά ξέρ ετε  δεν ε ίνα ι μόνο να απαντάς 
στην καθημερινότητα, στη βελτίωση. Είναι κα ι τι β λέ

πεις. πως βλέπ εις το Σώμα, την ΕΛ.ΑΣ.. μετά  από πέ
ντε. δέκα, δεκαπέντε χρόνια. Αν μ ε  βοηθήσει λ ίγο  η 
τύχη θα ε ίμαστε σύντομα σε θέση να ανακοινώσουμε 

και κάποιες πρωτοβουλίες, οι οποίες αυτό θα το κατο

χυρώσουν. θα αποτυπωθεί δηλαδή. Τα λέω  αυτά γ ια τί 
δεν θέλω να υπάρξει παρανόηση και παρεξήγηση, ότι 
ασχολούμαστε (γ ια τί το διάβασα κα ι αυτό κάπου) μ ε  

μ ικρά - ο Αρχηγός κα ι η Πολιτική Ηγεσία ασχολούμα

στε μ ε  μικρά, καθόλου μ ικρά  δεν ε ίνα ι η εξωστρέφεια  
του Σώματος. Το να έχουμε την μ  πάντα της ΕΛ.ΑΣ.. η 

οποία εκπροσωπεί το Σώμα σε πάρα πολλά φεστιβάλ, 
σε πάρα πολλές εκδηλώ σεις ανά την Ελλάδα δεν είναι 

μ ικρό  κα ι δεν ε ίνα ι αμελητέο. Δείχνει ότι υπάρχει και 
μ ια  άλλη Αστυνομία, αυτή πρεσβεύουμε όλοι μας. Μ ια 
Αστυνομία που ε ίνα ι δίπλα στον πολίτη, μέσα στην κ ο ι

νωνία που αφουγκράζεται και μπ ορεί και απαντά στις 

κο ινω νικές απαιτήσεις της εποχής και της περιόδου. Το 

να έχεις  μ ια  θεατρ ική ομάδα που ανεβάζει μ ε  επιτυχία  
έργα και μάλιστα τα εύσημα δεν τα δίνουμε μόνον εμείς, 

τα δίνουν οι καθ ύλην αρμόδιοι. Δείχνει ότι μέσα στην 
ΕΛ.ΑΣ. υπάρχει ευαισθησία, υπάρχει πολιτισμός, υπάρ

χει διάθεση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Αρα λο ι
πόν η ΕΛ.ΑΣ. δεν ε ίνα ι μόνο καταστολή, που είνα ι ένα  

κομμάτι του ρόλου της. της αποστολής της. Πάνω από 
όλα Αστυνομία ε ίνα ι κο ινω νική προσφορά, πάνω απ' 

όλα Αστυνομία ε ίνα ι να εδρα ιω θεί στον αδύναμο και 

το φτωχό το αίσθημα ασφάλειας, πάνω από όλα Αστυ

νομία ε ίνα ι ο πολίτης στο απομακρυσμένο χωριό, στην 
απομακρυσμένη περιοχή να νοιώσει ότι υπάρχουν άν

θρωποι που τον νοιάζονται. Η Κινητή Αστυνομική Μο-
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νάδα (ΚΑΜ). ο τοπικός αστυνόμος δεν ήταν ουσιαστι
κές  μορφές αστυνόμευσης, ανέδειξαν όμως αυτό, τον 

κοινω νικό χαρακτήρα που έχει το επάγγελμά σας. που 
έχει το λειτούργημά σας (ναι γ ια τί όχι). Όταν αυτό πραγ
ματώνεται σε ένα πλαίσιο αρχών, μ ε  σεβασμό στα αν

θρώπινα δικαιώματα, μ ε  σεβασμό στα ατομικά δ ικα ιώ 
ματα. Έτσι λοιπόν όταν είπα ότι ε ίμα ι διπλά περήφανος 

το εννοούσα και όταν το έβαλα (καρφίτσα ΕΛ.ΑΣ.) δεν το 
έβαλα για να κολακεύσω, το έβαλα γ ια τί νιώθω ότι αυτά 

τα δύο. δυόμιση χρόνια που ε ίμαστε μαζί, έχουμε κά 

νει κάποια βήματα για να περάσει αυτό στην κοινωνία. 
Το νιώθω, το βλέπω, το αισθάνομαι, το εισπράττω και 
νομίζω και εσε ίς  το βλέπετε, το εισπράττετε. Η  ΕΛ.ΑΣ.. 

έχει βέβα ια  πάρα πολύ δουλειά να γίνει, αλλά έχει ήδη 

συμφ ιλιω θεί ακόμη πιο πολύ, έχει έρθει πολύ πιο κοντά 
μ ε  την κοινωνία. Το ότι υπάρχουν προβλήματα ποιος το 
αμφισβητεί; Όμως θα ήταν άδικος όποιος στην κρ ιτ ι

κή του δεν έβλεπε ότι έχει επέλθει συμφιλίωση ΕΛ.ΑΣ. 
και ελληνικής κοινωνίας και γ ι' αυτό ε ίμα ι περήφανος 

και νοιώθω βαθειά  ικανοποίηση, αν μπόρεσα να συμ
βάλω- έστω και κα τ' ελάχιστον- είπα περισσότερα απ'

όσα είχα ... α το τελευταίο ....... να αφήσουμε στις κυρ ίες
κα ι εάν υπάρχει κάποια πρόταση γ ια τί όχι να την απο

δεχ θε ί ο Αρχηγός και να πούμε ότι αυτή η βραδιά θα 
ονομάζεται λέω  εγώ «Βραδιά Αστυνομίας», ή «Βραδιά 
συζύγων Αξιω ματικώ ν ΕΛ.ΑΣ.» γιατί αυτές, οι γυναίκες  

περισσότερο αξίζουν Θαυμασμό που σας αντέχουν και 

σας ανέχονται.» ■
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ΤΕΛΕΤΗ ΑΓΙΑΣΜ ΟΥ ΣΤΙΣ Π Α ΙΔ ΙΚ ΕΣ  ΕΞΟΧΕΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τελετή αγιασμού πραγματοποιήθηκε (05/07/2017) στις 
Παιδικές Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας, στον 
Άγιο Ανδρέα Αττικής, με αφορμή την έναρξη λε ι

τουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων για το φετινό κα

λοκαίρι. Χοροστάτησαν ο Πρωτοπρεσβύτερος - Αντιστράτη
γος ε.α. Πατήρ Ιωάννης Κοκκώνης και ο Αρχιερατικός Επί
τροπος της 6ης Αρχιερατικής Περιφέρειας Αθηνών, Πατήρ 
Νικόλαος Αργυρόπουλος.

Τους προσκεκλημένους υποδέχτηκαν, ο Προϊστάμενος 
του Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφο

ρικής του Αρχηγείου και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβού
λιου του Ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας», Υπο

στράτηγος Γεώργιος Κωτσάκης και ο Διευθυντής του Ιδρύ

ματος, Αστυνομικός Διευθυντής Γεώργιος Μπακαλάρος, οι 
οποίοι και απηύθυναν χαιρετισμό. Την τελετή τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δη- 

μήτρης Αναγνωστάκης, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 
Υπουργείου Εσωτερικών κ. Τζανέτος Φιλιππάκος και ο Αρ

χηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Κωνσταντί
νος Τσουβάλας. οι οποίοι επίσης απηύθυναν σύντομο χαιρετι

σμό. Παρέστησαν επίσης, ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μιχα

ήλ Καραμαλάκης, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου 
Ελλάδος, Αντιστράτηγος Αντώνιος Μπάκας, ο Προϊστάμενος 

του Κλάδου Ασφάλειας. Υποστράτηγος Εμμανουήλ Πλουμής,

ο Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης & Αν

θρώπινου Δυναμικού, Υποστράτηγος ΑνδρέαςΔασκαλάκης, ο 
Προϊστάμενος Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, 

Ταξίαρχος Αχιλλέας Σκανδάλης, ο Προϊστάμενος του Κλά
δου Τάξης, Ταξίαρχος Δημήτριος Αθανασόπουλος, καθώς και 

άλλοι Αξιωματικοί του Σώματος και αστυνομικό προσωπικό.

Επιπλέον παρευρέθηκαν, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώ
ματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Σταμάτιος 

Ράπτης, διατελέσαντες Πρόεδροι του Δ.Σ. και Διευθυντές του 
Ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας», ο Διοικητής του 

Κέντρου Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας (Κ.Ε.Δ.Α) της 

Πολεμικής Αεροπορίας στο Ζούμπερι, ο Διοικητής της Ναυ
τικής Βάσης Νότιου Ευβοϊκού, ο Διοικητής του Λιμεναρχεί

ου Ραφήνας και εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών Φορέων της 
Ελληνικής Αστυνομίας.
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Ακολούθησε απονομή τιμητικών πλακετών στον Γενικό Γραμματέα Δημό
σιας Τάξης, στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερι
κών, στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και διατελέσαντα Πρόεδρο του 

Δ.Σ. του Ιδρύματος, καθώς και σε συνδικαλιστικούς φορείς, για την προσφο
ρά τους στην κατασκήνωση. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με χορευτική εκδή
λωση που ετοίμασαν τα παιδιά της κατασκήνωσης και οι ομαδάρχες τους. ■

Σημειώνεται ότι την τρέχουσα θερινή περίοδο στις Παιδικές Εξοχές φιλοξενούνται παιδιά, 
από όλη την Ελλάδα, αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (εν 
ενεργείο και εν αποστρατεία), σε τρεις κοτοσκηνωτικές περιόδους διάρκειας 15 ημερών η 
κάθε μία. Επίσης, φιλοξενούνται παιδιά προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λι
μενικού Σώματος -  Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και παιδιά αστυνομικών απά την Κύπρο.
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«ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ»
ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Τις «Μουσικές Περιπολίες», μια πρωτότυπη μουσι

κή παράσταση παρουσίασε (07/07/2017) η χορωδία 

της Ελληνικής Αστυνομίας, στο κατάμεστο αμφιθέ
ατρο του Πολεμικού Μουσείου.

Το μουσικό έργο περιελάμβανε αποσπάσματα γνω
στών τραγουδιών μεγάλων Ελλήνων συνθετών, με την 
ξεχωριστή ερμηνεία της νεοσυσταθείσας χορωδίας του 

Σώματος και την ενορχήστρωση μελών της μπάντας της 

Ελληνικής Αστυνομίας, που πλαισιώθηκε και από άλ
λους αστυνομικούς - μουσικούς

Στην έναρξη της εκδήλωσης ο Αρχηγός του Σώματος, 
Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, στο χαιρετισμό 

του δήλωσε: «Όταν πριν λίγους μήνες δέχτηκα, μ ε  ευχάρι
στη ε ίν 'η  αλήθεια έκπληξη, την εισήγηση για τη συγκρότη

ση χορωδίας της Ελληνικής Αστυνομίας δεν φανταζόμουνα 

πως στο μικρό χρονικό διάστημα που μεσολάβησε θα έβλε
πα αυτό που σήμερα, εδώ σ ' αυτό το χώρο, βλέπω. Γιατί, 

αυτή η μεγάλη μουσική ομάδα που συγκροτείται από μέλη 

της Υπηρεσίας Μουσικής και της νεοσυσταθείσας χορωδίας 
του Σώματος αναδεικνύει εμπράκτως αυτό που χρόνια ως 

στέλεχος και σήμερα ως Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομί

ας πιστεύω και υποστηρίζω. Πως η Ελληνική Αστυνομία και 
το προσωπικό της δεν είναι έξω από την κοινωνία, δεν απέ

χουν από την κοινωνική πραγματικότητα, δεν βιώνουν κατά 
τρόπο διαφορετικό αυτά που βιώνει ο πολίτης στην καθη- 

μερινότητά του. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας

είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, βιώνει όπως ο 
κάθε πολίτης όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής, έχει 

τα ίδια όπως όλοι δικαιώματα, απαιτήσεις και ανάγκες και 

βεβαίως εκφράζει κατά τον ίδιο τρόπο τα συναισθήματά 

του. Αν λοιπόν ξένισε ή εξακολουθεί να ξενίζει κάποιους η 
πολιτιστική πλευρά της Ελληνικής Αστυνομίας αυτό οφεί
λεται ίσως στο στερεότυπο το οποίο έχει εντυπωθεί στην 
αντίληφη μέρους της κοινωνίας αλλά ίσως και σ 'ένα  βαθ

μό στο εσωτερικό του Σώματος που θεωρεί την Αστυνομία 

τίποτε περισσότερο από έναν μηχανισμό καταστολής και τον 

αστυνομικό αποκλειστικά ως τον αυστηρό, άτεγκτο, ασυγκί
νητο και σκληρό εφαρμοστή του νόμου. Η  πραγματικότητα 
όμως είναι διαφορετική. Κι αυτήν την πραγματικότητα θέ

λουμε να αναδείξουμε. Απελευθερώνοντας, απλώς, σε ένα 
κλίμα και υπό τη λογική της εξωστρέφειας. τη βούληση, την 
επιθυμία και γιατί όχι την υποχρέωσή μας να καταλάβου
μ ε  και να αναδείξουμε τη θέση και το ρόλο μας μέσα στο 

κοινό κοινωνικό μας περιβάλλον. Κι αν τον επαγγελματικό 
μας ρόλο τον αναδεικνύουμε αδιαλείπτως μ ε  την καθημε

ρινή υπηρεσιακή μας δραστηριότητα, μ ε  το έργο και την 

προσφορά μας. γιατί να μην εξωτερικεύσουμε. να αναδεί
ξουμε. να καλλιεργήσουμε, να επικοινωνήσουμε, όχι μό 
νον μεταξύ μας αλλά και μ ε  τους συνανθρώπους μας. τα 

ατομικά και συλλογικά εκείνα στοιχεία που θα μας φέρουν 
πιο κοντά και θα ενισχύσουν τους δεσμούς μας ως μέλη 

της ίδιας κοινωνίας: Και τι πιο πρόσφορο γι αυτό το σκοπό
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από τη μουσική, το τραγούδι, το συναίσθημα.· Αυτή η ομάδα 

συναδέλφων που θα μας ταξιδέψει μελωδικά απόψε δεν 
είναι μ ια  επαγγελματική μουσική ομάδα. Δ ε συγκροτήθη
κε υπό την επαγγελματική λογική και αντίληψη. Γεννήθηκε 

ως ιδέα, οργανώθηκε και παρουσιάζεται απόψε μ ε  το αυ
θεντικό μεράκι και το ταλέντο κάποιων παιδιών, κάποιων 
συναδέλφων, πούμε τη δική τους πρωτοβουλία, μ ε  τα δικά 

τους μέσα, παράλληλα μ ε  τις καθημερινές υπηρεσιακές 
τους υποχρεώσεις ως αστυνομικοί κατάφεραν να «δέσουν» 

ως ομάδα και μας καλούν να τους ακολουθήσουμε σε μια  

ιδιότυπη, ασυνήθιστη περιπολία. Μια περιπολία που δεν 

έχει περιπολικά και σειρήνες' μ ια  περιπολία σε μουσικά 
μονοπάτια που λίγο πολύ όλοι έχουμε περιπλανυθεί, όλοι 

έχουμε σιγοτραγουδήσει. όλοι έχουμε νοσταλγήσει. Αφού 
ευχαριστήσω, λοιπόν, όλα τα μέλη που συνθέτουν αυτή την 

ομάδα Μουσικής Περιπολίας και ιδιαιτέρως τον καλλιτεχνι
κό υπεύθυνο αυτής. Αστυνόμο Β ' Απόστολο Μάγγανο, το 

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) για τη παραχώ
ρηση του φιλόξενου χώρου που βρισκόμαστε, όσους συνέ

δραμαν στην υλοποίηση της εκδήλωσης αυτής και βεβαίως 

εσάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και μας τιμάτε 
μ ε  την παρουσία σας. να ευχηθώ σε όλους καλή... Μουσική

Περιπολία, καλή ακρόαση.»

Ακολούθως, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του 

Υπουργείου Εσωτερικών κ. Τζανέτος Φιλιππάκος. στο 
χαιρετισμό του ανέφερε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος σή

μερα που βρίσκομαι ανάμεσα στο αστυνομικό και πολιτικό 
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και στις ο ι

κογένειες τους, που πάντα στηρίζουν τέτοιου είδους εκ 

δηλώσεις. Είναι μ ια  πολύ όμορφη μέρα, είναι κάτι πρωτό
γνωρο. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας το έθεσε μ ε  

σαφήνεια, μ ε  ευαισθησία, μ ε  αγάπη για τον ένστολο και 
τον πολίτη. Κύριε Αρχηγέ της Ελληνικής Αστυνομίας, επι

τρέψτε μου να σας συγχαρώ γ ι' αυτή την πρωτοβουλία. Μια 
ακόμη εκδήλωση που αποδεικνύει την εξωστρέφεια του 

Σώματος, το άνοιγμα προς τους πολίτες και την κοινωνία. 

Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό ήταν πάντα το ζητούμενο. 
0  κύριος Αρχηγός έχει αποδείξει πολλές φορές στη διάρ

κεια της θητείας του ότι η Αστυνομία βρίσκεται πάντα στο 
πλευρό του πολίτη, σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερι
νότητας και μέσα από πολιτισμικού χαρακτήρα δράσεις 

και εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις που αποδεικνύουν ότι πίσω 

από τις αστυνομικές στολές υπάρχουν ευαίσθητοι άνθρω
ποι. που αναπτύσσουν τα ιδιαίτερα ταλέντα τους, μέσα από 
τους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας. Αγαπητοί φίλοι 

και φίλες, εκλεκτο ί προσκεκλημένοι, σήμερα η χορωδία
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της Ελληνικής Αστυνομίας, για πρώτη φορά -και αυτό είναι 
μ ια  συγκινητική στιγμή- θα μας ταξιδέψει μ ε  όμορφα τρα

γούδια και μαγικές μελωδίες αποδεικνύοντας και αναδει- 
κνύοντας για μ ια  ακόμη φορά την πολύπλευρη πνευματική 

καλλιέργεια που διαθέτει το Σώμα της Ελληνικής Αστυνο

μ ίας  Επιτέλους ήρθε η ώρα να νιώσουν και οι πολίτες και η 
κοινωνία ότι η Αστυνομία, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος 

Αρχηγός δεν είναι μόνο κατασταλτικό Σώμα, δενασχολεί- 
ται μόνο μ ε  την εγκληματικότητα. Όταν υπάρχουν τριγύρω 

μας τόσα νέα παιδιά μ ε  τόσο όμορφες φωνές, έτο ιμες για 
τραγούδι, νομίζω πως τα λόγια περιττεύουν. Ας μη μακρη

γορώ. Μια τέτοια βραδιά, που μας δίνεται η ευκαιρία για 

ένα μικρό διάλειμμα από τη δύσκολη καθημερινότητα, ας 

την εκμεταλλευτούμε και ας την απολαύσουμε. Ας χαλα

ρώσουμε λοιπόν, ας αφεθούμε σε στιγμές γεμάτες χρώμα 
και αισιοδοξία. Θέλω να σας μεταφέρω και τις ευχές του 

Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, καθώς και του Γενικού 
Γραμματέα Δημόσιας Τάξης για καλή διασκέδαση και εύ 

χομαι να παρακολουθήσετε αυτή την βραδιά μ ε  καλή διά
θεση και να την απολαύσετε.»

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αρχηγός του Λιμενικού 
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος (Λ.Σ.) 
Σταμάτιος Ράπτης, ο β' Υποδιοικητής της Εθνικής Υπηρε

σίας Πληροφοριών, Αντιστράτηγος ε.α. Ιωάννης Λιούκας, 

εκπρόσωποι των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρα
τού, Ναυτικού και Αεροπορίας και εκπρόσωπος του Αρχη

γού του Πυροσβεστικού Σώματος. Παρευρέθηκαν επίσης, 

ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, 

η Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών 

και Προστασίας Συνόρων, Αντιστράτηγος Ζαχαρού- 
λα Τσιριγώτη. ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομί

ας Νοτίου Ελλάδας. Αντιστράτηγος Αντώνιος Μπά

κας, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομικοτεχνικής 
Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Υποστράτη

γος Γεώργιος Κωτσάκης. ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυ

ντής Αττικής. Υποστράτηγος Αλκιβιάδης Ασημακόπουλος, ο 

Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας, Υποστράτηγος Εμ

μανουήλ Πλουμής, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητι

κής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Υποστράτη

γος Ανδρέας Δασκαλάκης, Διευθυντές Διευθύνσεων του 
Αρχηγείου και εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και 

των Σωμάτων Ασφαλείας. Την εκδήλωση παρακολούθη

σαν ακόμα ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Πολεμικού Μουσείου, Υποστράτηγος ε.α. Ιωάννης Καμνής, 
ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών 
Αστυνομίας (Π.Ο.Α-Ι.Α.), Αστυνομικός Διευθυντής Ιωάν

νης Κατσιαμάκας, ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ., Αρχιφύλα- 

κας Γρηγόρης Γερακαράκος, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Δημόσι

ας Τάξης Γεώργιος Κολοβός, επίτιμοι Αρχηγοί, εκπρόσωποι 

ενώσεων απόστρατων και απόστρατοι αστυνομικοί. Επίσης 
παρευρέθηκαν εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων 

της Ελληνικής Αστυνομίας, αστυνομικό και πολιτικό προ
σωπικό με τις οικογένειάς του, καθώς και πλήθος κόσμου.

Η εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία και προκά- 
λεσε τα κολακευτικά σχόλια από τους θεατές, που είχαν 
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ξεχωριστή αυτή 
πρωτοβουλία του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυ
νομίας. ■
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ΕΞΑΡΘ ΡΩΣΗ
ΔΥΟ ΕΓΚΛΗ Μ ΑΤ ΙΚΩ Ν  ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΑΠΟ ΤΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Στην Αίθουσα «Παύλος Μπακογιάννης» έγινε η 

παρουσίαση από τον Προϊστάμενο της Διεύθυν
σης Οικονομικής Αστυνομίας και της Εκπροσώ

που Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, σχετικά με την 
εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που δρα
στηριοποιούνταν συστηματικά στην εισαγωγή ποσο
τήτων αιθυλικής αλκοόλης, με τις οποίες παρασκεύα
ζαν και διέθεταν αλκοολούχα ποτά στην εγχώρια κα

τανάλωση.
0  Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικής 

Αστυνομίας, Υποστράτηγος Ανδρέας Αποστολόπουλος 
δήλωσε: «Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας κατά

φερε να αποδημήσει πλήρως ένα οργανωμένο εγκλημα

τικό δίκτυο, το οποίο ειδ ικευόταν στη συστηματική παρα
σκευή και περαιτέρω διάθεση αλκοολούχων ποτών, σε 

διαφορές περιοχές της χώρας μας. Πρόκειται για δύο 
ομοειδείς εγκληματικές οργανώσεις, που δρούσαν αυ

τόνομα. εισάγοντας λαθραία μεγάλες ποσότητες α ιθυλι

κής αλκοόλης από την Βουλγαρία, τις οποίες στη συνέ
χεια  χρησιμοποιούσαν για την παρασκευή αλκοολούχων 

ποτών. Ο απολογισμός των αστυνομικών επιχειρήσεων 

περιλαμβάνει (22) συλλήψεις μελών των εγκληματικών

οργανώσεων καθώς και κατασχέσεις μεγάλων ποσοτή
των παράνομων αλκοολούχων ποτών και αιθυλικής αλ

κοόλης. Ενδεικτικά, στο πλαίσιο παράλληλων ερευνών 
σε Αττική και Ζάκυνθο κατασχέσαμε χιλιάδες φ ιάλες πο

τών και περίπου δώδεκα τόνους αιθυλικής αλκοόλης. Για 
την εξάρθρωση των εγκληματικών αυτών οργανώσεων 

προηγήθηκε εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, από 
εξειδ ικευμένα  κλιμάκια  αστυνομικών της Δ ιεύθυνσης 

Οικονομικής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο των ερευνών δ ι

ακριβώσαμε ότι τα μέλη της πρώτης οργάνωσης προ
μηθεύονταν και εισήγαγαν παράνομα αιθυλική αλκοόλη 

από τη Βουλγαρία. Στη συνέχεια, σε δύο αδειοδοτημένα  
ποτοποιία στην Αττική καθώς και σε πλήρες εξοπλισμένο 
παράνομο παρασκευαστήριο στην περιοχή του Μενιδίου. 

στη Δυτική Αττική, τα οποία διαχειρίζονταν τα αρχηγικά 
στελέχη, παρασκεύαζαν αλκοολούχα ποτά. Στο τελικό  

στάδιο διέθεταν τα αλκοολούχα ποτά σε κάβες και κατα
στήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κυρίως σε Ζάκυν

θο και Κέρκυρα. Για τη δεύτερη οργάνωση προέκυψε 
συναφής εγκληματική δραστηριότητα και μεθοδολογία  

δράσης. Τα μέλη της δραστηριοποιούνταν στη λαθραία 

εμπορία αιθυλικής αλκοόλης, ενώ σε οίκημα, σε περιο-
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χή του Καματερού στη Δυτική Αττική, είχαν εγκαταστή- 
σει ε ιδ ικό  εξοπλισμό για την παρασκευή λαθραίων αλ- 

κοολούχων ποτών (κυρίωςβότκα), τα οποία διέθεταν, σε 
περιοχές της Αττικής και της Κρήτης. Παράλληλα μ ε  την 

αυτοτελή δράση των εγκληματικών αυτών οργανώσεων, 

διαπιστώσαμε την εμπλοκή μελώ ν τους σε επιμέρους  

λαθρεμπορικές πράξεις, σε συνεργασία μ ε  τρίτα άτομα. 

Συγκεκριμένα εισήγαγανλαθραία από τη Βουλγαρία αλ- 

κοολούχα ποτά και τα διακινούσαν στην εγχώρια αγορά, 

αφού πρώτα αντικαθιστούσαν τις ετ ικέτες  μ ε  πλαστές, 

που έφεραν ελληνικούς χαρακτήρες. Ολοκληρώνοντας, 
θα ήθελα να συγχαρώ όλο το προσωπικό της Διεύθυνσης 

Οικονομικής Αστυνομίας που συμμετείχε στις έρευνες  

και εργάστηκε μεθοδικά  για να φτάσουμε στο σημερινό 
αποτέλεσμα. Το συνολικό πλαίσιο της υπόθεσης αυτής 

συνιστά μ ια  σημαντική επιτυχία της Ελληνικής Αστυνομί

ας στον αγώνα κατά των οργανωμένων κυκλωμάτων λα 
θρεμπορίας. Απ οτελεί κοινή πεποίθηση ότι η δράση τέ

τοιων κυκλωμάτων ενέχει ιδ ια ίτερη απαξία, καθώς στε
ρ ε ί το Δημόσιο από σημαντικούς ο ικονομικούς πόρους, 
κυρίως δασμούς κα ι φόρους, ενώ παράλληλα συνιστά 

προφανή κίνδυνο για τους καταναλωτές κα ι γενικότε

ρη απειλή για τη δημόσια υγεία. Λεπτομέρειες για την 
υπόθεση θα σας παρουσιάσει η Εκπρόσωπος Τύπου της 
Ελληνικής Αστυνομίας.»

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις δύο ορ
γανώσεις ανέλυσε η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής 

Αστυνομίας. Αστυνόμος Β' Ιωάννα Ροτζιώκου. ■
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►  Επιμέλεια: Ανθ/μος Αικατερίνη Κίκη

ΗΒ ' Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου ιδρύ
θηκε τον Μάρτιο του 2011. Όμως έγινε γνωστή στο 
πανελλήνιο το καλοκαίρι του 2015 όταν κλήθηκε να 

διαχειριστεί την αθρόα είσοδο προσφύγων και μεταναστών 
στη Χώρα μας μέσω Τουρκίας. Είναι κοινώς αποδεκτό ' 
ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας στη διαχείριση αυτής ι 
τεράστιας ανθρωπιστικής κρίσης ήταν καθοριστικός και 
επιτυχής έκβασή της θα ήταν αδύνατη χωρίς τον επαγγελμα
τισμό, τον υπερβάντα ζήλο και το αίσθημα ευθύνης και προ-
r T r n n n n r *  τ η ι  ι Α π τ ι  ι \ / λ μ ι ι / λ ι ' ι __________ '  .η  _ ________αφοράς του Αστυνομικού προσωπικού στον συνάνθρωπο.

Στην περιοχή δικαιοδοσίας της Β'Διεύθυνσης Αστυνο
μίας Δωδεκανήσου. λειτουργούν το Επιτελείο και οι ακό

λουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικό σε αυτή:
α.

β·
Υ·
δ.

στ.

ζ·

Αστυνομικό Τμήμα Κω 
Τμήμα Ασφάλειας Κω 
Τμήμα Τροχαίας Κω 
Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Κω 
Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Κω 
Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλειδών Κω 
Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Κω

Η Κως, το νησί του πατέρα της Ιατρικής Ιπποκράτη, που 
κατοικείται από το 3.000 π.Χ., βρίσκεται στο κέντρο των Δω
δεκανήσων και είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί σε έκταση 
" ΓΤ"  τη Ρόδο και την Κάρπαθο και το δεύτερο μεγαλύτερο 
μετά τη Ρόδο σε πληθυσμό (33.388 κάτοικοι). Το διεθνές 
αεροδρόμιο, το λιμάνι, η μαρίνα, οι συγκοινωνίες και η θα
λάσσια επικοινωνία της Κω με όλα τα γειτονικά νησιά αποτε
λούν συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις συνθήκες για εύκολη 
μετακίνηση και πρόσβαση από παντού. Κέντρο συνάντησης 
όλων των σημαντικών αρχαίων ελληνικών πολιτισμών, των 
δυτικών και ανατολικών πολιτισμών της Μεσογείου. Ένα 
εύφορο νησί που η πλούσια παραγωγή του μπορούσε να θρέ
ψει 200.000 ανθρώπους σύμφωνα με τον Όμηρο. Η πυκνή 
βλάστηση, τα άφθονα νερά, οι ήπιες ακτές και οι εκτεταμένες 
παραλίες, διαμορφώνουν ένα ιδανικό τουριστικό περιβάλ
λον που διατηρείται σε υψηλό επίπεδο χάρη στη φροντίδα 

ν κατοίκων της και στις υποδομές που αναπτύχθηκαν και ^  
ξελίχθηκαν για να προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον. Με 

αυτήν την ιστορία πέντε χιλιετιών και τις εμφανείς σε κάθε 
σημείο του νησιού επιδράσεις από διάφορους πολιτισμούς 
στο πέρασμα των αιώνων, η Κως σήμερα είναι ένας από τους 
δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς του Αιγαίου και 
της Μεσογείου. Αυτό το επιβεβαιώνουν οι περίπου 1 εκατ. 
επισκέπτες του νησιού που επισκέπτονται κάθε χρόνο στο 
νησί για τις διακοπές τους από όλες τις χώρες της Ευρώπης 
και από πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Τα ιστορικό της 
μνημεία, κατάλοιπα διαφόρων πολιτισμών, οι εκκλησίες, η 
ξεχωριστή της αρχιτεκτονική και το διεθνούς φήμης Ασκλη
πιείο αποτελούν σημαντικά αξιοθέατα που αξίζει κανείς να 
επισκεφθεί. Η πόλη της Κω είναι ένα ανοικτό αρχαιολογικό 
πάρκο που συμβιώνει αρμονικά με τη σύγχρονη αισθητική 
και τους ρυθμούς της τουριστικής ανάπτυξης και της πολυ- 
πολιτισμικής παρουσίας. Τέσσερα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά
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διαθέτει ένα μεγάλο λιμάνι στην περιοχή της Πόθιας. 
που επί καθημερινής βάσεως προσεγγίζεται από μεγά
λα φορτηγά πλοία και επιβατικά διαφόρων κατηγοριών. 
Βράχος άγονος και άνυδρος η Κάλυμνος. Μόνη διέξοδος, 
για τους κατοίκους της, η θάλασσα. Εκείνη, πιο γενναι
όδωρη, θα τους χαρίσει τα πολύτιμα σφουγγάρια της. Οι 
Καλύμνιοι θα ξεκινήσουν τη σπογγαλιευτική δραστηριό
τητα. Η έναρξή της χάνεται στα βάθη των αιώνων, το ίδιο 
και η φήμη των σφουγγαράδων της. Σήμερα οι Καλύμνιοι 
έχουν έναν από τους μεγαλύτερους αλιευτικούς στόλους 
στο Αιγαίο και η παραγωγή ανέρχεται στα 30.000 σφουγ
γάρια ετησίως. Στο νησί υπάρχουν όλα τα εμπορεύσιμα 
είδη σφουγγαριών. αλλά και τα στάδια που περνούν, πριν 
καταλήξουν στην αγορά. Τέλος, μερικές από τις ομορφό
τερες αναρριχητικές διαδρομές στην Ευρώπη βρίσκονται 
στην Κάλυμνο. Τα βράχια στο νησί έχουν άριστη πρόσφυ
ση και εύκολη πρόσβαση.

γ. Το Αστυνομικό Τμήμα Λερού. Η Λέρος βρίσκεται στο

της πόλης της Κω, σε έναν κατάφυτο λόφο με μοναδική θέα. 
βρίσκεται ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς 
χώρους στην Ελλάδα. Πρόκειται για το περίφημο Ασκληπιείο. 
Αποτελούνταν από θεραπευτήρια, ναούς, θέρμες, ξενώνες, 
ιατρική σχολή, κ.α. Στη διάρκεια του 3ου και του 2ου αιώ
να η.Χ. το Ασκληπιείο της Κω ήταν το τρίτο σπουδαιότερο 
Ασκληπιείο του αρχαίου κόσμου. Ήταν η περίοδος κατά την 
οποία τη διεύθυνσή του είχε αναλάβει ο Ιπποκράτης, κορυ
φαίος γιατρός και θεμελιωτής της σύγχρονης ιατρικής, που 
καταγόταν από το νησί.
Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργούν επίσης:
α. Το Αστυνομικό Τμήμα Πάτμου. Η Πάτμος είναι νησί του

Αιγαίου Πελάγους υπαγόμενο, κατά τους αρχαίους Έλλη
νες, στις Νότιες Σποράδες, κατά δε τη σύγχρονη πολιτική 
διαίρεση της χώρας στα Δωδεκάνησα. Η Πάτμος έχει 
έκταση περίπου 34 τετραγωνικά χιλιόμετρα και κατά την 
τελευταία απογραφή (2011), ο πληθυσμός της ανερχόταν 
στους 3.047 κατοίκους.

β. Το Αστυνομικό Τμήμα Καλυμνίων. Η Κάλυμνος έχει

έκταση περίπου 112 τετραγωνικά χιλιόμετρα, πληθυσμό 
16.179ικατοίκους (απογραφή 2011) και αποτελεί ένα από 
τα πιο πυκνοκατοικημένα νησιά της Ελλάδας. Το νησί 
είνα ι φημισμένο για τη σπογγαλιεία των κατοίκων, για 
την οποία σήμερα υπάρχουν στο νησί τρία μουσεία και 
ένα σύγχρονο αρχαιολογικό μουσείο. Στην Κάλυμνο τα 
τελευταία χρόνια λειτουργεί αεροδρόμιο, όπου καθη
μερινά υπάρχουν πτήσεις από και προς Αθήνα. Επίσης

νοτιοανατολικό άκρο του Αιγαίου και ανήκει στα Δω
δεκάνησα. Έχει πληθυσμό 7.917 κατοίκους (απογραφή 
2011) και έκταση 54 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με μήκος 
ακτών που φτάνει τα 71 χλμ., χάρη στον έντονο οριζόντιο 
διαμελισμό της.
Ο Αστυνομικός Σταθμός Νισύρου, ο οποίος εδρεύει 
στον ομώνυμο Δήμο και υπάγεται δ ιο ικητικά στο Αστυ
νομικό Τμήμα Κω. Η Ν ίσυρος ανήκει κα ι αυτή στην
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ομάδα των αρχαίων Νοτίων Σποραδών, και βρίσκεται 
βορειοδυτικά της Ρόδου, ανάμεσα στην Κω. την Τήλο 
και την Αστυπάλαια. Συγκεκριμένα, απέχει 10 μίλια νό
τια της Κω. στην οποία και υπάγεται δ ιο ικητικά, και 9 
ναυτικά μίλια ανατολικά από το ακρωτήρι Νάτσα της 
Τουρκίας. Η Νίσυρος έχε ι έκταση περίπου 41 τετρα
γωνικά χιλιόμετρα και συνολικό μήκος ακτών περίπου 
24 χιλιόμετρα. Κατά την τελευταία απογραφή (2011), 
ο πληθυσμός της ανερχόταν στους 987 κατοίκους. 
Η Νίσυρος δεν ε ίνα ι ένα νησί σαν όλα τ' άλλα. Στην 
πραγματικότητα, δεν είνα ι καν νησί. Πρόκειται για ένα 
ενεργό ηφαίστειο, το νεαρότερο του τόξου του Νότιου 
Αιγαίου, με δύο τουλάχιστον μεγάλες εκρήξεις  τα τε 
λευταία 45.000 χρόνια και μία ακόμα πιο καταστροφι
κή, που σκέπασε την ευρύτερη περιοχή με τέφρα πριν 
από 16 χ ιλ ιετίες. Τα τελευταία 130 χρόνια το ηφαίστειο 
λαγοκοιμάται, αλλά οι επ ιστήμονες αφουγκράζονται 
προσεκτικά τον καθημερινό του «βήχα». Το ηφαίστειο 
της Νισύρου είναι από τα ελάχιστα επισκέψιμα του πλα
νήτη. αφού μπορεί οποιοσδήποτε να φτάσει ε κ ε ί με το 
αυτοκίνητό του και να περάσει ώρες περιδιαβαίνοντας

καθημερινά το καλοκα ίρ ι κα ι δυο φορές τη βδομάδα 
το χειμώνα. Το νησί ε ίνα ι ορεινό, με χαμηλή βλάστη
ση. ενώ στο φυσικό περιβάλλον αφθονεί η αυτοφυής 
εξα ιρετ ικά  αρωματική κάππαρη, για την οποία ήταν 
φημισμένο από την αρχαιότητα. Το νησί ε ίνα ι άγονο 
και οι κάτο ικο ι ασχολούνται με την κτηνοτροφία και 
την καλλιέργεια της ελιάς, αφού σχετικά πρόσφατα, με 
πρωτοβουλία του δήμου, φυτεύτηκαν περίπου 6.000 
ελαιόδενδρα.

ο ι οποίοι εδρτϋουν στο Δήμο Αστυπάλαιας κα ι στηνCKC

διο ιομώνυμο νήσο, αντίστοιχα και υπάγονται δ ιο ικητικά  
στο Αστυνομικό Τμήμα Καλυμνίων. Η Αστυπάλαια είνα ι 
νησί των Δωδεκανήσων με 1.334 κατοίκους (απογρα- 
φή 2011). Η Αστυπάλαια ε ίνα ι η «γέφυρα» που ενώ 
νει τις  Κυκλάδες κα ι τα Δωδεκάνησα συνδυάζοντας 
στοιχεία κα ι από τα δύο νησιώτικα συμπλέγματα. Έ χει 
έκταση 97 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ακτογραμμή 110 
χλμ. Απέχει από την Κω 23 και από τη Ρόδο 96 ναυ
τικά  μίλια. Η Ψ έριμος βρίσκεται στο νότιο Αιγαίο, στο 
σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων, με 80 κατοίκους (απο- 
γραφή 2011) κα ι βρίσκετα ι βόρεια της Κω και νοτιοα

ν α το λ ικ ά  της Καλύμνου. Η επ ιφάνεια του νησιού ε ίνα ι 
14.6 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δ ιο ικητικά  ανήκει στον 
δήμο Καλυμνίων. Τους χε ιμ ερ ινούς μήνες ζε ι μέσα 
σε απόλυτη απομόνωση. Συνδέετα ι με την Κάλυμνο

στ. Ο Αστυνομικός Σταθμός Λειψών, ο οποίος εδρεύει στον 
ομώνυμο Δήμο και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό 
Τμήμα Λέρου. Οι Λειψ ο ί είναι Ήκπάδα 30 νησιών (24 
νησίδες και 6 βράχοι) στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Απέ
χει 173,2 ν.μ.τίπό τον Πειραιά και έχει 790 κατοίκους 
(απογραφή 2011). Η Λειψώ. το κύριο νησί από το οποίο 
και Προέρχεται το όνομα της συστάδας αυτής, βρίσκεται 
ανάμεσα στην Πάτμο και τη Λέρο. Η επιφάνεια του κύ
ριου νησιού Λειψοί είναι 15,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα με 
ανάπτυγμα ακτής 36 χλμ.
Ο Αστυνομικός Σταθμός Αρκιών, ο οποίος εδρεύει στην 
ομώνυμη νήσο και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό 
Τμήμρ Πί^μου. Οι Αρκιοί είναι νησί των Δωδεκανήσων με 
44 κατοίκους (απογραφή 2011) που βρίσκεται στη βόρει 
πλευρά των Δωδεκανήσων και ειδικότερα βορειοανατ 
λικά της Πάτμου. Η επιφάνεια του νησιού εφρι 6,7 τετ 1 
γ ω ^ ι ·  χιλιόμετρα και έχει μήκος ακτών 25 χιΧΤ^ετρα. 
Δ ιό ικ η τ ικ ιΒ ^ ίκ ε ι στον δήμο Πάτμου.

Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» με σκοπό 
*την καταγραφή και ανάλυση των ιδιαίτερων προβλημάτων 

αστυνομικού ενδιαφέροντος που αντιμετωπίζουν ο φ υ γ κ ε - 
κριμένες περιοχές καθώς και για την παροχή πληροφοριών 
ευρύτερου ενδιαφέροντος, επ ισκεφθήκαμε την έδρα της 
Β 'Δ ιεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου καθώς και της 
νήσους Κάλυμνο, Νίσυρο και Ψέριμο όπου συνομιλήσα
με με τους υπηρετούντες στα νησιά αυτά Αστυνομικούς. 
Κατά την παραμονή μας στο νησί της Κω ο Δ ιευθυντής 
Αστυνομίας της Β 'Δ ιεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσων, 
Αστυνομικός Δ ιευθυντής Κωσταντίνος Κοκορόσκος μας 
παραχώρησε συνέντευξη, η οποία και ακολουθεί: g
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
ΤΗΣ Β' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΙ 

κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΟΚΟΡΟΣΚΟ

Ποια είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα από πλευράς 
εγκληματικότητας που καλείστε να διαχειριστείτε και 
πως κατά τη γνώμη σας αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν;

Τα σημαντικά προβλήματα που καλείται να επιλύσει η 
Υπηρεσία μας δεν αποτελούν μόνο τα συνήθη προβλήματα 
καθημερινής αστυνομικής φύσεως αλλά επεκτείνονται και 
σε υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος. I
α) Για την αντιμετώπιση του Οργανωμένου Εγκλήματος, 

από την Υπηρεσία μας. ερευνήθηκε συστηματικά κάθε 
εγκληματική δραστηριότητα που μπορεί να συνδέεται 
με αυτό, ιδιαίτερα για υποθέσεις ναρκωτικών, ληστειών, 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών. Χαρακτηριστική 
είναι η υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης 
τον περασμένο Ιούνιο, κατά την οποία σε συνεργασία με 
υπηρεσίες την Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, οδήγησε 
στην σύλληψη 38 ατόμων για διακίνηση ναρκωτικών και 
μεταναστών στην Κω και αρκετές συλλήψεις σε Αθήνα 
και άλλες πόλεις της Ελλάδος, 

β) Ένα άλλο μείζων πρόβλημα που καλούμαστε να δ ιαχει
ριστούμε. αποτελεί η είσοδος παράνομων μεταναστών 
στη Χώρα μας. Λόγω της γεωγραφικής μας θέσης και 
της γέίτνίασης με τα Τουρκικά παράλια. Τούρκοι δου
λέμποροι σϋνεργαζόμενοι με Έλληνες, αναλαμβάνουν 
την μεταφορά των παράνομων μεταναστών με μικρά η 
μεγάλα πλοιάρια έναντι μεγάλης αμοιβής και στη συνέ
χεια τους εγκαταλείπουν άε κοντινά νησιά όπως . Λέρο. 
Κω. Φαρμακονήσι ή σε βραχ^/ησίδες. 

γ) Πέραν των ανωτέρω ̂ ,ρλρύμαστε να επιλύσουμε π 
βλήματα καθημερινής αστυνομικής φύσεως καη 
μικροεγκληματικότητας. η επίλυση των οποίων

αο-

αηοτελεί πρωταρχικό ζήτημα για την εδραίωση 
jo u  αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Η μι- 

™ κροεγλήματικότητα εστιάζεται κυρίως στην δι- 
άπραξη εγκλημάτων κατά τας^Διακτησίας 
όπως: κλοπές-δταρρήξεις καταστημάτων, 
οικιών, κλοπές οχημάτων, κυκλοφορία 

I  πλαστών χαρτονομισμάτων, κ.α.. 
δ) Δεδομένου ότι η Δωδεκάνησος συ- 

;; γκαταλέγεται στους μεγαλύτερους 
[συριστικούς προορισμούς πα- 

-τοσμίως .κατά τους θερινούς 
μήνες και την τουριστική σε- 
ζόν ο αριθμός του πληθυσμού 
αυξάνεται με| γεω μετρική 

ε ικ ίκπρόοδο. Ενδεικτικά η νήσος 
Κως έχει μόνιμο πληθυ
σμό περί τους 30.000 
κατο ίκους ενώ "τους 
θερινούς μήνες αυξάνε

ται σε 120.000. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η αύξηση 
της μικροεγκληματικότητας και κατά συνέπεια αυξάνονται 
και οι απαιτήσεις αστυνόμευσης. Η αντιμετώπιση φυσικά 
των ζητημάτων αστυνομικής φύσεως κατά τους θερινούς 
μήνες, απαιτεί λεπτούς χειρισμούς καθώς το νησί αποτελεί 
«βιτρίνα» της Χώρας για όλο τον πλανήτη.

Ο αριθμός του αστυνομικού προσωπικού και τα μέσα 
που έχετε στη διάθεσή σας επαρκούν για την αντιμε
τώπιση των θεμάτων αρμοδιότητάς σας στα νησιά που 
υπάγονται στη Β’ Δ.Α. Δωδεκανήσου;

; του αστυνομικού προσωπικού των Υπηρεσιών 
σαφώς και δεν επαρκεί και καταβάλλεται ιδιαίτερα μεγάλη
προσπάθεια για την όσο το δυνατό πιο αποτελεσματική διαχεί
ριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Καταφέραμε 
και συγκροτήσαμε τρεις εποχούμενες περιπολίες στο νησί της 
Κω καθ’ όλο το 2 Αωρο και μία πεζή περιπολία στο ιστορικό 
κέντρο της πόλης κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες 
όπου η κίνηση των επισκεπτών είναι πολύ αυξημένη. Παρό
μοια αστυνομική δράση έχουμε αναπτύξει και στα υπόλοιπα 
νησιά της Διεύθυνσης μας. Τέλος, συγκροτήσαμε το κέντρο 
επιχειρήσεων (το γνωστό 100) το οποίο κατευθύνει όλες τις 
δυνάμεις και όλες τις υπηρεσίες της Διεύθυνσής μας.

Η ασφαλής κίνηση οχημάτων και πεζών σχετίζεται άμε
σα με την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων. Ποια είναι 
η υφιστάμενη κατάσταση στο τομέα της οδικής ασφά
λειας και ποιες δράσεις έχετε αναπτύξει για τον περι
ορισμό του φαινομένου των τροχαίων δυστυχημάτων;

Λόγω της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού τους θερι-— 
νούς μήνες και ελλείψ ει τμήματος τροχαίας στο νησί, δυ

στυχώς είχαμε πολλά τροχαία ατυχήματα τα οποία πέραν 
από τις επιπτώσεις σε ανθρώπινο επίπεδο, δυσφημούν 

τη Χώρα μας μιας και ο τάπας αποτελεί παγκόσμιο 
τουριστικό προορισμό .

,  Με τις παρεμβάσεις που σας προανέφερα μειώ- 
/  θηκαν σημαντικά τα τροχαία ατυχήματα και είμαι στην 

ευχάριστη θέση να σας πω ότι έως τώρα δεν 
έχουμε κανένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα. 

Από την πρώτη στιγμή καταβάλλου
με κάθε προσπάθεια για την ίδρυση 
Τμήματος Τροχαίας στη Κω. Πριν 
λ ίγες ημέρες μας παραχωρήθηκε 
χώρος για τον σκοπό αυτό και πολύ 

σύντομα η Κως θα έχει ξεχωριστό 
Τμήμα Τροχαίας.

Στη Ψέριμο με την αρωγή του 
Δημάρχου στήσαμε από την αρχή 
τον Αστυνομικό Σταθμό και σε 

λ ίγες ημέρες, μόλις συν
δ εθε ί τηλεφω νικά με τον 
Ο.Τ.Ε., θα αναφέρουμε την 
λειτουργία του.
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Το Κλειστό Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης στην 
Κω. σε χώρο 72 στρεμμάτων στο πρώην στρατόπεδο

Η Κως και τα νησιά γύρω από αυτή θεωρούνται ένας 
ασφαλής προορισμός για τους τουρίστες; Ποια είναι 
η εκτίμηση σας για τον αριθμό των τουριστών που θα 
επισκεφθούν φέτος τα νησιά της Β ' Δ.Α. Δωδεκανήσου;

Η Κως και τα λοιπά νησιά περιοχής ευθύνης μας αποτε
λούν ασφαλέστατο τουριστικό προορισμό. Οι επισκέπτες και 
οι τουρίστες αισθάνονται απόλυτα ασφαλείς στα νησιά μας 
και αυτό το αποδεικνύουν τα νούμερα από τις κρατήσεις και 
τις αφ ίξεις από τα αεροδρόμια και λιμάνια της περιοχής μας. 
Το προσφυγικό που ταλαιπώρησε το νησί κατά τα προηγού
μενα έτη βρίσκεται σε απόλυτο έλεγχο. Σε τίποτα δε θυμίζει 
ότι στο νησί υπάρχει Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
Αλλοδαπών καθώς και Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης 
Αλλοδαπών. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες έχουν περι
οριστεί στους ηροαναφερόμενους χώρους και στις πόλεις 
κυκλοφορούν αυτοί που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. 
Η αρχική εκτίμηση για την τουριστική κίνηση στην περιοχή 
αρμοδιότητάς μας ανέρχεται σε 1.500.000 τουρίστες, πα
ρουσιάζεται δηλαδή μία αύξηση της τάξης άνω του 25% με 
τάσεις ανόδου.

Η διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών 
ροών στη χώρα μας αποτελεί ζήτημα που σε μεγά
λο βαθμό απασχολεί και την Ελληνική Αστυνομία ως 
εμπλεκόμενο φορέα. Το 2015 η κατάσταση στο νησί 
ήταν ανεξέλεγκτη, βρέθηκε αντιμέτωπο με την πιο 
μεγάλη κρίση, αλλά άντεξε. Ποια είναι η εικόνα του 
προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος στην Κω 
σήμερα;

Οπως προαναφέρθηκε η παράνομη μετανάστευση, απο
τελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που απασχολεί την 
Υπηρεσία μας. Ειδικά το 2015 όταν ξεκίνησαν αιφνιδιαστι
κά και μαζικά οι ροές προς την Ελλάδα, δημιουργήθηκε μια 
έκτακτη κατάσταση η οποία ήταν εξαιρετικά δύσκολα διαχει- 
ρίσψη δημιουργώντας ένα εκρηκτικό κλίμα στην περιοχής 
μας. Χαρακτηριστικά, ο αριθμός των μεταναστών που εισήλθαν 
στην περιοχή ευθύνης μας το 2015 ανέρχονταν σε 110.500. Οι 
ενέργειες για διαχείριση της κρίσεως προκάλεσαν θύελλα 
κοινωνικών αντιδράσεων συνοδευόμενες από εντάσεις και 
επεισόδια. Η εκτόνωση της έκρυθμης κατάστασης επετεύχθη 
σταδιακά χωρίς κραδασμούς χάρη στη σωστή αντιμετώπιση 
του όλου θέματος από τις αστυνομικές δυνάμεις αλλά και από 
την συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων .Εδώ οφείλω 
να τονίσω ότι καταλυτικό ρόλο στην ομαλή εξέλιξη του προ- 
σφυγικού έπαιξε η παρουσία στο νησί της Αντιστρατήγου μας 
κας Ζαχαρούλας ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ. Κατάφερε να συμφιλιώσει με 
θεαματικό τρόπο το κράτος με την τοπική κοινωνία. Αυτό το 
εισπράττω όχι μόνο από τους φορείς του νησιού αλλά και από 
τους απλούς πολίτες. Εκτιμώ ότι στο νησί σήμερα η Στρατηγός 
είναι το πιο δημοφιλές πρόσωπο.

Καπετάν Λαζαρή. όπου βρίσκεται και το Κέντρο Υπο
δοχής και Ταυτοποίησης του νησιού, έχει τεθεί πλέον 
σε λειτουργία. Ποια είναι η κατάσταση στο κέντρο κρά
τησης; Η κατασκευή δομών κράτησης θα λειτουργήσει 
αποτρεπτικά ως προς τη δημιουργία νέων μεταναστευ
τικών ροών.·

Δυνάμει της υπαριθ.8038/23/22-ξε από 28-01-2017 Κοι
νής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 322/7-2-2017 ΤΕΥΧΟΣ Β ') 
ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Κω Προαναχωρησιακό Κέντρο 
Κράτησης στο οποίο σήμερα κρατούνται 104 μετανάστες. 
Πριν λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε η δομή αποτελούμενη από 
112 οικιακούς με πλήρη εξοπλισμό που πληρούν κατά τον 
καλύτερο τρόπο τους κανόνες για ανθρώπινη διαβίωση. Στο 
ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. κρατούνται αλλοδαποί για επανεισδοχή στην 
Τουρκία των οποίων έχει απορριφθεί το αίτημα ασύλου σε 
δεύτερο βαθμό καθώς και αυτών που το αίτημά τους έχει 
τεθεί στο αρχείο για οποιοδήποτε λόγο. Επιπλέον στο ΠΡΟ. 
ΚΕ.ΚΑ. κρατούνται και όσοι αλλοδαποί εξέφρασαν τη βούλη
ση για οικειοθελής αναχώρηση μέσω Διεθνούς Οργανισμού 
Μετανάστευσης.

Εκ των πραγμάτων η λειτουργία ενός μεγάλου χώρου 
κράτησης λειτουργεί αποτρεπτικά. Στέλνεται μήνυμα προς 
κάθε κατεύθυνση ότι η Χώρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι και 
πιστεύω προσωπικά ότι και αυτό μαζί με τις άλλες δράσεις 
της πολιτείας σε διπλωματικό επίπεδο, έπαιξε σημαντικό 
ρόλο στη μείωση των ροών από την γείτονα Χώρα

Η δημιουργία του ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. ήδη λειτουργεί αποτρε
πτικά και έχει μειώσει εμφανώς της ροές μεταναστών στην 
περιοχή ευθύνης μας.

Πόσοι αστυνομικοί απασχολούνται αποκλειστικά με το 
Προ.κε.κα και το hot - spot;

Στο Κ.Υ.Τ Κω απασχολούνται συνολικά 44 αστυνομικοί (40 απο- 
σπασμένοι και 4 που ανήκουν οργανικά στην Υπηρεσία μας).
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μας ταλαιπωρήθηκε με εμφανή τα σημάδια της κούρασης 
με αποτέλεσμα να απαιτείται μια επανεκκίνηση, η οποία θα 
καλλιεργήσει την ελπίδα για κάτι καλύτερο. Για αυτό όπως 
προανέφερα προέβην αμέσως σε συγκριμένες δράσεις και 
πρωτοβουλίες για να σταλεί το μήνυμα στους συναδέλφους 
ότι πρέπει να αλλάξουμε κάτι, πρέπει να προσπαθήσουμε 
περισσότερο. Οι συνάδελφοι όλων των βαθμών ανταποκρί- 
θηκαν άμεσα στο κάλεσμα αυτό και βρήκαμε γρήγορα τον 
κατάλληλο βηματισμό έτσι ώστε σήμερα να είμαστε σε μια 
αρμονική συνεργασία η οποία έχει φέρει απτά αποτελέσματα 
προς όφελος των πολιτών.

Από την τοπική κοινωνία οι πρώτες μου εντυπώσεις είναι 
θετικές. Με υποδέχτηκαν αμέσως με πολύ θερμό και ε ιλ ι
κρινή τρόπο φανερώνοντας έκδηλα την εμπιστοσύνη τους 
προς την Υπηρεσία μας. Οι Δωδεκανήσιοι όντας επηρεασμέ
νοι κατά πολύ απάτην Ευρωπαϊκή κουλτούρα αναγνωρίζουν 
το θεσμικό ρόλο της Αστυνομίας, μας περιθάλπουν με εκτί
μηση και αγάπη, πλην όμως γνωρίζουν και τις υποχρεώσεις 
μας απέναντι τους και ευγενικά τις απαιτούν.

Όλοι μαζί, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και 
τους πολίτες, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε 
να κερδίσω το στοίχημα που έθεσα στον εαυτό μου. Πρέπει 
όλοι να καλλιεργήσουμε, και όσοι δεν έχουμε να αποκτή
σουμε. την έφεση για προσφορά στους πολίτες.

► Στο Κ.Υ.Τ. Λέρου απασχολούνται συνολικά 41 αστυνομι
κοί (38 αποσπασμένοι και 2 που ανήκουν οργανικά στην 

Υπηρεσία μας).

► Στο ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. απασχολούνται συνολικά 41 αστυνομι
κοί (37 αποσπασμένοι και 4 που ανήκουν οργανικά στην

Δεδομένου του σημαντικού έργου της ΕΛΑΙ. κρίνεται 
επιβεβλημένη η συνεργασία με τους θεσμικούς και 
τοπικούς φορείς. Η δική σας συνεργασία με τους εκ 
προσώπους των φορέων αυτών είναι ικανοποιητική:

Η συνεργασία των Υπηρεσιών μας και εμένα προσωπικά 
με τους θεσμούς του τόπου δεν είναι απλά καλές αλλά άρι- 
στες. Συνεργαζόμαστε σε καθημερινή βάση και το πρόβλημα 
του ενός είναι πρόβλημα και των άλλων. Από την πρώτη 
στιγμή συναντήθηκα με τον Δήμαρχο της Κω, τους δύο (2) 
Έπαρχους, τον Μητροπολίτη καθώς και τους Δημάρχους 
όλων των νησιών. Με όλους αναπτύχθηκε μια ειλικρινή και 
ουσιαστική συνεργασία και μέχρι σήμερα, όποτε χρειάστηκε, 
υπήρξαν αρωγοί σε κάθε προσπάθειά μας.

Υπηρετείτε περίπου τρεις μήνες στη Β 'Δ.Α. Δωδεκάνη
σου προερχόμενος από μάχιμες Υπηρεσίες της ΓΑ.Δ.Α. 
Ποιες είναι οι πρώτες σας εντυπώσεις από την αλλαγή 
αυτή και ποιες ιδιαιτερότητες παρουσιάζει η διοίκηση 
και ο συντονισμός του προσωπικού σε ένα σύμπλεγμα 
νησιών με ιδιαίτερες συνθήκες και γεωγραφική θέση:

Η τοποθέτησή μου ως Διευθυντή της Β Δ ιε ύ θ υ ν ^ ς  
Αστυνομίας Δωδ/σου για εμένα αποτελεί μια πρόκληση. 
Διατάχθηκα να υπηρετήσω μία ακριτική Διεύθυνση μετά 
από 33 χρόνια μάχιμης Υπηρεσίας στη ΓΑ.Δ.Α.. Έθεσα ένα 
στοίχημα στον εαυτό μου ότι πρέπει να πετύχω διότι αυτό 
απαιτεί η τοπική κοινωνία η οποία ταλαιπωρήθηκε τα δύο 
τελευταία χρόνια με το προσφυγικό-μεταναστευτικό πρό
βλημα το οποίο είχε σημαντικές επιπτώσεις στην οικονο
μική και κοινωνική ζωή του τόπου. Επιπλέον η Υπηρεσία

Γιατί, αυτή είναι η δουλειά μας.

Στη συνέχεια υπήρξε 
συνάντηση με το Δήμαρ
χο της Κω κ. Γιώργο Κυ- 
ρίτση. ο οποίος υπηρετεί 
τα κοινά πολλά χρόνια 
τώρα με μεγάλη επ ιτυ
χία κατορθώνοντας, μετά 
από μια δύσκολη χρονιά 
το 2015 για το νησί, λόγω 
του προσφυγικού/μετανα- 
στευτικού να ανασυντάξει 

και να φέρει την ανάπτυξη σε όλη την περιοχή της Κω.
Μεκιξύ άλλων ο κ. Κυρίτσης μας δήλωσε: «Είναι τιμή για 

μένα που είστε σήμερα εδώ και είναι ιδιαίτερη χαρά διότι μαζί 
μας βρίσκονται και οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών ορ
γάνων της ΕΛ.ΑΣ. Πεποίθησή μου σε όλη μου αυτή τη πορεία, 
στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην προηγούμενη θητεία μου και 
τώρα, είναι ότι η παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας στο νησί, 
τουλάχιστον από αυτά που βλέπω, είναι παρουσία ανθρώπων 
ηρώων, από τους χαμηλόβαθμους μέχρι τους υψηλόβαθμους. 
Υπάρχουν και οι εξαιρέσεις και οφείλω να το τονίσω αυτό, αν
θρώπων που δεν αποτελούν τιμή για το Σώμα, όμως αυτό είναι 
υπόθεση του Σώματος να λειτουργεί και να αυτοκαθάρεται. Με
γαλύτερη δε τιμή και χαρά είναι ότι Αστυνομικός Διευθυντής 
αυτή τη στιγμή στη Β ' Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου. 
είναι ο Κωνσταντίνος Κοκορόσκος. Δ ε θέλω να το πω για να τον 
κολακεύσω, όμως είναι ο άνθρωπος που από την πρώτη στιγμή
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αντελήφθη ότι μπορώ να συνεργαστώ και να δουλέφουμε μαζί 
για το καλό της κοινωνίας. Μιας κοινωνίας η οποία δέχτηκε 
μ ια  πάρα πολύ μεγάλη πίεση την περίοδο του 2015 μ ε  το με- 
ταναστευτικό, στο οποίο το σύνολο του Αστυνομικού Σώματος 
έδωσε μάχες και κράτησε την πόλη όρθια. Να σας τονίσω ότι 
την περίοδο 8-25 Αυγούστου η πόλη των 17.000 μονίμων κα
τοίκων είχε 16.220 μετανάστες μέσα στον αστικό ιστό, συγκε
ντρωμένους από το παλιό δημοτικό στάδιο μέχρι και το λιμάνι 
μ ε  χιλιάδες ανθρώπους μπροστά στο Αστυνομικό Τμήμα και 
μ ε  μ ια  ηρωική προσπάθεια του Τμήματος Αλλοδαπών να κάνει 
ό,τι μπορεί προκειμένου να κρατήσει το νησί όρθιο. Είναι επί
σης καθοριστική η παρέμβαση και η συμβολή της Ζαχαρούλας 
Τσιριγώτη. Υποστρατήγου τότε, η οποία σε συνεργασία μ ε  το 
δικό μας Τμήμα Πολιτικής Προστασίας έδωσε μάχη επι'24ωρου 
βάσεως για να κρατήσει το νησί και να το απεγκλωβίσει από την 
κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Έχουμε μια ιδιοτροπία και μια  
ιδιομορφία εμείς οι νησιώτες να λέμε ότι δεν μας αντιμετωπίζει 
ποτέ το κεντρικό κράτος ως νησιωτική χώρα, μ ε  τις ιδιομορφίες, 
τις αδυναμίες, τις δυσκολίες, μ ε  τα προβλήματα, ακόμα και μ ε  
το πρόβλημα το να έρθει ένας Αξιωματικός να υπηρετήσει στην 
Κω. όταν η οικογένεια του βρίσκεται αλλού και να αισθάνεται 
εγκλωβισμένος εδώ, να μην μπορεί να πάρει ούτε τις άδειές 
του. μ ε  το να είναι επι'24ωρου βάσεως συνεχώς υπηρεσία και 
να μην έχει κάποιον να τον αντικαταστήσει, μ ε  το να είναι η 
δύναμη μικρότερη από αυτή που προβλέπει το οργανόγραμμα, 
μ ε  το να είναι σε 24ωρη βάρδια γιατί οποιαδήποτε στιγμή μπο
ρεί να συμβει το οτιδήποτε και ο αριθμός των ανθρώπων που 
υπάρχει να μην μπορεί να το καλύψει. Παρόλα αυτά υπάρχουν 
άνθρωποι, οι οποίοι δουλεύουν μ ε  συνέπεια, μ ε  ευθύνη και μ ε  
αντίληψη στον όρκο που έδωσαν για να υπηρετήσουν αυτή την 
πατρίδα και όλους αυτούς τους ανθρώπους οφείλω να τους 
ευχαριστήσω. Περάσαμε πραγματικά πολύ δύσκολη χρονιά, 
δώσαμε μάχη κρατηθήκαμε όρθιοι. Επανήλθε η Κως στην του
ριστική αγορά. Φέτος παρουσιάζεται μ ια  πολύ σημαντική αύ
ξηση. Ο Ιούλιος έκλεισε μ ε  27,3% αύξηση, σε σχέση μ ε  πέρυσι. 
Φαίνεται ότι πάμε καλά και ακόμα καλύτερα φαίνεται ότι θα 
πάει όταν αυτό το αίσθημα ασφάλειας που θέλει να αισθάνεται 
ο επισκέπτης το εισπράττει από τη λειτουργία των αρμόδιων 
φορέων. Δεν είναι τυχαίο ότι για πρώτη φορά ο πολίτης της Κω 
βλέπει πεζές περιπολίες, αυτό που βλέπουμε στις ελληνικές 
ταινίες, μ ε  τον αστυνομικό να γυρίζει σε κάθε γειτονιά. Ο κό
σμος τον τελευταίο μήνα το βλέπει καθημερινά, το εισπράττει, 
αισθάνεται ασφαλής και όχι μόνο αισθάνεται ασφαλής, αλλά 
εμπεδώνει και το αίσθημα πειθαρχίας και της συμμόρφωσής 
του μ ε  τη νομοθεσία που υπάρχει, της ασφάλειας του ιδίου. της 
οικογένειάς του. αλλά και των επισκεπτών. Είναι πολύ σημαντι
κό το ότι σε λίγο καιρό θα λειτουργεί Τμήμα Τροχαίας, για την 
ασφάλεια των παιδιών μας καταρχήν. που σαν πατέρας θα σας 
μιλήσω, το βράδυ που κοιμάμαι σκέφτομαι αν ο 25χρονος γιος 
μου που έχει πάρει το αυτοκίνητο οδηγεί νηφάλια ή όχι. Μέχρι 
τώρα αυτό δεν υπήρχε και είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγο
νός. ...Εξακολουθεί να υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν θέλω 
να παρεξηγηθείτε αφού εκπροσωπείτε το έντυπο του Σώματος.

πάρα πολλοί συνάδελφοί σας. είναι το ελληνικό δαιμόνιο, μ ε  
το που θα πάρουν ένα φύλλο μετάθεσης για την Κω. έστω και 
απόσπασης μ ε  διάφορους τρόπους να βρίσκονται οπουδήποτε 
αλλού εκτός από την Κω. την Κάλυμνο, τη Λέρο. την Πάτμο ή 
οποιοδήποτε νησί. Και θα μου επιτρέψετε να έχω εικόνα για όλα 
τα νησιά, λόγω της θέσεως μου. Δεν μπορεί η Νίσυρος να είναι 
μ ε  δύο Αστυνομικούς ένα νησί που το καλοκαίρι έχει χιλιάδες 
επισκέπτες. Δεν μπορεί για παράδειγμα οι Λειψοί να μην έχουν 
έναν άνθρωπο, δεν μπορεί η Πάτμος που έχει χιλιάδες κόσμο 
το καλοκαίρι, να έχει πέντε ή δέκα. Δεν βγαίνουν ούτε οι βάρ
διες των ανθρώπων αυτών. Θα πρέπει δηλαδή να ξέρει ο άλλος, 
ότι όλο το καλοκαίρι δεν θα μπορέσει να πάρει τη γυναίκα του 
και το παιδί του και να πάει τις διακοπές του. Θα μου πεις μα  
είναι στην Πάτμο και μπορεί να κάνει ε κ ε ί τις διακοπές του. Δεν  
μπορεί όμως. Άρα θα επανέλθω σε αυτό που είπα στην αρχή ότι 
αυτοί που υπηρετούν στην Κω πραγματικά είναι ήρωες και προ
σφέρουν στην κοινωνία τα μέγιστα. Ένα άλλο σημείο, στο οποίο 
θα αναφερθώ είναι σε σχέση μ ε  τις εγκαταστάσεις που έχει 
η Αστυνομική Διεύθυνση. Δεν είναι εγκαταστάσεις αυτές του 
21ου αιώνα, δεν είναι εγκαταστάσεις που να εμπνέουν σε αυτόν 
που θα πάει ε κ ε ί ένα σεβασμό και μ ια  σοβαρότητα. Δ ε θα πω 
για τα κρατητήρια. θα πω και για τα γραφεία. Δείτε το γραφείο 
του Αξιωματικού Υπηρεσίας, δείτε το γραφείο του Αστυνομικού 
Διευθυντή. Η πρόταση του Δήμου εδώ και πάρα πολλά χρόνια 
ήταν να παραχωρηθεί ακίνητο στο Υπουργείο, να το ανασκευά- 
σει. να το φτιάξει και έναντι αντιτίμου που θα συμφωνούσαμε 
να μεταφερθει εκεί η Αστυνομική Διεύθυνση και να υπάρχει 
ένας χώρος που να κάνει καλά ο άλλος τη δουλειά του. Αν 
θέλουμε να λεγόμαστε χώρα ευρωπαϊκή και ανεπτυγμένη και 
όχι τριτοκοσμική, ο χώρος που καθημερινά ζει. λειτουργεί και 
υπηρετεί ο οποιοσδήποτε υπάλληλος σε οποιαδήποτε υπηρεσία 
και ειδικά στην Ελληνική Αστυνομία, να είναι ένας χώρος που 
να του παρέχει στοιχειωδώς τις ανέσεις. Αυτά είναι ζητήματα 
που κάποιες άλλες χώρες τα λύνουν πρώτα. Πρώτα κάνουν τις 
υποδομές και ύστερα όλα τα άλλα και βεβαίως εμείς  μπορεί 
να μην έχουμε την οικονομική δυνατότητα, είμαστε όμως εδώ 
ως τοπική αυτοδιοίκηση να βάλουμε πλάτη. Να βοηθήσουμε 
σε αυτή την ανακατασκευή του κτιρίου, να βοηθήσουμε τους 
ανθρώπους που έρχονται εδώ και είναι ήρωες Είμαστε εδώ 
για να συνεργαστούμε και συνεργαζόμαστε, ο βαθμός συνερ
γασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης μ ε  την ελληνική αστυνομία 
είναι άψογος».

Στο πλαίσιο της επί
σκεψής μας στη Β ' Δ ιεύ
θυνση Αστυνομίας Δω- 
δεκανήσου συναντήσαμε 
τον Σεβασμιότατο Μητρο
πολίτη Κώου και Νίσυρου 
κ.κ. Ναθαναήλ ο οποίος 
μας μετέφ ερε τις σ κέ
ψ εις του για τις σχέσεις 
που πρέπει να διέπουν 
την Αστυνομία και τους

5 4  I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ |

πολίτες. «Οι πολίτες έχουν το αισθητήριο της παρουσίας, 
δεν θα πρέπει να βλέπει απέναντι στον Αστυνομικό μόνο 
το Νόμο, να βλέπει και τον άνθρωπο και πώς ο άνθρωπος 
ερμηνεύει το Νόμο και ο συγκερασμός όλων αυτών, είναι 
ότι καλύτερο μπ ορεί να έχει κανείς. Η  ασφάλεια περνάει 
μέσα από μ ια  προσωπική διαδικασία. Μπορεί να λες  κάτι, 
αλλά κα ι ο τρόπος που θα το πεις, όλα παίζουν το ρόλο 
τους. Ευχαριστούμε τη Διεύθυνση για το Δ ιευθυντή μας. 
θέλει όμως μ ια  προσοχή. Είναι γεγονός πως ο θεσμός των 
Αξιωματικών στην Ελληνική Αστυνομία έχει αναβαθμιστεί 
πολύ, έχει αρχίσει να πνέει ένας άλλος άνεμος, έχει σχέση 
μ ε  την παιδεία, δεν είνα ι μόνο το καθαρά υπηρεσιακό, γιατί 
ο πολίτης δεν θέλει μόνο την καθαρά υπηρεσιακή αντιμε
τώπιση. θέλει και μ ια  έκφραση πολιτισμού. Ε κε ί ε ίνα ι και το 
θέμα του περιοδικού σας. που εκείνο  το κομμάτι θα πρέπει 
να κρατάει, δηλαδή μ ε  τα θέματα που είναι ανοιχτά, θέματα 
πολιτισμού, που πολλοί αναρωτιούνται τι σχέση έχουν τώρα 
αυτά μ ε  την Αστυνομία. Πώς δεν έχει. Είναι π βιτρίνα. είναι 
η σχέση και θα πρέπει να το δουλέψει κανείς, δηλαδή να 
μην έχει κάποιος στο μυαλό του την αστυνομία και να λέει·, 
αστυνομία, χειροπέδες, φυλακή. Να αισθάνεσαι ασφαλής, 
να μην τον φοβάσαι. Είναι μ ια  σχέση. Είναι αυτό που είχα  
πει σε κάποιον μ ια  φορά. Τον χαιρέταγα και δεν μ ε  χαιρέ
ταγε. οπότε τον πλησιάζω κα ι του λέω, να σου κάνω μ ια  
ερώτηση.· Όταν ένας παπάς δεν αγαπάει έναν πιστό, μπορεί 
να προσευχηθεί για να σωθεί; Όχι. Ενας αστυνομικός που 
δεν χαιρετάει έναν πολίτη μπορεί να θυσιαστεί για να τον 
προστατεύσει; Μου λέει·. Έχετε δίκιο».

Για τη λειτουργία της 
Ελληνικής Αστυνομίας 
στην περιοχή και την 
ικανότητα ανταπόκρισής 
της στα καθήκοντα και 
τις υποχρεώσεις της μας 
μίλησε ο Έπαρχος Κω 
κ. Γιώργος Χαλκιδιός ο 
οποίος μεταξύ άλλων 
μας δήλωσε: «Είμαι τρία 
χρόνια έπαρχος εδώ και 

αυτό που θα ήθελα να πω είνα ι ότι μ ε  τη Διεύθυνση της 
Αστυνομίας έχουμε μ ια  πάρα πολύ καλή συνεργασία και 
μ ε  τον προηγούμενο Δ ιευθυντή κ. Γεωργακάτο αλλά και 
μ ε  τον κ. Κοκορόσκο. Το διάστημα που βρίσκεται εδώ η 
συνεργασία μας είναι άψογη. Αν δεν υπάρχει συνεργασία 
δεν γίνεται τίποτα. Έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά όσον 
αφορά το μεταναστευτικό αλλά και όπου αλλού εν  Βέβαια 
εδώ στη Δ ιεύθυνση υπάρχει πρόβλημα χώρου. Το κτίρ ιο  
ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και φ ιλοξενούμε τα 
δικαστήρια, την αστυνομία, τα πρωτοδικεία, τα ειρηνοδικεία. 
Δυστυχώς οι ανάγκες της Διεύθυνσης δεν μπορούν να κα
λυφθούν. στους ήδη υπάρχοντες χώρους που μπορούμε και 
διαθέτουμε. Κάνουμε προσπάθειες. Τώρα υπάρχει άλλο ένα 
θέμα που προσπαθούμε να λύσουμε και αφορά τη στέγαση

του Τμήματος Τροχαίας. Είναι θέμα ημερών. Δεν επιτρέπεται 
ένα νησί σαν την Κω να μην  λειτουργεί τροχαία. Οι αστυνο
μ ικ ο ί μας είναι στους δρόμους, κάτι το οποίο παλιά δεν το 
είχαμε, η παρουσία της αστυνομίας είναι ορατή. Μ ε το που 
ήρθε ο κ. Δ ιευθυντής ε ίδ ε  αμέσως τα προβλήματα που έχει 
η Διεύθυνση, τα συζητήσαμε, εγώ έχω όλη τη διάθεση να 
εξυπηρετήσω όσο μπορώ, έχω κάνει τις προσπάθειές μου. 
δώσαμε λύσεις. Το έργο του κ. Κοκορόσκου θα φανεί, γιατί 
προσπαθεί πολύ, έχει και άλλες ιδέες και θα τις υλοποιήσει 
και όλα αυτά θα φανούν σιγά σιγά και στην κοινωνία έξω».

Τελειώνοντας την επίσκεψή μας στο νησί της Κω, κατευ- 
θυνθήκαμε προς την Κάλυμνο η οποία αποτελεί το δεύτερο 
σε μέγεθος και πληθυσμό νησί της Β ' Δ.Α. Δωδεκανήσου. 
Αφού επισκεφθήκαμε το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα όπου ο 
Διοικητής, Υ/Α Κωνσταντίνος ΔΑΣΚΑΛΟΣ, μας ενημέρωσε 
για τα ιδιαίτερα προβλήματα και προκλήσεις που καλείται 
να αντιμετωπίσει η Ελληνική Αστυνομία στην περιοχή εν

συνεχεία συναντήσαμε 
τον Δήμαρχο Καλύμνου κ. 
Ιωάννη Γαλουζή ο οποίος 
μας ευχαρίστησε για την 
παρουσία μας στο νησί 
και μας δήλωσε: «Απο
τελ ε ί έκπληξη για μένα  
σήμερα η παρουσία σας 
εδώ. Είναι πολύ σημαντι
κό να υπάρχει και προβο
λή διαμέσου περιοδικών 

δημοσίων Υπηρεσιών, όπως είναι η Ελληνική Αστυνομία. Η 
Κάλυμνος, όπως πολύ καλά γνωρίζετε είναι ένας Δήμος μ ε  
16.600 κατοίκους και ένα σύμπλεγμα νησίδων, όπως η νή
σος Ψέριμος. η Τέλενδος που είναι οι μεγαλύτερες νησίδες, 
κοντά σε αυτές βέβαια είναι η Καλόλιμνος, οι νησίδες Ίμια, 
η Πλάτη και άλλα μικρότερα ακόμα νησιά. Η Κάλυμνος σαν 
νησί είναι γνωστή σαν το νησί των σφουγγαράδων. Δεν είναι 
όμως μόνο το νησί της κατάδυσης, είναι και της αναρρίχη
σης. Όπως ξέρετε τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτυχθεί σε 
μεγάλο βαθμό και μπορούμε να πούμε ότι είνα ι ένας από 
τους κύριους πόρους που αυτή τη στιγμή έχουν σχέση μ ε  τον 
τουρισμό. Έρχονται περίπου στις 15.000 ετησίως αναρριχητές. 
Σήμερα μπορώ να πω ότι η Κάλυμνος σιγά σιγά παρόλο που η 
χώρα περνάει τα δύσκολα της. είναι στην καλύτερη εποχή που 
θα μπορούσε να είναι, έχοντας ανοιχτά αρκετά προβλήματα 
υποδομών. Νομίζω όμως ότι μ ε  βήματα σωστής διαχείρισης, 
θα αρχίσουμε σιγά σιγά να λύνουμε ένα ένα τα προβλήματα 
και να τα βάζουμε σε μ ια  σειρά. Στο πλαίσιο αυτό ενεργο
ποιούμε τους Καλύμνιους του εξωτερικού, προκειμένου να 
έρθουν στον τόπο τους, να επενδύσουν στον τόπο τους, να 
βοηθήσουν στην ανάπτυξή του. πράγμα το οποίο θεωρώ το 
πετυχαίνουμε. Όλα αυτά επομένως σε ένα νησί, όπως είναι 
η Κάλυμνος μ ε  το βραχώδες τοπίο, μ ε  ωραίες παραλίες και 
ακτές και μ ε  φιλόξενο κόσμο και μ ε  πλούσια θαλασσινά, διότι 
μην ξεχνάτε ότι η Κάλυμνος έχει τον μεγαλύτερο αλιευτικό
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στόλο στην Ελλάδα, απαριθμεί και ξεπερνά τις 2.500 σκάφη.
■. .Έχει τη δυνατότητα να επισκεφθείμοναστήρια και εκκλησί
ες. παραδοσιακά σπίτια και μουσεία μεταξύ αυτών και το δικό 
μας αρχαιολογικό μουσείο, που μπορούμε να πούμε ότι είναι 
από τα πιο όμορφα του Αιγαίου, διότι έχει πάρα πολύ ωραία 
εκθέματα, το ναυτικό μουσείο, το αρχοντικό σπίτι και κάποια 
άλλα που υπάρχουν και μπορεί ο τουρίστας να τα δει και να 
δει τον πολιτισμό, την παράδοση, τα ήθη και τα έθ ιμά μας. 
διότι να τονίσουμε ότι ο πολιτισμός η παράδοση, τα ήθη και τα 
έθιμα παραμένουν στους αιώνες αναλοίωτα. μεταδίδονται και 
μεταφέρονται από γενιά σε γενιά και παρόλο που η Κάλυμνος 
είναι μ ια  ακριτική περιοχή, παρόλο που πέρασαν καταχτητές 
και καταχτητές, αυτή διατήρησε και τη συνείδηση και το ελ 
ληνικό φρόνημα. Παραμένουμε όλοι ακρίτες φυλώντας τα 
σύνορά μας. φυλάττοντας τις Θερμοπύλες, είμαστε φρουροί 
ακρίτες και αυτό νομίζω είναι και το πιο σημαντικό και η αγά
πη του Καλύμνιου και η πίστη προς την πατρίδα του έχει κάνει 
ένα μ ικρό και άγονο νησί να είναι το κέντρο της γης. Είναι 
ο ομφαλός της γης. όπως λέμ ε  εμείς, διότι οι Καλύμνιοι της 
διασποράς μ ε  τους Καλύμνιους εδώ μπορεί να φτάνουν και 
να ξεπερνούν και τις 100.000. ...Όλο το δημοτικό συμβούλιο 
και η δημοτική αρχή έχουμε ως πρωταρχικό στόχο από την 
πρώτη στιγμή να στηρίξουμε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες 
και όλα τα Σώματα Ασφαλείας γ ια τί θεωρούμε ότι πρέπει να 
υπάρχει αυτή η άριστη σχέση και συνεργασία γ ιατί από κο ι
νού μπορούμε να βοηθήσουμε τον τόπο και να λύσουμε τα 
προβλήματά μας πολύ πιο εύκολα και να κάνουμε τη ζωή μας 
πολύ πιο εύκολη. Αυτή βέβαια η χημεία και γαλήνη χρειάζεται 
αμφίδρομη σχέση και από τη μ ία  πλευρά και από την άλλη. 
Εγώ μπορώ αν πω ότι μέχρι στιγμής είχα άριστη συνεργασία. 
Τα προβλήματα όπως τα ξέρετε είναι αρκετά. Έχουμε ακόμα 
ένα αίτημα την ίδρυση του Τμήματος ασφαλείας, πιστεύω ότι 
μ ε  τη δ ική σας συναίνεση και παροχή μπορούμε να ασκήσου
μ ε  πολιτικά την πίεση σε κεντρικό επίπεδο και πιστεύω πως 
αν και εσείς  το θέλετε θα μπορέσουμε να το ιδρύσουμε και 
αυτό. Χώρος υπάρχει, ο Δήμος θα φροντίσει, εφόσον έχουμε 
τη θετική απάντηση στο συγκεκριμένο θέμα, το κτίριο να το 
εκσυγχρονίσει, να το επισκευάσει από τις φθορές του χρό
νου και την κλεισούρα των ετών. Είναι ένα ωραιότατο ιταλικό  
κτίριο, λειτούργησε κατά το παρελθόν ως αστυνομικό τμήμι 
της χώρας, νομίζω ότι θα επανέλθει ε κ ε ί που τόσα χρόνια ο

κόσμος το ήξερε γ ια τί μ ε  
αυτό το όνομα παραμένει 
το κτίριο εδώ και θα ξανα
έρθει πάλι στην Αστυνομία 
όπως πρέπει. Το έχουμε  
ανάγκη και νομίζω ότι και 
ο χώρος που επιλέξαμε να 
είναι ένα τμήμα ασφαλεί
ας είναι ο κατάλληλος και 
νομίζω ότι θα βοηθήσει μ ε  
την παρουσία του και στην 

καταστολή διαφόρων παραβατικών συμπεριφορών και δρά
σεων τα οποία γνωρίζετε εσείς καλύτερα από εμάς για την 
συγκεκριμένη περιοχή. Εγώ για άλλη μ ια  φορά ευχαριστώ  
για τη μέχρι τώρα συνεργασία, το λίγο χρονικό διάστημα που 
γνωρίζω τον Διευθυντή. Αισθάνομαι ενθουσιασμένος διότι θα 
υπάρχει μπροστά μας μ ια  περίοδος 2  τουλάχιστον ετών για 
να μπορέσουμε από κοινού να κάνουμε και άλλα πράγματα».

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή μας στο νησί της Κά
λυμνου συναντηθήκαμε με τον Έπαρχο Κάλυμνου κ. Ιωάν
νης Θεμέλαρος ο οποίος αναφορικά με την παρουσία της 
Αστυνομίας στην περιοχή και τους ανθρώπινους πόρους 
και μέσα που διαθέτει η ΕΛ.ΑΣ. μας ανέφερε: «Η υποστε- 
λέχωση στα νησιά μας είναι το πρώτο και κύριο κομμάτι. Δ ί
νουμε περισσότερο βάρος στο μεταναστευτικό. όμως πρέπει 
να κοιτάξουμε πρώτα τον Έλληνα πολίτη και τον νησιώτη και 
μετά  ότι έχει σχέση μ ε  το μεταναστευτικό. Όχι ότι αυτούς 
τους ανθρώπους δεν θα τους κοιτάξουμε, πρέπει να τους 
κοιτάξουμε, αλλά ας δούμε λίγο και τον πατριώτη, ας δού
μ ε  τον νησιώτη. Εδώ η Υπηρεσία της Αστυνομίας κάνει ένα 
έργο τεράστιο, είναι παντού και όπου χρειαστεί. Θα πρέπει 
να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι κύριοι από ψηλά, να β ο 
ηθήσουν τους συναδέλφους και για καλή μας τύχη επειδή  
είμαστε άνθρωποι που μ ιλάμε αναμεταξύ μας κα ι έχουμε 
καλή επικοινωνία και καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον προχω- 
ράνε οι υπηρεσίες και δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα, γιατί 
μ ια  τρίχα είναι να γίνει η ζημιά. Προσπαθούμε να κρατάμε 
ισορροπίες. Μ ε τον Δ ιοικητή εδώ έχουμε πλήρη και συνεχή 
επικοινωνία μέρα-νύχτα. Ζητάει πράγματα και από τη μεριά  
μου προσπαθώ να τα κάνω. Αλλά είναι και ορισμένα πράγ
ματα που Θέλουν βοήθεια. 0  Αστυνομικός Δ ιευθυντής είναι

1*3
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στην Κω. Έχει πολλούς βράχους να ελέγξει. Με τι εργαλεία; 
Η Περιφερειακή ενότητα Κάλυμνου έχει έξι δήμους και πολ
λούς βράχους. Ακούμε Δωδεκάνησα, δεν είναι Δωδεκάνησα, 
είναι πολλά τα νησιά. Έχω έξ ι Δήμους και δώδεκα βράχους, 
από ένα άτομο, μέχρι 20-25-50. προσπαθούμε να δίνουμε 
λύση σε καθημερινή βάση. Είχαμε συναντηθεί για πρώτη 
φορά μ ε  τον κ. Δ ιευθυντή στην Πάτμο. τα είπαμε και είμαστε 
σε καλό δρόμο, έχουμε πλήρη επαφή και επικοινωνία το 
κυριότερο. Είμαι άνθρωπος που είμα ι μέσα στα κοινά, έχω 
καλούς συνεργάτες, οπότε δεν φοβάμαι κάτι. Απλά είμαστε 
υποστελεχωμένοι τελείως, μ ε  άλλα νούμερα ήρθα το 2014 
εδώ και τώρα είμαστε μείον. ...Για πρώτη φορά έχουμε δέκα 
επιπλέον δοκίμους και δέκα απεσπασμένους για την περίο
δο Ιουλίου - Αυγούστου. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τα 
υπόλοιπα νησιά του επαρχείου. Είμαι κοντά στον κόσμο, είναι 
δύσκολοι οι καιροί, δύσκολες καταστάσεις και περνάμε μ ια  
μεγάλη περιπέτεια εμ ε ίς  οι νησιώτες. Το τονίζω γ ιατί ο βρά
χος έχει τις ιδιαιτερότητές του. έχουμε μετακινήσεις, έχουμε 
συμβάντα, έχουμε διάφορα πράγματα. Επίσης στα μικρά νη
σιά να δούμε περισσότερο το θέμα της αστυνόμευσης, από 
την καλή πλευρά μιλάω πάντα, να ελέγχουμε την κατάσταση, 
γιατί ξαφνικά μπορεί να μας δημιουργηθεί μ ια  κατάσταση 
που να μην ελέγχεται. Εγώ λόγω του επαγγέλματος μου. ε ί
μα ι μηχανικός, προσπαθώ να βοηθήσω την Αστυνομία στην 
παροχή υπηρεσιών, στις επισκευές των οχημάτων από Λέρο 
και πάνω, να κινούνται τα οχήματα, γιατί υπάρχει πρόβλημα 
και σε αυτό. Οι Αστυνομικοί προσπαθούν μ ε  έναν γνωστό, μ ε  
έναν φίλο και όλοι βοηθούν, αλλά θέλει και τη βοήθεια του 
κράτους. Να κάνουμε μ ια  σωστή συντήρηση, μ ια  φορά το 
χρόνο, τις υπόλοιπες θα τις προσπεράσουμε. αλλά μηχανές 
και αυτοκίνητα μένουν ακίνητα για λίγα χρήματα και σαπί
ζουν. Είναι αμαρτία από το Θεό...».

Εν συνεχεία, με σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελ
ληνικής Ακτοφυλακής, που ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη 
συνδρομή του, μεταβήκαμε στη Ψέριμο προκειμένου να 
επισκεφθούμε τον ομώνυμο Αστυνομικό Σταθμό ο οποίος 
θα ξεκινήσει τη λειτουργία του σε λίγες ημέρες σε κτίριο 
που παραχώρησε στην ΕΛ.ΑΣ. ο Δήμος Καλύμνου. Στο ίδιο 
κτίριο θα στεγάζεται και το Λ ιμενικό Φυλάκιο της Ψερίμου.
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Κλείνοντας την περιήγησή μας στη Β ' Δ.Α. Δωδεκα- 
νήσου επισκεφθήκαμε τη Νίσυρο, το νησί του ηφαιστείου, 
όπου εκε ί συναντήσαμε τρεις από τους τέσσερις υπηρε- 
τούντες στο νησί, αστυνομικούς. 0 Δ ιο ικητής του Τμήματος 
Αρχιφύλακας Κωστέλλος Χρήστος μας ξενάγησε και μας 
ενημέρωσε σχετικά με τις αρμοδιότητες τους στο νησί και 
πως ε ίνα ι η επικοινωνία και η επαφή με τη μικρή κοινωνία 
του νησιού.

Πριν την αναχώρηση μας από το νησί της Κω. μας παρα
χώρησε μια δήλωση η Πρόεδρος ίω ν ξενοδόχων της Κω κα
Κωνσταντίνα Σβύνου: «Με την Ελληνική Αστυνομία είχαμε  
και έχουμε άριστη συνεργασία σε ένα επίπεδο αμεσότητας, 
συνενόησης κα ι συνέργειας. Ε ιδ ικά στα προβλήματα που 
αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια το νησί μας η πλειοφηφία  
των ανθρώπων του αστυνομικού σώματος λειτούργησαν μ ε  
αυταπάρνηση προκειμένου να βοηθήσουν στην εξομάλυνση 
της καθημερινότητας μας. Δ εν  θα ξεχύσω ποτέ τον τρόπο μ ε  
τον οποίο λειτούργησε η Αντιστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ.. κυρία  
Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. που στη δυσκολότερη στιγμή για το 
νησί της Κω. όταν το μεταναστευτικό ήταν στο ζενίθ, σήκωσε 
τα μανίκ ια  και μ ε  μοναδικό ζήλο συντόνισε τις υπηρεσίες, 
ώστε να μπορούν να αντεπεξέρχονται μ ε  αποτελεσματικό
τατα. Εύχομαι σε όλους σας να έχετε  τη δύναμη ώστε να 
σημειώνετε επ ιτυχίες στο δύσκολο έργο σας». ■

Λίγες μέρες μετά την αναχώρηση μας απο το νησί, η Κως δοκιμάστηκε ξανά. Το 
2015 το νησί βρέθηκε αντιμέτωπο με την πιο μεγάλη κρίση λόγω του προσφυγι- 
κού-μεταναστευτικού,Ένας ισχυρός σεισμός την 21η Ιουλίου 2017, έντασης 6.4 
ρίχτερ, χτύπησε στις 01:30 τα ξημερώματα την περιοχή της Κω . με το επίκεντρο 
του σεισμού να εντοπίζεται σε θαλάσσιο χώρο περίπου 20 χιλιόμετρα ανατολικά 
του νησιού, ανοιχτά του Μπόντρουμ. με το εστιακό βάθος να εκτιμάται στα 10 χι
λιόμετρα. Η δόνηση ταρακούνησε τη Ρόδο, την Κω και άλλα νησιά του νοτιοανα
τολικού Αιγαίου, καθώς και τα τουρκικά παράλια -όπου υπάρχουν επίσης ανα
φορές για ζημιές- ενώ σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακά σεισμολογικό κέντρο, 
προκλήθηκαν θαλάσσια ρεύματα και μικρό τσουνόμι. Στην Κω με αεροσκάφος 
C-130 έφθασαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Τόσκας, ο Υπουρ
γός Υποδομών Μεταφορών κ. Χρήστος Σπίρτζης και ο Υφυπουργός Ναυτιλίας κ. 
Νεκτάριος Σαντορινιάς. Στο λιμάνι εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα, ενώ 
το αεροδρόμιο δεν έχει κανένα πρόβλημα και λειτουργεί κανονικά, δήλωσε στο 
ΑΠΕ -  ΜΠΕ ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρ. Σπίρτζης, ενώ «απόλυ
τα διαχειρίσιμπ» χαρακτήρισε την κατάσταση στην Κω ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών κ. Νίκος Τόσκας, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού 
Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, «Πρακτορείο 104,9 fm». Δυστυχώς ο σει
σμός άφησε πίσω του δύο νεκρούς, δεκάδες τραυματίες -ορισμένοι σοβαρά- και 
σημαντικές ζημιές στο λψάνι, αλλά και σε κτίρια της Κω. «Από την πρώτη στιγμή 
το σύνολο της πολιτικής προστασίας του δήμου, η πυροσβεστική, η αστυνομία και 
ο στρατός ενεργοποιήθηκαν», συμπλήρωσε ο κ. Κυρίτσης ξεκαθαρίζοντας πως 
το μπαρ που κατέρρευσε είναι από τα λίγα παλιό κτίρια στο νησί, ένα λιθόκτι
στο κτίριο του 1933. «Η Κως έχει ανοικοδομηθεί με τον σύγχρονο αντισεισμικό 
κανονισμό και για αυτό δεν έγιναν μεγάλες καταστροφές, εκτός από το λιμάνι», 
υπογράμμισε ενώ κλείνοντας έστειλε ένα μήνυμα που αναπαριστά γλαφυρό τον 
τρόπο σκέψης των Ελλήνων ακριτών «η Κως είναι φτιαγμένη από πολύ σκλη
ρό μέταλλο. Άντεξε τη δοκιμασία και θα βγει πιο δυνατή.Έχουμε αποδείξει ότι 
ξέρουμε να επιστρέφουμε, ξέρουμε να ξεπερνάμε δυσκολίες και προβλήματα».

»<·
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Εγκλήματα που Συγκλόνισαν το Πανελλήνιο

1996

ΥΠΟΘΕΣΗ:

« Σ Ε λ Ι Δ Η »

Το όριο που χωρίζει την ψυχική υγεία από την 
ψυχική ασθένεια είναι πραγματικά πολύ μ ι
κρό και πολύ δύσκολο για να προσδιορίσει 

κανείς πότε πραγματικά θεωρείται κάποιος υγιής 
ή όχι. Στο παρελθόν τα ψυχικά ασθενή άτομα θε
ωρούνταν δαιμονισμένα και τα έκαιγαν στην πυρά. 
Στις μέρες μας είναι διαφορετικά τα κριτήρια σύμ
φωνα με τα οποία θεωρείται κάποιος ψυχικά υγι
ής ή ασθενής, συνδέονται δε και με το πολιτιστικό 
πλαίσιο στο οποίο κινείται μια κοινωνία. Χρησιμο
ποιείται ως κριτήριο παθολογίας η απόκλιση της 
συμπεριφοράς από το κοινωνικό μέτρο ή πρότυπο. 
Υπάρχει σύνδεση των ψυχικό ασθενών με τη διά- 
πραξη ειδεχθών εγκλημάτων; Οι ε ιδ ικο ί επιστήμο
νες υποστηρίζουν ότι τα ειδεχθή εγκλήματα δε δι- 
απράττονται κατ' ανάγκη από ψυχασθενείς. Συνή
θως αυτά τα εγκλήματα αποδίδονται σε μια μορφή

w

Μm

ψυχικής διαταραχής την σχιζοφρένεια. Οι φαντα
στικές ιδέες που αναπτύσσει ο ασθενής, του προ- 
καλούν καχυποψία και φόβο, οπότε μπορεί να εκ 
δηλώσει επ ιθετική συμπεριφορά ως άμυνα απέ
ναντι στις παράλογες και μη αληθείς πεποιθήσεις 
του. Παρόλα αυτά η προσωπικότητα του ατόμου παί
ζε ι πολύ σημαντικό ρόλο στη συσχέτιση της σχι
ζοφρένειας με την εγκληματικότητα. Δεν αποτελεί 
ένα μεμονωμένο παράγοντα εκδήλωσης βίας, αλλά 
συνδυαζόμενη και με κάποιους άλλους παράγο
ντες θα μπορούσε να επηρεάσει και ένα «φυσιο
λογικό άτομο».

Η περίπτωση Σεχίδη αποτέλεσε μία από τις 
σοβαρότερες υποθέσεις αποτρόπαιων μαζικών 
ανθρωποκτονιών που διαπράχθηκαν στα ελληνικά 
αστυνομικά χρονικά. Ο Θεόφιλος Σεχίδης ήταν ο 
μικρότερος γιος μιας τετραμελούς οικογένειας
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Τα θύματα
Λημήτρης, Μαρία, Έμμυ, Ερμιόνη. Βασίλης Εεχίδη

από τη 0άσο. Ήταν ένας νέος άνδρας χαμηλών 
τόνων, όχι πολύ κοινωνικός, αλλά υψηλής νοη
μοσύνης, που σπούδαζε στη Νομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Θράκης. Οι συγχωριανοί και οι 
συμφοιτητές του τον περιέγραφαν ως ένα άτομο 
απομονωμένο που δεν ενοχλούσε κανέναν. Το μο
ναδικό πόθος του ήταν η κλασική μουσική, ενώ 
έγραφε ποιήματα και ζωγράφιζε.

Ο πατέρας του Δημήτρης. εργαζόταν ως δά
σκαλος στο δημοτικό σχολείο της Κεραμωτής, ένα 
χωριό απέναντι από τη Θάσο. Η μητέρα του Μαρία, 
ήταν μια νοικοκυρά, ενώ η αδερφή του, Ερμιόνη 
ή Έμμυ. στο Λύκειο είχε διαγνωστεί με μια μορφή 
βαριάς σχιζοφρένειας. Η ασθένειά της αντιμετω
πιζόταν με συστηματική φαρμακευτική αγωγή, 
γεγονός που σύμφωνα με τον ίδιο το δράστη, δη
μιούργησε ένα χρόνιο πρόβλημα επιβίωσης στην 
οικογένεια, το οποίο γεννούσε πολλές καταστά
σεις εντάσεων μέσα στο σπίτι. Μάλιστα φαίνεται 
πως η ψυχική κατάσταση της κόρης απασχόλησε 
τόσο πολύ τους γονείς της. που αν και γνώριζαν 
μέσες άκρες, κατά πως φαίνεται, τη προβληματική 
κατάσταση του γιου, δεν επεδίωξαν την αντιμετώ
πισή της. παρά μόνο όταν ήδη πολύ αργά.

Ήταν μεσημέρι της Πέμπτης 8 Αυγούστου 
1996. όταν η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης βρέθηκε στο 
διαμέρισμα του Θεόφιλου Σεχίδη, στην Ανάληψη 
Θεσσαλονίκης και τον προσήγαγε στα κεντρικά 
της Βαλαωρίτου για προανάκριση. Αφορμή στά
θηκε η δήλωση εξαφάνισης προς την Αστυνομι
κή Διεύθυνση Φλώρινας, της Ελένη Σεχίδη, την 
1 η Αυγούστου, σύζυγος του θείου του Θεόφιλου 
Η Ελένη Σεχίδη και ο σύζυγός της Βασίλης ήταν 
μόνιμοι κάτοικοι Βελγίου. Στην Αστυνομία δήλωσε, 
πως ο σύζυγός της είχε φτάσει στην Ελλάδα στις 
9 Μάί'ου για να επισκεφτεί τον αδερφό του Δημή- 
τρη Σεχίδη. πατέρα του Θεόφιλου, στη Θάσο. Από 
τις 19 Μαϊου έχασε τα ίχνη του και αδυνατούσε 
να έρθει σε επικοινωνία με κάποιον από τα υπό

λοιπα μέλη της οικογένειας του συζύγου 
της. Στο τηλέφωνο του σπιτιού του Δημήτρη 
Σεχίδη στο Λιμένα Θάσου, απαντούσε σταθερά ο 
Θεόφιλος, ο οποίος της έλεγε πως όλοι έλειπαν 
στο εξωτερικό, ενώ ο θείος του Βασίλης είχε πάει 
στη Γερμανία ή στο Βέλγιο ή στην Ιταλία, κάτι που 
της κίνησε υποψίες, καθώς σε αυτή την περίπτω
ση ο άντρας της θα την είχε ενημερώσει. Αρχικά, 
είχε κάνει την καταγγελία της εξαφάνισης του 
συζύγου της στις Αστυνομικές αρχές του Βελγί
ου, αλλά επειδή δεν υπήρχε κάποια εξέλιξη στην 
υπόθεση, αποφάσισε να έλθει η ίδια με τον γιο 
της στην Ελλάδα για να αναζητήσει τον άνδρα της. 
Οι προσπάθειές της απέβησαν άκαρπες και έτσι 
κατέφυγε στην Ελληνική Αστυνομία. Με την υπό
θεση ασχολήθηκαν το Αστυνομικό Τμήμα Θάσου, 
η Ασφάλεια Καβάλας και η Ασφάλεια Θεσσαλο
νίκης, ενώ παράλληλα συμμετείχαν οι βελγικές 
αρχές και το γερμανικό τμήμα της Ιντερπόλ. 0 
Θεόφιλος Σεχίδης. προσδοκώντας προφανώς να 
θολώσει τα νερά, επ ισκέφτηκε τη θεία του στη 
Φλώρινα, αναζητώντας δήθεν τον πατέρα του. τη 
μητέρα του. την αδερφή του και το Θείο του. Από τη 
συμπεριφορά του η θεία του θορυβήθηκε, καθώς 
παρουσίαζε μια ιδιαίτερα αλλοπρόσαλλη εικόνα.

Στα πλαίσια της προανάκρισης για την εξαφά
νιση των μελών της οικογένειας Σεχίδη, η Δ ιεύ
θυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης είχε καλέσει για
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Αμόκ αίμα104» 
οπή Θάσο

κατάθεση τον Θεόφιλο, ως μάρτυρα. Κατά 
την εξέτασή του ο Θεόφιλος δε μπορούσε 

να δώσει πειστικές απαντήσεις για το που βρίσκο
νται οι πέντε συγγενείς του και έπεφτε συχνά σε 
αντιφάσεις, γεγονός που ενέτεινε τις υποψίες των 
αστυνομικών για πιθανή συμμετοχή του στην εξα
φάνισή τους. Την 8 Αυγούστου, μετά την προσα
γωγή του στη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονί
κης και μετά από πολύωρη ανάκριση, ο Θεόφιλος 
«έσπασε» και ομολόγησε τα εγκλήματά του. «Ήταν 
άρρωστοι και ήθελα να τους λυτρώσω» δήλωσε 
αρχικά, ενώ αργότερα ισχυρίστηκε πως «ήθελαν 
να μ ε βγάλουν από τη μέση και πρόλαβα να τους 
σκοτώσω πρώτος. Υπήρχε συνωμοσία σε βάρος 
μου. Βρισκόμουν εν αμύνη. Μου έκαναν ψυχο
λογικό πόλεμο επειδή ήξερα ότι ήμουν άλλης 
μάνας παιδί και δε μου έλεγαν την αλήθεια. Τους 
ξέκανα για να μη με ξεκάνουν»

Το χρονικό των δολοφονιών, οι οποίες δια- 
πράχθηκαν όλες εντός 24 ωρών, είχε ως εξής. Τη 
19 Μαϊου, ο Θεόφιλος Σεχίδης μαζί με τον θείο  
του Βασίλη πήγαν στην περιοχή της αρχαίας 
ακρόπολης της Θάσου για να συζητήσουν. Σύμ
φωνα με τον Θεόφιλο, ο θείος του είχε έρθει στην 
Ελλάδα μετά από παράκληση του πατέρα του Δη- 
μήτρη. για να τον πείσει να επ ισκεφτεί ψυχίατρο, 
επειδή «παρουσίαζε κάποια προβλήματα». Η συ
ζήτηση φαίνεται ότι σταδιακά εκτραχύνθηκε . με

αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή μεταξύ 
τους. «Προσπάθησε να μ ε χτυπήσει μ ε ένα μα
χαίρι. Τον έσπρωξα και έπεσε σε γκρεμό, από 
ύψος 10 μέτρων. Κατέβηκα κάτω και τον είδα 
να ψυχορραγεί. Για να μην βασανίζεται άλλο, 
του έκοψα με το μαχαίρι το κεφάλι» υποστήρι
ξε ο δράστης. Στην συνέχεια, έκρυψε το πτώμα 
του θείου του μέσα σε θάμνους και έφυγε για το 
Λ ιμένα της Θάσου. 0 ιατροδικαστής Σερρών Μ. 
Γεωργιάδης που εξέτασε το πτώμα του Βασίλη 
Σεχίδη. διέγνωσε «σοβαρότατη κρανιοεγκεφα- 
λική κάκωση. Το κρανίο ήταν διαμελισμένο και 
στην τραχηλική χώρα ήταν εμφανής λαμβοει- 
δής βαθιά κόψη (...)».

Στο Λιμένα ο Θεόφιλος αγόρασε ένα μονόκανο 
όπλο, άλλαξε τα ματωμένα του ρούχα και επέστρε
ψε στο σπίτι του περιμένοντας την υπόλοιπη οικο- 
γένειά του. Πρώτος εμφανίστηκε στο σπίτι ο πα
τέρας του Δημήτρης, με τον οποίο σύμφωνα με το 
δράστη λογομάχησε έντονα. «Ο πατέρας μου είχε 
ένα μαχαίρι, φοβήθηκα (...) Μόλις γύρισε για να 
πάει στην τουαλέτα, τον πυροβόλησα και έπεσε 
νεκρός. Μετά του έκοψα την καρωτίδα με ένα 
μαχαίρι» Στο σπίτι ακολούθως μπήκε η μητέρα 
του Μαρία. «Κρατούσε και αυτή ένα μαχαίρι. Της 
άρπαξα το χέρι, την αφόπλισα και της έκοψα το 
λαιμό με το μαχαίρι». 0 ιατροδικαστής όμως δια
πίστωσε ότι και η μητέρα του είχε πυροβοληθεί στο 
κεφάλι. Ακούγοντας τη φασαρία, μπήκε στο σαλόνι 
η αδερφή του Έμμυ. 0 Θεόφιλος υποστήριξε ότι 
και αυτή βαστούσε ένα μαχαίρι. «Μουόρμησεκαι 
τη σκότωσα με τον ίδιο τρόπο» θα συμπληρώσει. 
Πέρασε όλη την υπόλοιπη μέρα στο σπίτι μαζί με | 
τα πτώματα των τριών συγγενών του, αφαιρώντας ! 
του εγκεφάλους τους και τοποθετώντας τους σε | 
πιάτο σε ψυγείο. «Δυο - τρεις εγκεφάλους τους 
έβγαλα και τους έβαλα στο ψυγείο. (...) Είναι μια 
ξεχωριστή εμπειρία, που αναφέρεται σε ανατο
μία του εγκεφάλου κ.λπ.. Γ  α αυτό. Επειδή είχα 
ασχοληθεί με αυτά. Είχα κάποιες ψυχιατρικές 
και ιατρικές γνώσεις και ήθελα να εξετάσω την 
ανατομία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Αυτό ε ί
ναι όλο. Δεν μετάνιωσα για τίποτα, καλά έκανα.
Το ένα κεφάλι ήδη είχε σπάσει, τα μυαλά είχαν 
βγεί, οπότε γιατί να μην τα βάλω στο ψυγείο...». ]
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Την άλλη μέρα το πρωί, πήγε στο σπίτι η για
γιά ίου Ερμιόνη που έμενε σε κοντινή απόσταση, 
ανυποψίαστη για όσα είχαν διαδραματιστεί εκε ί 
την προηγούμενη μέρα. Ο Θεόφιλος ισχυρίστη
κε ότι κα ι η γιαγιά του. του επ ιτέθηκε με ένα 
μαχαίρι και εκε ίνος την ακινητοποίησε και της 
έκοψ ε το λαιμό. Η επόμενη ενέργειά του ήταν να 
εξαφανίσει τα ίχνη των εγκληματικών του πρά
ξεων. Πήρε δύο αλυσοπρίονα από την αποθήκη 
του σπιτιού και άρχισε να τεμαχίζει τα πτώματα 
των συγγενών του. «Χρειάστηκα μια μέρα για να 
τους τεμαχίσω έναν έναν ξεχωριστά, σε τέσσε
ρα κομμάτια τον καθένα, χέρια, πόδια, κεφάλι, 
κορμός, μια ημέρα για να τους μεταφέρω...» 
ανέφερε ο Θεόφιλος. Με χαρακτηριστική ψυ
χραιμία άρχισε τα δρομολόγια μεταξύ Θάσου και 
Κεραμωτής, μεταφέροντας τα διαμελισμένα κομ
μάτια των συγγενών του μέσα σε μαύρες σακού
λες σκουπιδιών. Είχε επ ιλέξει από πριν, έχοντας 
πραγματοποιήσει επιτόπια έρευνα στους υπο
ψήφιους χώρους ταφής, μια χωματερή ανάμε
σα στη Νέα Καρβάλη και την Κεραμωτή. Κάποια 
άλλη μέρα, ο Θεόφιλος θυμήθηκε το πτώμα του 
θείου του, Βασίλη και μετέβη στο αρχαίο τείχος 
του θεάτρου όπου το ε ίχε  κρύψει κα ι αφού το 
τεμάχισε με ένα σιδεροπρίονο που κουβαλούσε 
μαζί του. διασκόρπισε τα διαμελισμένα κομμάτια 
στους γύρω θάμνους.

Η συγκλονιστική αυτή υπόθεση είναι από τις 
πιο ιδιαίτερες στα ελληνικά χρονικά, καθώς υπάρ
χει μια κλιμάκωση βίας αφού «μετά τον ένα φόνο 
ερχόταν ο επόμενος, γιατί κάποιος εμφανιζόταν 
εκείνη την ώρα, κάποιος γινόταν μάρτυρας και 
έτσι δημιουργήθηκε αυτή η κλιμάκωση» αναφέ
ρει ο καθηγητής εγκληματολογίας Γιάννης Πανού- 
σης. «Με το αίμα του σκοτωμένου αρνούμαστε 
τη συγγένεια αίματος, με το θάνατο αναιρούμε 
τη ζωή που δώσαμε ή πήραμε, με τη θυσία του 
άλλου αφανίζουμε στην ουσία τον άλλο μας εαυ
τό. (...) Κάποια στιγμή μπορεί να δημιουργήθηκε 
μέσα του ένα ψυχικό αμόκ, ένα ανθρωποκτόνο 
αμόκ. Όταν όμως αρχίζεις να σκοτώνεις ένα -  
δύο, αρχίζεις από εκεί και πέρα να μην καταλα
βαίνεις το περιεχόμενο και την ηθική της πράξης 
σου», προσθέτει ο κ. Πανούσπς.
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Με τη δ ικογραφ ία  που σχηματί
στηκε σε βάρος του, ο Θ εόφ ιλος Σεχίδης 
οδηγήθηκε στην Ε ισαγγελία Π λημμελειο - 
δ ικώ ν Καβάλας. Ασκήθηκε σε βάρος του ποι
νική δίωξη για ανθρωποκτονίες κατά συρροή, 
οπλοφορία, οπλοχρησία, οπλοκατοχή και για 
περιύβριση νεκρού. Παράλληλα ε ίχαν αρχ ί
σει έρευνες για να εντοπιστούν ο ι σακούλες με 
τα τεμαχισμένα μέλη των τεσσάρων θυμάτων 
στη χω ματερή της Νέας Καρβάλης Καβάλας. 
Λόγω του ότι ο ι σακούλες ε ίχαν  απ ορρ ιφ θεί 
περίπου πριν από τρ ε ις  μήνες, η προσπάθεια 
ανεύρεσής τους ήταν ιδ ια ίτερα  δύσκολη, γ ια 
τ ί τα συνεργεία έπρεπε να σκάψουν σε βάθος 
10-12 μέτρων μέσα στους όγκους των σκουπ ι- 
διών. Τελικά οι σακούλες δεν βρέθηκαν ποτέ. 
Δ ικάσ τηκε στο Μ ικτό Ορκωτό Δ ικαστήριο  
Δράμας στις 20 Ιουνίου 1997 κα ι η δ ίκη  του 
τράβηξε το ενδ ιαφ έρον των Μ.Μ.Ε. κα ι της κο ι
νής γνώμης, που ήταν συγκλονισμένη από το 
σφαγιασμό μ ιας ολόκληρης ο ικο γένε ια ς  από 
ένα μέλος της. 0  Θ εόφ ιλος Σεχ ίδης αρνήθη- 
κε να ορ ίσει συνήγορο υπεράσπισης και έτσι 
το δ ικαστήριο  αυτεπαγγέλτως δ ιόρ ισε ένα δ ι
κηγόρο του Δ ικηγορ ικού  Συλλόγου Καβάλας. 
Ο καθηγητής ψ υχιατρικής Π Καπρίνης, που 
μαζί με τον ψυχίατρο Χρ. Σκαρόπουλο είχαν  
παρακολουθήσει τον Θ. Σεχίδη επί πέντε μή
νες , είχαν συντάξει σχετική πραγματογνω
μοσύνη. σύμφωνα με την οποία ο 24χρονος 
φο ιτητής «είχε πλήρη επίγνωση των πράξεων 
του, είνα ι άτομο προσανατολισμένο στο χώρο, 
το χρόνο και τον εαυτό του και έχ ε ι καλά ορ
γανωμένο λόγο, απαντά με ευθύτητα , έ χ ε ι  
χιούμορ, απουσιάζει όμως το συναίσθημα» 
κατέθεσε μεταξύ άλλων και τα ε ξή ς ; «Καταλή
ξαμε στο συμπέρασμα ότι πάσχει από ιδιότυ
πη διαταραχή, αλλά δεν είνα ι σχιζοφρενής. 
Θα μπορούσε να αναπτύξει σ χ ιζοφ ρένεια , 
αλλά κάτι τέτοιο δε συνέβη. Η αδερφή του 
ήταν σχιζοφρενής. Το μόνο που μπορούμε 
να πούμε είνα ι ότι στην περίπτωσή του ε ίχ ε  
μειω μένες αντιστάσεις στην ιδέα διάπραξης 
των εγκλημάτων».
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Δεν μετάνιωσε 
ούτε μια στιγμή!

«Δεν μετανιώνω για τίποτα» ήταν η μόνιμη 
επωδός του Θεόφιλου Σεχίδη κατά τη διάρκεια 
της τρίωρης απολογίας. « Τους σκότωσα γιατί δεν 
μου αποκάλυπταν ποια ήταν η πραγματική μου 
μητέρα>. 0 Εισαγγελέας της έδρας Ζαχ. Μουρά- 
της χαρακτήρισε τον κατηγορούμενο «χρονίως 
επικίνδυνο εγκληματία και άτομο αδιάφορο με 
αμβλεία συνείδηση». Πρόσθεσε δε ότι σε τέτοιες 
περιπτώσεις αρμόζει η θανατική ποινή. Τελικά, 
μετά από έντεκα ώρες ακροαματική διαδικασία, το 
δικαστήριο βρήκε τον κατηγορούμενο ομόφωνα 
ένοχο για όλες τις κατηγορίες και τον καταδίκα
σε σε μια φορά ισόβια κάθειρξη για κάθε έναν 
από τους πέντε φόνους, συνολική ποινή φυλά
κισης επτά ετών και πέντε μηνών και πρόστιμο 
360.000δρχ για την περιύβριση νεκρού κατά συρ
ροή, την οπλοφορία, την οπλοχρησία και την οπλο
κατοχή, ενώ επιδίκασε και 50 εκατομμύρια δρχ 
ως αποζημίωση σε καθένα από τους πολιτικούς 
ενάγοντες (την Ελένη Σεχίδη και τον γιο της). ■

Διαδικτυογραφία
• h ttp s://eg lim a.w o rdp re ss.com , «Θ εόφ ιλος Σεχ ίδης: Η π ε

νταπλή δολοφονία  τη ς  Θάσου». Γ ιάννης Ράγκος. 29/03/2008

• http://www.tovima.gr, «Γεννημένο ι δολοφόνοι», Ιωάννα Μ ά ν - 

δρου, 26/01/1997

• w w w .e-psychotogy.gr, «Σχιζοφ ρένεια  και εγκληματικότητα: 

Αλήθεια  ή κοινωνικά κατασκευασμένος μύθος», Τίνα Αστανιώτη

• w w w .athensm agazine .gr, «Το άγριο έγκλημα  που σόκαρε το 

Πανελλήνιο: 0  δολοφ όνος που άκουγε Μ π α χ  και τεμάχ ισε την 
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Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ(Π.Ράλλη)
Α.Τ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 

|  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
\ΤΤΙΚΗΣ (Καισαριανή)

ΕΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ευκλείδης) 
ιΛΟΝΙΚΗΣ

Κ α θ η μ ε ρ ιν ά :  1 2 .0 0 - 1 6 .3 0  κ α ι  1 9 .0 0 - 2 3 .0 0 ,  Κ υ ρ ια κ έ ς  &  Α ρ γ ίε ς  π ρ ο σ φ έρ ε τα ι  μόνο  Γεύμα

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

^Επιθυμώ να με εγγράψετε συνδρομητή/συνδομήτρια στο διμηνιαίο περιοδικό “Αστυνομική Ανασκόπηση”

(Λ. Κηφισίας 23, 151 23, Μαρούσι, τηλ.: 2106828525 - Fax: 2106849352), για ένα χρόνο (6 τεύχη).

1. Έστειλα το ποσό τω ν .................. ευρώ, με την υπ αριθμ............................ ταχυδρομική επιταγή και σας αποστέλλω

σε Φ/Α το σχετικό παραστατικό.

2. Κατέθεσα στον υπ’ αριθμ. λογαριασμό 6034030020778 της Τράπεζας Πειραιώς / ATE Bank, το ποσό των .............

ευρώ και σας αποστέλλω σε Φ/Α το σχετικό παραστατικό αναγράφοντας τα πλήρη στοιχεία:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:......................................................... Τ Η Λ .:....................................................ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:....................
Ε π ισ ή μ α ν σ η : Παρακαλούνται ο ι παλιοί/παλιές συνδρομητές/τριες του περιοδικού μας, να αποστείλουν 

τη συνδρομή τους με τον ανωτέρω τρόπο, καθόσον η είσπραξη της συνδρομής γ ια  το  περιοδικό,
δεν γ ίνετα ι μέσω των Υπηρεσιών μας.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ I

Τηλεφωνικός θάλαμος εκτάκτου ανάγκης της'Αμεαης Δράσης Το «100» στην υπηρεσία του πολίτη - Μεταφορά τραυματία οε νοσοκομείο

σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν α  σ τις  14 Αύγουστου του 1959, όταν -ύ σ τ ε 

ρα από δ ω ρ εά  τη ς  Α μ ε ρ ικ α ν ικ ή ς  Κ υ β έ ρ ν η σ η ς - ά ρ χ ισ α ν  

να κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν  σ την Α θ ή να  τα πρώτα U  ασυρματοφόρα 

περιπολικά οχήματα (τύπου Ford Sedan). Λ ίγο  α ργότερα  

ο α ρ ιθ μ ό ς  το υ ς  α υ ξ ή θ η κ ε  π ρ ο ο δ ευ τικά , γ ια  να δ ια τ ίθ εν τα ι 

μ έ χ ρ ι το  1961, 15 α υ το κ ίν η τα  κ α ι 8 μ ο το σ ικ λ έ τε ς  (H a rle y  

D av idson ) σ την Α θήνα , κ α ι U α υ το κ ίνη τα  μ ε  1 μ ο το σ ικλέτα  

στον Π ε ιρ α ιά , ενώ  ο ι κ α τευ θ υ ν τή ρ ιες  ο δ η γ ίες  σε Α θήνα  κ α ι 

Π ε ιρ α ιά , δ ίνο ντα ν  από το  εγ κ α τεσ τη μ έ ν ο  στην Α σ τυ ν ο μ ικ ή  

Δ ιε ύ θ υ ν σ η  Α θ η νώ ν  Ρ α δ ιο τη λ εφ ω ν ικ ό  Κ έντρο  (Ρ /Τ). Το τ ε 

λ ευ τα ίο  δ ίδ ε ι τ ις  κ α τευ θ υ ν τή ρ ιες  ο δ η γ ίε ς  στα π ερ ιπ ολ ικό  

κ α ι τ ις  μ ο το σ ικ λ έτες , τα οποία  φ τά νο υ ν  στα σ η μ ε ία  σ υ μ β ά 

ντω ν μ ε  π ρ ο α να κρ ιτ ικό  υπ άλληλο, α φ ού  σε κ ά θ ε  π ερ ιπ ο

λ ικ ό  επ έβ α ιν ε  ω ς α ρ χηγό ς  π ληρώ ματος. Α ρ χ ιφ ύ λ α κ α ς  με 

δ ικ ο ν ο μ ικ έ ς  γνώ σ ε ις . Στα επ όμ ενα  χρόν ια  έγ ιν α ν  προσπά

θ ε ιε ς  εκσ υ γχρ ο ν ισ μ ο ύ  μ ε  π ερα ιτέρω  π ρ ο μ ή θ ε ιες  οχημάτω ν 

κ α ι μ ο το σ ικλετώ ν . Σ την  ε ξ ε λ ικ τ ικ ή  αυτή  π ορεία , ιδ ια ίτε ρ η  

σ η μ α σ ία  ε ίχ ε  κ α ι η σύσταση τη ς  ομάδας δικυκλιστώντης 

Άμεσης Δράσης, μ ε  τον  χ α ρ α κ τη ρ ισ τ ικ ό  τ ίτλο  «Ομάδα Ζ», 
τον Φεβρουάριο του 1979 ύσ τερα  από απ όφ αση τη ς  τό τε 

η γ εσ ία ς  τη ς  Α σ τυ ν ο μ ία ς  Π όλεω ν. Α ρ χ ικ ά , η Ο μάδα σ τε λ ε 

χ ώ θ η κ ε  μ ε  Α σ τυ ν ο μ ικ ο ύ ς  της  Τροχα ίας, ενώ  α ργότερα  κ α ι 

μ ε  ά νδ ρ ες  ά λλω ν Υπηρεσ ιώ ν.

Ά ξ ια  α ναφ οράς ε ίν α ι κα ι η αποστολή της Άμεσης Δρά
σης, η οποία αφορά -μεταξύ άλλων- στην πρόληψη και 
καταστολή αδικημάτων, την περισυλλογή οινοφλύγων, τη 

μεταφορά βαρέως πασχόντων, τη βεβαίωση παραβάσε' 
ων, την ανεύρεση εξαφανισθέντων, την επίλυση δια
φορών και όχι μόνο, κατόπιν κλήσης στον χαρακτη
ριστικό αριθμό «100». Σε ένα  χρόνο  

από τη ν  ίδρυσ ή  της. υπ άχθηκε 

στην Μ η χα νο κ ίνη τη  Υποδι

εύ θ υ ν σ η . γ ια  να απ ο- 

τ ε λ έ σ ε ι από το

«Άμεση Δράση». 2Δ ώρες το 24ώρο «εν ακροάοει»
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I ΙΣΤΟΡΙΚΟ

To κέντρο Αμέοου Δράσεως.
0 Αξιωματικός Υπηρεσίας και οι βοηθοί του επί το έργον.

Οι προοληπτικοί έλεγχοι και η διαρκής παρουσία του «100» 
τόνωσε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

ξάρτητο Τμήμα, που υπαγόταν απευθείας στο Επιτελείο της 

Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών και να προαχθεί τελικώς 

τον Ιούλιο του 1973 σε Υποδιεύθυνση με χαρακτηριστικά 
βελτιωμένης και σύγχρονης πλέον Υπηρεσίας.

Αν ωστόσο, θέλουμε να κάνουμε μια αποτίμηση, για το 
αν ανταπεξήλθε η Υπηρεσία στην αποστολή της, θα είναι 

χρήσιμο, να εστιάσουμε στην απόδοσή της. όπως αυτή κα

ταγράφεται σε στατιστικά στοιχεία της εποχής. Ενδεικτικά, 

παρατίθενται στοιχεία της περιόδου 1959-1967, κατά την 

οποία τα πλημμελήματα ανήλθαν σε 35.586, τα πταίσματα 

σε 164.970, οι συστάσεις σε 518.558 και τα συμβάντα σε 

423.176, με το γενικό σύνολο, να αποδεικνύει τον υπέρογκο 

αριθμό περιστατικών, στα οποία επιλήφθηκαντα πληρώματα 
της Άμεσης Δράσης.

Δ ιευκρινίζεται μάλιστα, ότι τα περιστατικά αυτά δεν ήταν 
μόνο αστυνομικής φύσεως, αλλά ήταν και κοινωνικού ή αν

θρωπιστικού ενδιαφέροντος, γεγονός που προσδίδει στην 
Υπηρεσία, όχι μόνο κοινωνικό προφίλ αλλά και ανθρωπιστι
κή συνείδηση! Του λόγου το αληθές επιβεβαιώνεται από το 
γεγονός, ότι το προσωπικό της Άμεσης Δράσης προσέφερε 

αίμα σε όσους κινδύνευσαν αλλά και πρώτες βοήθειες σε 

ασθενείς, ηλικιωμένους, έγκυες γυναίκες, βρέφη και όχι 

μόνο. Η προσφορά αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο στους πολί
τες, των οποίων η εκτίμηση εκφραζόταν με ευχαριστήριες 

επιστολές, τηλεγραφήματα ή προφορικές ευχαριστίες, ενώ 
ανάλογο κλίμα θαυμασμού απέπνεαν και τα αναγραφόμενα 
στον Τύπο της εποχής δημοσιεύματα.

Συνεκδοχικά, το έργο της Αμεσης Δράσης της Αστυνο

μίας Πόλεων είναι μάλλον δύσκολο να περικλεισθεί ή να 
αποτυπωθεί πλήρως σε λίγες μόνο σελίδες. Αλλά, αν αναλο- 

γιστούμε την προσφορά της, αντιλαμβανόμαστε εύλογα, ότι 
η σημασία της ίδρυσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας ήταν 
καθοριστική, όχι μόνο για τις ανάγκες της εποχής, αλλά και 
για αυτές των επόμενων δεκαετιών. ■

Εποπτείο σημείων ζωτικού ενδιαφέροντος των Αθηνών, 
μέοω κλειστού κυκλώματος τηλεοράσεων.

Βιβλιογραφία
• Αρχηγείο Αστυνομίας Πόλεων. «1921-1971 Τα 50 χρόνια της 

Αστυνομίας Πόλεων», σ. 85, 92-93, 134. Αθήνα, 11/1971, Αρ
χηγείο Αστυνομίας Πόλεων.

• Χαράλαμπος θ. Σταμάτης, «Ιστορία της Αστυνομίας Πόλεων 
1921-1971 και οι Αστυνομικοί θεσμοί εν Ελλόδι από της βα- 
θείας αρχαιότητος», σ. 395-396, 532-538, Αθήνα, 1971, Μ. 
Φραγκούλη.

• Αρχηγείο Αστυνομίας Πόλεων, «Αστυνομικά Χρονικά», σ. 160- 
161,164-165, Αθήνα, 1/1975, Αρχηγείο Αστυνομίας Πόλεων.

* Ο Αστυφύλακας Δημήτριος Τσιρίγκας και ο Ειδικός Φρουρός 
Κων/νος Κούτλας (απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιο

λογίας και Κοινω νικής Ανθρωπολογίας του Παν/μίου Θεσσαλίας) 

υπηρετούν στο Ιστορικό Αρχείο της ΕΛ.ΑΣ. του τμήματος Ιστορίας/ 

Εκδόσεων, της Δ ιεύθυνσης Επικοινωνίας του Α.Ε.Α.

*** Οι φωτογραφίες του άρθρου ανήκουν στο φωτογραφικό υλικό 

του Ιστορικού Αρχείου του Τμήματος Ιστορίας /  Εκδόσεων, της 

Δ ιεύθυνσης Επικοινωνίας του Α.Ε.Α.
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24ωρη
Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης, 
Συμβουλευτικής & Ενημέρωσης

Στελεχωμένη από συναδέλφους ψυχολόγους 
Τήρηση απορρήτου & ανωνυμίας

Υπουργείο Εσωτερικών 
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 

Διεύθυνση Υγειονομικού 
Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών

είναι ανοιχτή για σας



I  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

►  Επιμέλεια: Ανβ/μος Οδυσσέας Παππάς

Η «24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υπο
στήριξης. Συμβουλευτικής και Ενημέρωσης» ε ίνα ι μια 

δομή παροχής φροντίδας στον τομέα της ψυχικής υγείας 

που απευθύνεται στο ένστολο και το πολιτικό προσωπικό 

της Ελληνικής Αστυνομίας, εν ενεργεία και συνταξιούχους, 
καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους. Υπάγεται στο 

Ψυχιατρικό Τμήμα του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών και στε
γάζεται στις εγκαταστάσεις του Ιατρείου στην οδό Πειραιώς 
153 στην Αθήνα.

Αντικείμενο της Γραμμής είνα ι η παροχή ψυχολογικής

φροντίδας στους δ ικα ι
ούχους. με χαρακτήρα 

συμβουλευτικό και υπο

στηρικτικό. με δικαίωμα 

ανώ νυμης επ ικ ο ιν ω 
νίας. καθώς και τήρη

ση του απορρήτου και 
της εμπ ιστευτικότητας 

των συνομιλιών, δρώ- 
ντας συμπληρωματικά 

προς το κλ ιν ικό  έργο 
που παρέχουν ο ι Ε ιδ ι

κο ί Ψυχικής Υγείας της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

Παράλληλα προσφέρει 
Επιστημονικός Υπεύθυνος της Γραμμής ενημέρωση γύρω από 

Ψυχολογικής ΥποστήριξηςΑ/ΔΊΥΠ ενα ευρύ φάσμα θεμά-
ΕμμανουήλΚουφάκπς των της κα θ η μ ερ ινό 

τητας αλλά και γύρω από υπηρεσίες και δομές ψυχικής 

υγείας, στο πλαίσιο του αντικειμένου της Τηλεφω νικής 
Γραμμής.

Φ ιλοδοξία και προτεραιότητα του προσωπικού της 

Γραμμής είνα ι να βρίσκεται δίπλα στο συνάδελφο, οποια

δήποτε ώρα του 24ώρου, καταργώντας τις αποστάσεις και 
τους περιορισμούς. Να βρίσκεται δίπλα στο συνάνθρωπο 

που καλεί, όχι από αδυναμία αλλά κάνοντας μια κίνηση 
αυτοφροντίδας και υπευθυνότητας απέναντι στον ίδιο και 
το περιβάλλον του. Για το λόγο αυτό, γίνεται προσπάθεια 

να γ ίνε ι γνωστή η δυνατότητα παροχής βοήθειας στους 

συναδέλφους σε όλη την επικράτεια, μέσα από ενημερώ

σεις -  δ ιαλέξεις που έχει προγραμματίσει ο Επιστημονικός 
Υπεύθυνος της γραμμής Α /Δ ' (ΥΓ) Εμμανουήλ Κουφάκης 

στις Αστυνομικές Δ ιευθύνσεις της χώρας μέχρι το τέλος 

του έτους, σε συνεργασία με Υγειονομικούς Αξιωματικούς 
της περιφέρειας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

► Ψυχολογική υποστήριξη ένστολου και πολιτικού προσω
πικού της Ελληνικής αστυνομίας σε θέματα υπηρεσια
κού και οικογενειακού περιβάλλοντος, καθώς και θέματα 
κοινωνικού ενδιαφέροντος.

► Υποστήριξη των οικογενειών των δικαιούχων, καθώς και 
του εν αποστρατεία προσωπικού και των οικογενειών 
τους σε θέματα ψυχικής υγείας.

► Άμεση ανταπόκριση και παρέμβαση σε καταστάσεις προ-
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Επίσημη παρουσίαση και έναρξη λειτουργίας της «24ωρπς Τηλεφωνικής Γραρρής Ψυχολογικής Υποστήριξης»

σωπικής κρίσεως.
► Συμβουλευτική του Προσωπικού και των Διοικήσεων για 

το χειρισμό ειδικών περιστατικών και καταστάσεων.
► Πρόληψη και διαχείριση του καθημερινού στρες και του 

εργασιακού άγχους.
► Συμβουλευτική σε θέματα σχέσεων, οικογένειας και συ

μπεριφοράς.
► Ψυχολογική υποστήριξη σε θέματα υγείας, οργανικών 

νοσημάτων, θέματα πένθους, καθώς και άλλων απω

λειών.
► Πρόληψη και διαχείριση περιστατικών κατάθλιψης και 

άλλων ψυχικών διαταραχών και διασύνδεση με τους 

Υπηρεσιακούς Ψυχιάτρους και Ψυχολόγους.

Η Τηλεφωνική Γραμμή στελεχώνεται από εννέα Αστυ
νομικούς Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι κατέχουν 

πτυχίο Ψυχολογίας και άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος 
Ψυχολόγου, έχουν μεταπτυχιακές σπουδές και κλινική 

εμπειρία στο αντικείμενο της ψυχολογίας, ενώ έχουν 
τύχει ειδικής εκπαίδευσης σε θέματα διαχείρισης προ
σωπικών κρίσεων, περιστατικών αυτοκαταστροφικότητας 

και αυτοκτονικότητας. Το προσωπικό της Γραμμής υπο

στηρίζεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του από τους 
Ε ιδικούς Ψ υχικής Υγείας του Κεντρικού Ιατρείου μέσω 

επιστημονικής εποπτείας και τυγχάνει συνεχούς εκπαί
δευσης - επιμόρφωσης γύρω από θέματα ψυχικής υγείας 
μέσω εξειδ ικευμένω ν προγραμμάτων που εκπονούνται σε 

συνεργασία του Κεντρικού Ιατρείου με διάφορους δημόσι

ους και ιδιωτικούς φορείς.
Πλεονέκτημα της διπλής ιδιότητας του προσωπικού της 

Γραμμής αποτελεί το γεγονός ότι, εκτός από την επιστη

μονική κατάρτιση και εξειδ ίκευσή του για την παροχή επι

στημονικής ψυχολογικής φροντίδας, υπάρχει εμπειρία και 

προσωπικό βίωμα του αμιγούς αστυνομικού αντικειμένου 

που εξασφαλίζει καλύτερη κατανόηση και ανταπόκριση στις 

ανάγκες των συνάδελφων.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η 24ωρη Τηλεφω νική Γραμμή αποτελεί προϊόν συ

στηματικής εργασίας που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημέρωση - διάλεξη για τη Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης

πολιτικής κα ι φυσ ικής Ηγεσίας του Σώματος, οι οποίοι 

αφουγκραζόμενοι τις αυξανόμενες απαιτήσεις της επο

χής και των αναγκών του Προσωπικού του Σώματος της 

Ελληνικής Αστυνομίας, ανέθεσαν σε επιστημονική ομάδα 

του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών τη μελέτη και υλοποίηση 
του εγχειρήματος.

Η επιστημονική ομάδα, μετά από εκτεταμένη έρευνα 

και συνεργασία με φορείς στην Ελλάδα και στο εξω τερ ι

κό όπου λειτουργούν αντίστοιχες γραμμές - υπηρεσίες, 

έθεσε τις βάσεις της νέας δομής και εκπόνησε, σε συ

νεργασία με την Δ ιεύθυνση Εκπαίδευσης, εξε ιδ ικευμ ένο  

πρόγραμμα κατάρτισης του προσωπικού που θα στελέ
χωνε τη Γραμμή.

Τον Οκτώβριο του 2016 ανακοινώνεται η σύσταση και 
πιλοτική λειτουργία της Τηλεφωνικής Γραμμής για το 

προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Λίγο μετά γίνεται 
έναρξη μιας Τηλεφω νικής Γραμμής που λειτουργεί μόνο 

σε πρωινή βάση και στελεχώνεται από το ήδη ύπαρχον 

προσωπικό του Κεντρικού Ιατρείου με σκοπό τη δοκιμή 
και προετοιμασία της επερχόμενης «24ωρης Γραμμής 
Ψ υχολογικής Υποστήριξης».

Το Φεβρουάριο του 2017 συγκροτείται Ειδική Επι
στημονική Επιτροπή, η οποία κατόπιν σχετικής διαταγής 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Γοαμμής, 

προβαίνει στην αξιολόγηση και επιλογή του προσωπικού.
Τον ίδιο μήνα ξεκινά η εκπαίδευση του προσωπικού 

που υλοποιείται σε συνεργασία με ειδ ικούς της Ελληνικής 

Αστυνομίας, του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, της Ελληνι
κής Ψ υχιατρικής Εταιρείας, καθώς και με άλλους φορείς 

ψυχικής υγείας και η οποία ολοκληρώνεται περίπου ένα 
μήνα αργότερα.

Την 22 Μαρτίου 2017 πραγματοποιείται, από την πο
λιτική και φυσική Ηγεσία, η επίσημη παρουσίαση και 
έναρξη λειτουργίας της «24ωρης Τηλεφωνικής Γραμ
μής Ψυχολογικής Υποστήριξης, Συμβουλευτικής και 
Ενημέρωσης» και από τα πρώτα πρωινά λεπτά της 23ης 
Μαρτίου 2017 η Γραμμή και το Προσωπικό της ε ίνα ι συ

νεχώς δ ιαθέσιμα όλο το 24ωρο. δίπλα στον συνάδελφο 
και την ο ικογένεια  του.

Η ανταπόκριση από την αστυνομική ο ικογένεια ήταν 

ιδιαίτερα ενθαρρυντική, γεγονός που αποδεικνύει την ορ

θότητα της απόφασης για τη δημιουργία της. Ως εκ  τούτου, 
ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της γραμμής Α /Δ ' (ΥΓ) Εμμα
νουήλ Κουφάκης αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει 

για την αμέριστη βοήθεια του τον ΓΓ Δημόσιας Τάξης κ. 

Δημήτριο Αναγνωστάκη. καθώς επίσης και το συντονιστή 

του εγχειρήματος Ταξίαρχο (ΥΓ) Γεώργιο Βυνάκο. Επιπλέ
ον ευχαριστεί για την πολύτιμη προσφορά και τη συνε

χή επιστημονική υποστήριξη τους Α /Δ ' (ΥΓ) Παρασκευή 

Γούλα. Α /Β ' (ΥΓ) Δημήτριο Καραΐσκο και Α /Β ' (ΥΓ) Τάνια 
Καρασσαβαΐδου. Επίσης ιδ ια ίτερες ευχαριστίες απευθύ
νε ι στον Δ ιευθυντή του Κ.Ι.Α., Ταξίαρχο (ΥΓ) κ. Αθανάσιο 

Μπαδέκα. ο οποίος περιέβαλε με ενδιαφέρον και διαρκή 
φροντίδα την υλοποίηση του παρόντος εγχειρήματος. ■
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ I
► Επιμέλεια: Ανθ/μος Αντώνης Τζιβονόπουλος

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ
-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ-

Η τεχνολογική εξέλιξη  του τομέα της πληροφορικής. 

ήταν ραγδαία τις τελευταίες δύο δεκαετίες και οδή

γησε στην πλήρη ενσωμάτωσή της στην καθημερινή 

μας ζωή. καθώς αναδείχθηκε σε εργαλείο που ικανοποιεί 

τις περισσότερες ανάγκες μας. Σχεδόν σε κάθε σπίτι υπάρ
χει ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής συνδεμένος στο διαδί- I 
κτυο. μέσω του οποίου οι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ | 
τους, ανταλλάσουν μηνύματα, προβαίνουν σε αγοροπωλη- 

σίες. εκτελούν τραπεζικές συναλλαγές, ενημερώνονται για 

τα γεγονότα που συμβαίνουν σε παγκόσμια κλίμακα κ.λπ..

Οι παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε 
αλλαγές στο τομέα της εργασίας και του εμπορίου. Πολλοί 

άνθρωποι εργάζονται πια εξ αποστάσεως από το σπίτι τους 
ενώ πολλές επιχειρήσεις, προκειμένου να μειώσουν το κό

στος λειτουργίας τους, έχουν στραφεί στην πώληση προϊό

ντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.
Οι οικονομικές και τεχνολογικές αυτές εξελίξεις και οι αλ

λαγές στις συνήθειες ανθρώπων και επιχειρήσεων δεν πέρα
σαν απαρατήρητες από το οργανωμένο έγκλημα. Το διαδίκτυο 

αποτελεί πλέον για αυτούς ένα νέο χρυσοφόρο πεδίο δράσης, 

που έχει δώσει ώθηση στην εγκληματική δραστηριότητά τους, 
εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητές και τις αδυναμίες του. Μα

ζί με τα παραδοσιακά εγκλήματα τα οποία απλά άλλαξαν τόπο 
δράσης από τον πραγματικό κόσμο στον ψηφιακό, αναπτύχθη

καν και νέου είδους εγκλήματα, όπως η κλοπή διαδικτυακής 
ταυτότητας, η online κλοπή κωδικών πιστωτικών καρτών, επι

θέσεις άρνησης υπηρεσιών κ.λπ..

CC  ό τα ν  κοιτάς στο διαδίκτυο, βλέπεις την ανθρωπότητα. 
Η ανθρωπότητα έχει καλές και κακές π, εύρες.

Το διαδίκτυο πρέπει να είναι ένας ακριβής καθρέφτης 
Της ανθρωπότητας. Ως εκ τούτου σε αυτό θα βρεις κα, καλ 

πράγματα και φρικτά και έν δ ο ξα }}

CYBER 
(CRIME

D IV IS IO N
ΔΙΟΞΗ ΗΛΕΚ/ΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Sir T im oth y  B ern ers Lee, 
δ η μ ιο υ ρ γό ς  του δ ια δ ικτύ ο υ

Η Ελληνική Αστυνομία, 

προκειμένου να αντιμετωπίσει 
την νέα αυτή μορφή εγκλη 

ματικότητας. προχώρησε βά

σει του άρθρου 31 του Π.Δ.
178/2014 στην ίδρυση της Δι

εύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με έδρα την 

Αθήνα και τοπική αρμοδιότητα τον «Τομέα Νοτίου Ελλάδας» 
(Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Γενικές Περιφερει

ακές Αστυνομικές Διευθύνσεις Δυτικής Ελλάδος. Ιονίων Νή
σων. Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Στερεός Ελ

λάδος). καθώς και την ίδρυση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με έδρα τη Θεσσαλονίκη και 

τοπική αρμοδιότητα τον «Τομέα Βορείου Ελλάδος» (Γενική 

Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και Γενικές Περιφε
ρειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης. Κεντρικής Μακεδονίας. Δυτικής Μακεδονίας,
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I  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Ηπείρου, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου). Αποστολή της 
Υπηρεσίας είναι η πρόληψη, η έρευνα και η καταστολή 

εγκλημάτων, που διαπράττονται μέσω του διαδικτύου ή 
άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Ανάμεσα στο πλήθος των εγκλημάτων μέσω διαδικτύου 

που καλείτε να αντιμετωπίσει η ΔΙ.Δ.Η.Ε., βαρύνουσα θέση 

κατέχουν τα εγκλήματα που στοχοποιούν ανήλικα άτομα, 

όπως αυτό της ψηφιακής παρενόχλησης (cyberbullying). 

Με τον όρο ψηφιακή παρενόχληση εννοούμε οποιαδήποτε 

επαναλαμβανόμενη πράξη εκφοβισμού, επιθετικότητας, πα
ρενόχλησης. τρομοκρατικής ή αυταρχικής συμπεριφοράς, 
που πραγματοποιείται μέσω της χρήσης ψηφιακών συσκευ
ών (Η/Υ. κινητών τηλεφώνων).

Πως όμως εκδηλώνεται το cyberbullying;
► Αποστολή κειμένων, e-m ail, ή άμεσων μηνυμάτων με 

προσβλητικό περιεχόμενο.

► Κακόβουλη δημοσίευση φωτογραφιών σε μέσα κοινω

νικής δικτύωσης (social media) ή άλλες ιστοσελίδες με 
μοναδικό σκοπό την παρενόχληση.

► Διάδοση φημών και ψευδών γεγονότων με σκοπό την 
δυσφήμιση σε τρίτους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
ιστολογία, ιστοσελίδες κ.λπ..

► Ανώνυμες κλήσεις και μηνύματα με σκοπό τον φόβο και 
την ταραχή.

► Χρήση του ονόματος ξένου χρήστη με σκοπό τη διάδοση 

φημών και ψεμάτων για κάποιον τρίτο (κλοπή ταυτότητας).

► Δημιουργία ιστοσελίδων που στοχοποιούν συγκεκριμέ
να άτομα καλώντας άλλους να δημοσιεύσουν μηνύματα 
μίσους.

► Αποστολή ειδικών προγραμμάτων trojan horses (δούρει- 

οι ίπποι) σκόπιμα για να δημιουργήσουν πρόβλημα, με 
την υποκλοπή κωδικών.

► Εκφοβισμός στη διάρκεια ενός διαδραστικού online παι
χνιδιού.

Παρακάτω παρατίθενται μερικές συμβουλές της ΔΙ.Δ.Η.Ε. 
για το πώς πρέπει να αντιδράσει το θύμα εκφοβισμού 

_________________ μέσω διαδικτύου
► Απόφυγε να απαντήσεις στις απειλές του δράστη.

► Άλλαξε λογαριασμό e-m ail ή «κατέβασε» τη σελίδα δ ι

κτύωσής σου και, αν είναι εφικτό, δημιούργησε νέους 
λογαριασμούς.

► Διατήρησε αποδεικτικά της δράσης, συμπεριλαμβάνο- 
ντας όσα περισσότερα στοιχεία μπορείς όπως ημερομη

νίες και ώρες, λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομεί
ου και λοιπά.

► Αφαίρεσε από τις λίστες των «φίλων» αυτόν που σε πα

ρενόχλησε και ρύθμισε το προφίλ κοινωνικής δικτύωσης

ώστε να είναι «απόρρητο».

► Εάν ο θύτης είναι γνωστό σου πρόσωπο, σε αυτήν την πε

ρίπτωση ζήτησέ του να σβήσει τα μηνύματα και να απο- 

καταστήσει την αλήθεια σε περίπτωση διάδοσης φημών.

► Σε περίπτωση που η παρενόχληση πραγματοποιη

θεί σε κάποια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. 

Facebook) κάνε αναφορά (report) για το περιστατικό 
στους διαχειριστές της ιστοσελίδας.

► Μη κρατάς τους εκφοβισμούς για τον εαυτό σου. Δεν 

είσαι μόνος / μόνη! Πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεις 

το περιστατικό σε έναν ενήλικα, είτε πρόκειται για τους 

γονείς σου είτε για κάποιον εκπαιδευτικό ή άλλο κοντι

νό και έμπιστο άτομο, και, φυσικά να το καταγγείλεις, 
ακόμα και μόνος σου. καλώντας στη Διεύθυνση Δίωξη 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μέσω του CYBERALERT

Πως πρέπει να δράσουν οι γονείς 

σε περιπτώσεις εκδήλωσης cyberbullying;
► Η επικοινωνία με το παιδί είναι το κλειδί! Είναι σημαντικό να 

ακούσετε προσεκτικά τι λέει το παιδί για τις online εμπει
ρίες του και να εξοικειωθείτε και οι ίδιοι με το διαδίκτυο.

► Πολύ συχνά, αρκετοί γονείς, ως απάντηση σε ένα περι

στατικό cyberbullying. απαγορεύουν στα παιδιά τους να 
επισκέπτονται διάφορες ιστοσελίδες, αλλά έτσι μπορεί 

ενδεχομένως να τα προφυλάσσουν από κάποια ενοχλη
τικά μηνύματα, ωστόσο τα κρατούν μακριά από την εξέ 

λιξη της τεχνολογίας και την προσωπική τους ανάπτυξη.

► θα πρέπει να ενημερώσετε τα παιδιά εκ των προτέρων 

εάν δεχτούν απειλητικά ή προσβλητικά μηνύματα να κρα
τήσουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία γιατί είναι χρήσιμα σε 

μια πιθανή ψηφιακή διερεύνηση τους από τη ΔΙ.Δ.Η.Ε..
► Συχνά ο θύτης είναι κάποιος γνωστός του θύματος. Σε 

αυτήν την περίπτωση είναι σημαντικό να ενημερωθούν 
οι γονείς του παιδιού για τη συμπεριφορά του. το σχολείο 
του αν τα παιδιά πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο, με βασικό 

στόχο να νιώσει μεγαλύτερη ασφάλεια το θύμα και να 
ελεγχθεί και έτσι να περιοριστεί ο θύτης.
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► Σε περιπτώσεις όπου η παρενόχληση επιμένει και προ

έρχεται από άγνωστο αποστολέα, μπορείτε να καταγγεί

λετε το περιστατικό στη ΔΙ.Δ.Η.Ε..
► Εάν το παιδί συνεχίζει να εμφανίζεται αγχωμένο, απομο

νωμένο. φοβισμένο, είναι σημαντικό να ζητήσετε τη βοή

θεια ενός ειδικού σε τέτοιου είδους θέματα (ψυχολόγος).

Μια άλλη μορφή ηλεκτρονικού εγκλήματος, το οποίο τα τε

λευταία χρόνια γνωρίζει μια έξαρση και στο οποίο η ΔΙ.Δ.Η.Ε. 

δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα, είναι η πορνογραφία ανηλίκων στο 
διαδίκτυο. Η παραγωγή υλικού πορνογραφίας ανηλίκων είναι 

ένα παγκόσμιο φαινόμενο με τεράστια κέρδη. Τα κυκλώματα 
πορνογραφίας ανηλίκων δραστηριοποιούνται καθημερινά σε 

όλο τον κόσμο.

Τα «αρπακτικά», προσποιούμενοι ότι είναι έφηβοι, χρη

σιμοποιούντο δωμάτια ανοιχτής επικοινωνίας (chat rooms), 

τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και άλλους χώρους 

διαδικτυακάς επικοινωνίας για να προσελκύσουν παιδιά με 

σκοπό να τα κακοποιήσουν.
Συχνά τέτοιου είδους ιστότοποι θεωρούνται από τα παι

διά ασφαλείς τόποι συνομιλίας στο διαδίκτυο, τόσο εξα ιτί- 

ας της δημόσιας φύσης της συζήτησης, αλλά και της λαν
θασμένης εκτίμησης των παιδιών ότι διατηρείται η ανωνυ

μία τους. Τα «αρπακτικά» ξεκινούν συζητήσεις με τα πιθανά 

θύματα με σκοπό να αναπτύξουν φιλική σχέση με αυτά και 

να αποσπάσουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορί

ες σχετικά με τον τόπο διαμονής τους, τα ενδιαφέροντα, τα 

χόμπι και τις σεξουαλικές τους εμπειρίες.
Οι συζητήσεις μπορεί να διαρκέσουν ημέρες, εβδομά

δες. ακόμη και μήνες, μέχρι το «αρπακτικά» να αποκτήσει 
την εμπιστοσύνη του παιδιού. Στην συνέχεια προκαλούν σι- 
γά-σιγά συζητήσεις σεξουαλικής φύσεως και τους στέλνουν 

φωτογραφίες ως κάτι το αποδεκτό και φυσιολογικό.
Τα «αρπακτικά» μπορεί να είναι και άτομα υπεράνω πό

σης υποψίας: μορφωμένοι, επιφανείς, οικονομικά ευκατά

στατοι, οι οποίοι πιθανόν να έχουν και δική τους οικογένεια, 
φιλήσυχοι, ευυπόληπτοι. Δεν θα διστάσουν να εκμεταλλευ
τούν τη θέση τους, αλλά και τη σχέση τους (συγγενείς) για 

να ικανοποιήσουν το αρρωστημένο τους πάθος

Η ΔΙ.ΔΗ.Ε. παρέχει μια σειρά από συμβουλές για τα παιδιά 
προκειμένου να προφυλαχθούν από περιστατικά

αποπλάνησης μέσω του διαδικτύου_________
► Συμβουλευτείτε τους γονείς σας. όταν έχει προκύψει κά

ποιο πρόβλημα με κάποιον ο οποίος σας προσέγγισε στο 

Διαδίκτυο.
► Αν διαθέτετε λογαριασμό σε κάποια ιστοσελίδα κοινω

νικής δικτύωσης (μετά την ηλικία των δεκατριών), απο

φεύγετε να βάζετε τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματε
πώνυμο. διεύθυνση, τηλέφωνο, σχολείο), καθώς επίσης 

και φωτογραφίες σας ή των συμμαθητών σας.
► Αν θέλετε να βάλετε φωτογραφίες σας σε διάφορες σε

λίδες. καλό είναι να μην απεικονίζουν ευαίσθητα σημεία 
του σώματός σας ή το πρόσωπό σας και να είναι με μα

κρινή λήψη.
► Χρησιμοποιήστε σύνθετο κωδικό πρόσβασης στο λογαρια

σμό σας και όχι κάποιον τον οποίο μπορεί εύκολα να μαντέ
ψει κάποιος άλλος. Καλό, επίσης, είναι τον κωδικό πρόσβα

σης να τον γνωρίζουν οι γονείς σας. για λόγους ασφαλείας.
► Μην αποδέχεστε αιτήματα φιλίας από αγνώστους.

► Αποφεύγετε να μπαίνετε σε σελίδες στις οποίες συνομι
λείτε με αγνώστους ή απαιτείται η χρήση κάμερας.

► Μην ανοίγετε ποτέ την κάμερα σε αγνώστους.
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► Αν κάποιος χρήστης σε μια συνομιλία σας ζητήσει να βγά

λετε κάποια φωτογραφία που να δείχνει το σώμα σας ή γε

νικότερα εσάς, και να τη στείλετε, μην το κάνετε σε καμία 

περίπτωση και ειδοποιήστε αμέσως τους γονείς σας.

► Μην ανοίγετε μηνύματα / e-mails και κυρίως συνδέσμους 

(links) που υπάρχουν σε αυτά, κι ας τα έχει στείλει κάποιος 

φίλος ή φίλη σας, αφού δεν ξέρετε σε ποια σελίδα σας 

οδηγούν. Μπορεί, για παράδειγμα, πίσω από το σύνδεσμο 
αυτό να κρύβεται κάποιος ιός.

► Αν κάποιος άγνωστος χρήστης σάς προσέγγισε σε μια συ

νομιλία και μιλάει πονηρά και με σεξουαλικά υπονοούμε
να, μη συνεχίσετε να μιλάτε μαζί του.

► Αν για οποιονδήποτε λόγο αισθάνεστε ανασφάλεια ή φόβο, 
καλό είναι να ειδοποιήσετε τους γονείς σας ή την Υπηρε
σία μας στο τηλέφωνο 11188 για οποιαδήποτε βοήθεια

Συμβουλές για γονείς
Ανεξάρτητα του πώς μπορεί 

να λειτουργεί κάποιο άτομο που 

σκοπεύει να προσεγγίσει τα παι
διά. παρατηρούνται τα εξής:

1. Η επίτευξη σωστής επικοινω

νίας μεταξύ γονέα και παιδιού 

είναι πρωταρχικός παράγοντας.
, r  τ -, Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

ενω σε περίπτωση οποιασδήπο- ΓΤΟ“ *ο5ΚϊΚ«!0“ ΙΜ
τε απορίας ή αδυναμίας καλό ε ί

ναι να ζητηθεί η συμβουλή ειδικού ψυχολόγου.

2. Οι γονείς θα πρέπει να έχουν την εποπτεία των συσκευ

ών, με τις οποίες τα παιδιά εισέρχονται σε ιστοσελίδες, 

εφαρμογές και υπηρεσίες. Αν δεν υπάρχει η απαραίτητη 

τεχνογνωσία από πλευράς γονέων, καλό είναι να ζητη
θεί η συμβουλή ειδικού. Επιπλέον καλό είναι να γνωρί
ζουν από πριν τους κωδικούς πρόσβασης στα εκάστοτε 

προφίλ-λογαριασμούς στα οποία εισέρχεται το παιδί. Σε 

καμία περίπτωση όμως το παιδί δε θα πρέπει να νιώθει 
ότι παρακολουθείται από το γονιό. 0α πρέπει να χτιστεί 

μια σχέση εμπιστοσύνης γονιού-παιδιού αναφορικά με 
την πλοήγηση του στο διαδίκτυο.

3. Καλό είναι παιδιά νεαρής ηλικίας (κάτω των δεκατριών 

ετών) να μη διαθέτουν λογαριασμούς σε ιστοσελίδες κο ι

νωνικής δικτύωσης ή. εφόσον δεν μπορεί να αποφευ
χθεί αυτό, να υπάρχει καλή επικοινωνία και η κατάλληλη 

ρύθμιση για την πρόσβαση από τρίτα άτομα σε αυτούς.
4. Προτείνεται να αποφεύγεται το «ανέβασμα» (upload) ή 

η αναφορά σε κάποια συζήτηση προσωπικών στοιχεί
ων (ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις κατοικίας, τηλεφωνι

κοί αριθμοί, κ.λπ.), φωτογραφιών, ακόμα και e-m ail στις 

εκάστοτε ιστοσελίδες, εφαρμογές και υπηρεσίες. Σε πε
ρίπτωση «ανεβάσματος» φωτογραφίας, να μην απεικονί

ζονται ευδιάκριτα σε αυτή τα πρόσωπα των παιδιών ή να 

είναι μακρινή λήψη, πολύ περισσότερο δε όταν τα παιδιά 
είναι κάτω των δεκατριών ετών.

5. Συμβουλεύουμε τα παιδιά για την αποφυγή χρήσης κάμε

ρας, κυρίως όταν η συνομιλία γίνεται με άγνωστα άτομα ή 

χωρίς την παρουσία των γονέων και των κηδεμόνων.

Με την εξάπλωση του διαδικτύου αναπτύχθηκε ένας νέ

ος τρόπος επικοινωνίας των ανθρώπων μεταξύ τους και κο- 

ρυφώθηκε με την δημιουργία των Μέσων Κοινωνικής Δι
κτύωσης. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι ιστοσελίδες 

που προσφέρουν στους χρήστες τους τη δυνατότητα να δη

μιουργήσουν το προσωπικό τους προφίλ, να παρουσιάσουν 

τον εαυτό τους, να αναζητήσουν παλιούς φίλους και να επι

κοινωνήσουν με άλλους χρήστες στο Διαδίκτυο. Οι χρήστες 

αυτοί μπορεί να είναι γνωστοί από την καθημερινή ζωή τους 

ή εντελώς άγνωστοι. Όπως ισχύει γενικά για το Διαδίκτυο, 
λέμε ΝΑΙ στη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, 
αλλά ακολουθώντας βασικούς κανόνες.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
1. Χρήση της πληροφορίας για άλλο σκοπό. Στα κοινωνι

κά δίκτυα ο χρήστης έχει τη λανθασμένη αίσθηση ότι οι 

πληροφορίες που ανεβάζει είναι διαθέσιμες μόνο στους 
φίλους του. Στην πραγματικότητα, έχουν πρόσβαση σε αυ

τές και άλλοι χρήστες της ιστοσελίδας, οι οποίοι μπορούν 

να τις χρησιμοποιήσουν με σκοπό διαφορετικό από αυτόν 

που αρχικά θέλατε, επηρεάζοντας την καθημερινότητά 
σας εντός και εκτός του διαδικτύου. Για παράδειγμα, ένα
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σχόλιο που απευθύνεται σε φίλους, θα μπορούσε να δια
βαστεί από τον εργοδότη σας και να δημιουργήσει λαν

θασμένες εντυπώσεις για την επαγγελματική σας ζωή,

2. Η πληροφορία μένει για πάντα στο διαδίκτυο. Ανεβάζοντας 
μια φωτογραφία ή ένα σχόλιο σε μια σελίδα κοινωνικής δι

κτύωσης δημοσιεύεται σε έναν αριθμό χρηστών. Ακόμη και 

αν επιλέξετε να αποσύρετε αυτή την πληροφορία, αυτή πα

ραμένει αποθηκευμένη στα αρχεία της εταιρίας όπου ανή

κει η σελίδα, απλά δεν εμφανίζεται στο διαδίκτυο. Επίσης, 

οποιοσδήποτε από τους χρήστες που την βλέπουν μπορεί 

να τπν αντιγράψει και να τη χρησιμοποιήσει στο μέλλον.
3. Αποποίηση των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε αρκετά 

από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τίθεται ως όρος για 

την εγγραφή του χρήστη η αποποίηση των πνευματικών 

δικαιωμάτων από το περιεχόμενο που ανεβάζει, Ως απο

τέλεσμα, οι φωτογραφίες που δημοσιοποιείτε περνούν 
στην ιδιοκτησία της εταιρίας που κατέχει την ιστοσελίδα 

και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε.
U. Παρενόχληση - Cyberbullying Δημοσιοποιώντας πλη

ροφορίες όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο αριθ

μός τηλεφώνου ή ακόμη το όνομα του σχολείου ή της 
επιχείρησης όπου εργάζεστε, κάνετε γνωστή σε κάθε 
χρήστη την πραγματική σας ταυτότητα. Οι πληροφορίες 

αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κακόβουλους 

χρήστες για να σας παρακολουθήσουν ή ακόμη και να 
σας απειλήσουν. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και κατά 

τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών, οι οποίες μπορούν να 
παραποιηθούν με ψηφιακό τρόπο και να διανεμηθούν με 

σκοπό να σας δυσφημίσουν ή να σας απειλήσουν.
5. Εντοπισμός θέσης. Πολλοί χρήστες επιλέγουν να δημο

σιεύσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που βρίσκο
νται κάθε στιγμή. Είτε γίνεται συνειδητά, επιλέγοντας τη 
δημοσίευση της θέσης μέσα από την ιστοσελίδα ή αυ

τόματα, με τη χρήση εφαρμογών στο κινητό σας, πρέπει 

να θυμάστε ότι η δημοσίευση της θέσης σας μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από κακόβουλους χρήστες για να σας 
εντοπίσουν ή από επίδοξους διαρρήκτες για να γνωρί

ζουν πότε λείπετε από το σπίτι.
6. Κλοπή Ταυτότητας. Πρόκειται για τπν περίπτωση όπου κά

ποιος χρήστης του διαδικτύου παριστάνει εσάς και παραπλα

νά ή παρενοχλεί άλλους χρήστες. Μπορεί να εκδηλωθεί με 
δύο τρόπους: α) με τπν κλοπή του πραγματικού σας προφίλ, 

β) με τη δημιουργία ενός νέου προφίλ που θα περιλαμβάνει 
τα δικά σας στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο ή φωτογραφίες.

7. Δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων από τρίτους 

χρήστες. Όσο προσεκτικός και να είναι ένας χρήστης 

σχετικά με τις πληροφορίες που δημοσιοποιεί στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, δεν είναι πάντα σε θέση να ελέγ
ξει τις πληροφορίες που άλλοι χρήστες δημοσιοποιούν

για αυτόν. Για παράδειγμα, ένας φίλος σας μπορεί να δη

μοσιεύσει στο προφίλ του μια φωτογραφία που μεταξύ 

άλλων περιλαμβάνει και εσάς, σε άσεμνες πόζες ή σε 
ένα μέρος που δεν θα θέλατε να ξέρουν άλλοι ότι έχετε 

επισκεφθεί. Επίσης, δηλώνοντας κάποιος ότι είναι συμ

μαθητής σας και γνωστοποιώντας το σχολείο που πηγαί

νει, αυτομάτως αποκαλύπτει μια διεύθυνση όπου μπορεί 

κάποιος να σας εντοπίσει.
8. Παραχώρηση των δεδομένων σε τρίτες εταιρίες. Οι

εταιρίες που κατέχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που δημοσιεύετε σε 

αυτά, αλλά και σε δεδομένα που προκύπτουν από τη σύν

δεσή σας, όπως η IP διεύθυνση, η γεωγραφική περιο
χή που ανήκετε και ο browser που χρησιμοποιείτε. Οι 

πληροφορίες αυτές μπορούν να παραχωρηθούν σε τρίτες 

εταιρίες και να χρησιμοποιηθούν σε μεθόδους στοχευ- 

μένης διαφήμισης.
9. Παραχώρηση στοιχείων σε εφαρμογές. Σε αρκετά μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, πέρα από τη δημοσίευση πληρο

φορίας στο προφίλ του, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσει εφαρμογές. Καθώς οι εφαρμογές δεν 

πιστοποιούνται πάντα για την ασφάλειά τους, ενδέχε
ται να αποκτούν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορί

ες από το προφίλ σας, όπως τα στοιχεία διεύθυνσής σας 

ή να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό (ιούς κ.τλ.).

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει κάνει την εμφάνι
ση του ένα νέο φαινόμενο στο διαδίκτυο που ονομάστηκε 

«Μπλε φάλαινα». Δεν πρόκειται για παιχνίδι ούτε για πρό
κληση καθώς δεν αποτελεί μέρος εκπαιδευτικής δραστηρι

ότητας, ψυχαγωγίας ή μάθησης. Απεναντίας βάζει σε κίνδυ
νο τη ψυχική και σωματική μας υγεία. Το φαινόμενο αυτό 

εμφανίστηκε πριν μερικά χρόνια στπ Ρωσία όπου ορισμέ
νες ιστοσελίδες προσπάθησαν να συσχετίσουν τον αυξημέ

νο αριθμό αυτοκτονιών ατόμων νεαρής ηλικίας με "κάποιο 

παιχνίδι" και με ορισμένες διαδικτυακές ομάδες οι οποίες 
σε προσκαλούσαν να γίνεις μέλος τους ή να εκτελέσεις ορι

σμένες δοκιμασίες. Η ονομασία του φαινομένου έχει δοθεί 

στη μπλε φάλαινα καθώς το συγκεκριμένο θηλαστικό πολλές
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φορές χάνει το προσανατολισμό του από το υπόλοιπο κο

πάδι και εξοκείλει στη στεριά οδηγώντας το σε θάνατο λόγω 

έλλειψης οξυγόνου και βλάβης των ζωτικών του οργάνων. 

Με αυτό το συσχετισμό θέλουν να παρακινήσουν παιδιά νε

αρής ηλικίας να απομακρυνθούν από το "κοπάδι της κοινω
νίας" και να "ξεχωρίσουν".

Δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο όνομα αυτού του 

επικινδύνου φαινομένου ή από ποιες δοκιμασίες αποτελεί- 

ται αλλά στο πόσο επικίνδυνο και παράτολμο μπορεί να γίνει. 

Άλλωστε σε αυτό "ποντάρουν” και όσοι έχουν δημιουργήσει 

αυτές τις προκλήσεις. Δηλαδή στην περιέργεια, στην άγνοια 

κίνδυνου, στην αντιπαλότητα, στο μιμητισμό, στο θάρρος, στη 

τόλμη και προκλητικότητα των ατόμων νεαρής ηλικίας. Ένα 

παιδί που είναι περιθωριοποιημένο στο σχολείο και στην ο ι

κογένεια του. μπορεί λέγοντας ότι έχει κάνει αυτή τη δοκι

μασία ή πως διάλεξαν εμένα να κάνω αυτή τη πρόσκληση, 

να "διακριθεί" και να ξεχωρίσει, εφόσον δεν έχει τις δυνα
τότητες να διακριθεί σε άλλους τομείς.

Το συγκεκριμένο φαινόμενο αποτελεί αντικείμενο προ

βληματισμού σε όλο τον κόσμο. Όλοι πλέον το γνωρίζουν, 
πολλοί έχουν διαβάσει για αυτό και έχουν να πουν μια ιστο

ρία. Σε όσες χώρες έχουν αναφερθεί περιστατικά αυτοτραυ- 

ματισμού ή πρόθεση εκδήλωσης αυτοκτονίας δεν έχει γίνει 
άμεση σύνδεση με το φαινόμενο και πολλές φορές λαμβά- 

νεται ως μια αυτοδιαδιδόμενη διαδικτυακό φάρσα (hoax). 

Να σημειώσουμε ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει κανένα 
επιβεβαιωμένο κρούσμα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για γονείς
► Χρειάζεται σωστή ενημέρωση και εξακρίβωση της πλη

ροφορίας.

► Οι γονείς δεν θα πρέπει να πανικοβάλλονται με το άκου
σμα μιας φράσης π.χ. μπλε φάλαινα. Στο παρελθόν είχα

με παρόμοια επικίνδυνα φαινόμενα στα οποία ο θύτης 
προσκαλείται να κάνει κακό στον εαυτό του. να το κατα

γράψει και να το ανεβάσει στο διαδίκτυο δείχνοντας τις 
ικανότητες του.

► Οι περισσότεροι πιστεύουν πως είναι μια ειδική εφαρ

μογή που πρέπει να ψάξεις να βρεις και να κατεβάσεις. 
Δυστυχώς στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο απλά. 0 
οποιοσδήποτε μπορεί να στείλει ένα μήνυμα το οποίο να 
λέε ι «σε προκαλώ να κάνεις κάτι που δεν έχεις το θάρ

ρος». και εκε ί αρχίζουν όλα. Μπορεί να έχει τη μορφή 
ενός ηλεκτρονικού μηνύματος, ενός chat, μίας πρόσκλη

σης σε μια διαδικτυακό ομάδα, ένα άγνωστο αίτημα φ ι
λίας, ενός sms ή ενός συνδέσμου (link).

Πέραν των ανηλίκων και οι υπόλοιποι κοινοί χρήστες του δι

αδικτύου είναι ευάλωτοι σε επιθέσεις κυβερνοεγκληματιών. Οι

νέες τεχνολογίες και οι απεριόριστες δυνατότητες που προσφέ

ρει το διαδίκτυο έδωσαν στο οργανωμένο έγκλημα νέες οδούς 

δραστηριότητας και οι απάτες μέσω διαδικτύου είναι μία από τις 

ραγδαία αναπτυσσόμενες μορφές εγκληματικότητας. Η απάτη 
στο συμβατικό κόσμο είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα εγκλή

ματα. Η εμφάνιση, όμως, και ανάπτυξη του Διαδικτύου, μεγιστο
ποίησε τις δυνατότητες για διάπραξη νέων μορφών απάτης. Βα

σική αρχή στις απάτες που διαπράττονται μέσω Διαδικτύου είναι 
να πείσουν το θύμα να καταβάλλει ένα μικρό, αρχικό χρηματικό 

ποσό, με σκοπό να εξασφαλίσει ένα πολύ μεγαλύτερο στο μέλ
λον (π.χ. νιγηριανές απάτες) ή γενικότερα να πείσουν το θύμα 

για την ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών με σκοπό στη 

συνέχεια να του αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά (απάτες 
με πιστωτικές κάρτες κ.ά.).

Τα περιστατικά απάτης με τη χρήση πιστωτικών καρτών σε 

online αγορές αυξάνονται με ραγδαίο ρυθμό. Η έλλειψη επαφής 

πρόσωπο-με-πρόσωπο στο διαδίκτυο, τείνει να κάνει τους απα
τεώνες πιο τολμηρούς. Online αγορές προϊόντων που ποτέ δεν 

παραδόθηκαν (κινητά τηλέφωνα κ.α), υπέρογκες χρεώσεις πι
στωτικών καρτών για υπηρεσίες που ποτέ δεν ζητήθηκαν ή είχαν 

αρχικά παρουσιαστεί ότι προσφέρονται δωρεάν, παραπλανητική 
πληροφόρηση για προϊόντα που αγοράζονται μέσω διαδικτύου, 
είναι μόνο μερικές από τις καταγγελίες πολιτών που δέχονται 

καθημερινά οι διωκτικές αρχές της χώρας μας. Οι εγκληματίες 
επίσης πολλές φορές για να πετύχουν τους σκοπούς τους χρη

σιμοποιούν παραπλανητικές ιστοσελίδες εταιρειών μεταφοράς 
οι οποίες εγγυώνται την ασφαλή μεταφορά του προϊόντος. Όταν 

όμως γίνει η πληρωμή οι ιστοσελίδες αυτές παύουν να υπάρχουν.
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Η ΔΙ.Δ.Η.Ε. επίσης έχει δημιουργήσει μια χρηστική αφίσα 
για την ασφαλή πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω διαδικτύου, 

καθώς αυτές έχουν αποτελέσει κύριο στόχο της δραστηριότητας 

των κυβερνοεγκληματιών.
Η παγκόσμια γειτονιά του διαδικτύου βρίθει από σκοτεινές 

γωνιές και κακόβουλες δραστηριότητες, όπως κάθε ανθρώπι

νο δημιούργημα στο διάβα της ιστορίας, θεμελιώδους σημασί
ας για την προστασία από τα ηλεκτρονικά εγκλήματα είναι η 
πρόληψη. Στο πλαίσιο αυτό η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος έχει αναπτύξει ένα σύνολο καινοτόμων δράσεων 
με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, του 

εμπορικού κόσμου, των εταιριών καθώς και των δημόσιων και 
ακαδημαϊκών οργανισμών σε θέματα που αφορούν την ασφα

λή πλοήγηση στο Διαδίκτυο, τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε 

αυτό, καθώς και τους τρόπους προστασίας.
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Συνοπτικά, οι καινοτόμες δράσεις που έχουν υλοποιηθεί 
από την Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

είναι οι ακόλουθες: ____________
•  Ημερίδες Ασφαλούς Πλοήγησης σε όλη την Ελληνική 

Επικράτεια, έχοντας ως στόχο την ενημέρωση των πολι

τών και ιδιαίτερα των μαθητών, των γονέων και των εκ 
παιδευτικών, για τα φαινόμενα διαδικτυακάς βίας, τους 

κινδύνους που ελλοχεύουν στις ιστοσελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης και γενικά την πρόληψη και την αντιμετώπιση 

των κινδύνων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες

•  Διοργάνωση συνεδρίων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με 
αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφα

λούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο.
•  Τηλεδιασκέψεις σε σχολεία ανά την επικράτεια
•  Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά «σποτ» στο πλαίσιο της εκ 

στρατείας πληροφόρησης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων 

για την προστασία τους από τις παγίδες του διαδικτύου.
•  Συγγραφή και διαμοιρασμός ενημερωτικών φυλλαδίων 

για ασφαλέστερη πλοήγηση στο Διαδίκτυο.
•  Εκπαιδευτικές Επισκέψεις μαθητών και φοιτητών στις εγκα

ταστάσεις της ΔΙ.Δ.Η.Ε. και της ΥΛΗ.Ε.Β.Ε. με σκοπό την ενη
μέρωση για θέματα που αφορούν την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

•  Συμμετοχή στο Πληροφοριακό Κέντρο της ΕΛ.ΑΣ. στη ΔΕΘ.
•  Ιστότοπος cyberkid.gr και εφαρμογή Cyberkid για 

smartphone και tablet.
•  Ιστότοπος Cyberalert.gr -  Feelsafe και εφαρμογή 

Feelsafe για smartphone και tablet.
•  Παρουσία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: 

www.facebook.com/cyberkid.gov.gr 
www.facebook.com/CyberAlertGR 

Twitter ©cyberalertGR
•  Κανάλι CYBER ALERT στο YouTube

Επικοινωνία με τη
Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

•  Πενταψήφιο τηλεφωνικό αριθμό 11188,
•  ccu@cybercrimeunit.gov.gr
•  www.facebook.com/cyberkid.gov.gr
•  www.facebook.com/CyberAlertGR
•  twitter.com@cyberalertgr
•  www.cyberalert.gr/feelsafe/
•  www.cyberkid.gr
•  μέσω των εφαρμογών CyberKid και FeelSafe
•  ψηφιακή πλατφόρμα της Ελληνικής Αστυνομίας 

https:/portal.astynomia.gr

Πηγές:
•  www.interpol.int
•  www.europol.europa.eu ■
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
►  Της Π.Υ. Μαρίας Νέζερη
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ε Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Ε Σ

Ί Τ ά Ί ρ ο ζ

Μ άρκαρης
Ν Υ Χ Τ Ε Ρ ΙΝ Ο  Δ Ε Λ Τ ΙΟ

Ο
 Πέτρος Μάρκαρης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1937. 
Σπούδασε ο ικονομ ικές επιστήμες στην Αυστρία και εγκατα

στάθηκε οριστικά στην Αθήνα το 1964. Εμφανίστηκε στα ελλη
νικά γράμματα το 1965 με το θεατρικό έργο Η ιστορία του Αλή Ρέτζο. 

Μετέφρασε σημαντικά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, όπως των 
Μπρεχτ και Γκαιτε. Το 1995 κυκλοφόρησε το πρώτο του αστυνομικό μυ

θιστόρημα Νυχτερινό δελτίο. Ο κεντρικός του ήρωας, αστυνόμος Κώ

στας Χαρίτος, αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό και στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό, κατακτώ

ντας τις πρώτες θέσεις 
στις πωλήσεις. Τα β ι

βλία του Πέτρου Μάρ- 
καρη έχουν μεταφρα

στεί σε δεκατέσσερις 

γλώσσες και κυκλο
φορούν σε ε ίκ ο σ ι 
χώρες.

Το 2011 του απο- 

νεμήθηκαν τα δ ιε 
θνή βραβεία «Ρέη- 
μοντ Τσάντλερ» 

στην Ιταλία κα ι 
« Π έ π ε  Καρβάλιο» 

στην Ισπανία.



ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ |

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΡΕΧΤ...
Γνωρίστηκα με τον Μπρέχτ, όχι προσωπικά αλλά ως συγγρα

φέας. όταν ήμουν στη Βιέννη και προσπαθούσα να γίνω θεατρικός 
συγγραφέας όπως εκείνος. Είχα όμως ένα πρόβλημα. Η κλασ
σική δομή του τρίπρακτου έργου, που ίσχυε τότε, εμένα δε μου 
«πήγαινε». Όταν όμως είδα μία παράσταση έργου του Μπρέχτ 
ένιωσα ότι ο τρόπος που αυτός έγραφε ήταν ο τρόπος που και 
εγώ ήθελα να γράφω. Δηλαδή ένα έργο δομημένο πάνω σε σκη
νές ή εικόνες .όπως τις έλεγε ο Μπρέχτ και όχι πάνω σε πράξεις.

Άρχισα από τότε να ασχολούμαι σα μανιακός με το θέατρο του 
Μπρέχτ. Επειδή έχω και Γερμανική κουλτούρα το «μανιακός» για 
μένα σημαίνει σύστημα. Συστηματικά ασχολήθηκα, είδα παραστά
σεις. έγινα ένας μεγάλος θαυμαστής του Μπρέχτ και εκείνο που 
έμαθα από τον Γερμανό θεατρικό συγγραφέα και που με βοήθησε 
ως συγγραφέα, ήταν να ελέγχω στα κείμενά μου το συναίσθημα. 
Να μην αφήνω δηλαδή να ξεχειλίζουν τα έργα συναισθηματικά. 
0 Μπρέχτ έλεγε ότι αυτό που έχει σημασία είναι να περνά το συ
ναίσθημα μέσα από τη λογική. Να μην αφήνεις το συναίσθημα να 
πλακώνει την ιστορία και την αφήγηση. Έλεγε ακόμα ότι ο θεατής 
δεν πρέπει να είναι συναισθηματικός δέκτης αλλά συναφηγητής. 
Από την ιστορία του έργου της παράστασης να μπορεί να φτιά
χνει δικές του ιστορίες. Να μπορεί να συνεχίζει τις αφηγήσεις.

Αυτές του οι απόψεις εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ. Ενα 
άλλο που έκανα και με βοήθησε ήταν να κάνω μεταφράσεις. Με
τέφραζα συνέχεια. Όχι μόνο θεατρικά έργα αλλά και ποίηση και 
πεζογραφία. Μέσα από τη μετάφραση μάθαινα τον τρόπο που 
σκεφτόταν .τον τρόπο που έβλεπε την πραγματικότητά του. Μά
θαινα τον τρόπο που αυτή την πραγματικότητα την έβλεπε εξ 
αποστάσεως και με χιούμορ. 0 Μπρέχτ είναι ίσως για μένα ο 
μόνος Γερμανός συγγραφέας που έχει χιούμορ. Γερμανοί συγ

γραφείς με χιούμορ δεν είναι το σύνηθες.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΙΟΥΜΟΡ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ...
Να μείνουμε στον Μπρέχτ. Συζητούσαν μαζί του για το έργο 

του «Μάνα κουράγιο» που μέσα έχει σκηνές πολύ κωμικές σκη
νές. Του είπαν ότι το έργο αυτό «μιλάει» για μία μαύρη περίοδο 
πως γίνεται να «μιλάει» με χιούμορ και με κωμωδία. Τους απά
ντησε ότι η ζωή είναι έτσι που και στις πιο μαύρες περιόδους της 
έχει στοιχεία κωμωδίας και στις πιο κωμικές στοιχεία τραγωδί
ας. Αυτό, η τέχνη δε μπορεί να το αγνοήσει. Εγώ αυτό το κάνω 
πολύ συνειδητά. Δηλαδή πολύ συνειδητά σπάω το μαύρο με μία 
κωμική σκηνή ή με ένα κωμικό διάλογο και επιδιώκω αυτή η 
κωμική σκηνή ή η κωμική κατάσταση να είναι δεικτική, θέλω 
με αυτό τον τρόπο να προξενώ αντιδράσεις οι οποίες δεν πρέ
πει να είναι πάντα θετικές, θέλω να αντιδρά ο άλλος, να τον τσι
γκλάω . Γιατί αυτό το τσίγκλιμα θα τον βοηθήσει να σκεφτεί λίγο 
πιο πέρα. Όταν ξεκινάμε εμείς οι συγγραφείς έχουμε στο μυαλό 
μας μία ψευδαίσθηση. Ότι γράφοντας θα αλλάξουμε τον κόσμο. 
Αυτό είναι απλώς ψευδαίσθηση. Δε μπορούμε να αλλάξουμε τί

ποτα. Μπορούμε όμως να θέτουμε στο έργο μας τα σωστά ερω
τήματα και τις σωστές καταστάσεις για να μπορούμε να βοηθάμε 
τον αναγνώστη ή το θεατή στο θέατρο να σκέπτεται ένα βήμα πιο 
πέρα. Να σκέπτεται όμως. Όχι συναισθηματικά να εμπλέκεται 
γιατί αυτό τον εμποδίζει να σκέφτεται. Το χιούμορ λοιπόν είναι 
ένα πολύ καλό εργαλείο στα χέρια μου για να το πετύχω αυτό.

Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ

Το άλλο που έμαθα από τον Μπρέχτ είναι αυτό που στη τε
χνική του ονομάζει αποστασιοποίηση. Δηλαδή απόσταση ανά
μεσα στο πρόσωπο, είτε είναι ηθοποιός είτε σκηνοθέτης και στο 
αντικείμενο που είναι το θέατρο και ο χαρακτήρας. Γιατί αν δεν 
υπάρχει αυτή η απόσταση θα ταυτιστούν τα συναισθήματα του 

χαρακτήρα του έργου με τα δικά τους.
Εγώ λοιπόν κατάφερα απ' αυτό να γίνω ένας έμπειρος πα

ρατηρητής της πραγματικότητας. Παρατηρώ την κοινωνία και 
αυτό που βλέπω το καταγράφω στο μυθιστόρημα. Δεν θέλω να 
εμπλακώ συναισθηματικά με το χαρακτήρα του έργου μου. Όταν 
γράφω βλέπω εξ ' αποστάσεως την κοινωνία. Δεν εμπλέκομαι, 
δεν παίρνω κατ’ ανάγκη θέση. Αυτό συμβαίνει και στο σύγχρονο 

Αστυνομικό μυθιστόρημα. Η μεγάλη επανάσταση που έγινε στον 
τρόπο γραφής του Αστυνομικού μυθιστορήματος ήταν η αλλαγή 
του «ερωτήματος». Ερώτημα πια δεν είναι ποιος είναι ο δολο
φόνος αλλά γιατί έγινε δολοφόνος. Όταν διαβάζετε το κλασσικό 
Αγγλικό μυθιστόρημα π.χ. την Αγκάθα Κρίστι, όλο το «παιχνίδι» 
είναι στο ποιος είναι ο δολοφόνος. Όταν όμως διαβάζετε τους 
σύγχρονους συγγραφείς το ερώτημα είναι γιατί αυτός ο άνθρω
πος έγινε δολοφόνος. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο 
παλιό και στο σύγχρονο Αστυνομικό μυθιστόρημα.
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Το γιατί έγινε κάποιος δολοφόνος έχει σχεδόν πάντα κοινωνι
κό αίτια. Το ερώτημα που στο τέλος μένει, είναι μέχρι ποιο σημείο 
ο θύτης είναι ένα θύμα αλλά και το θύμα ένας θύτης. Όσοι συγ
γραφείς βλέπουμε το Αστυνομικό μυθιστόρημα ως ένα εξαιρετικό 
όχημα μέσα από το οποίο θα μιλήσουμε για την κοινωνία λειτουρ
γούμε έτσι, έτσι σκεφτόμαστε. Είναι συναρπαστικό το πώς βλέπεις 
την κοινωνία μέσα από το Αστυνομικό μυθιστόρημα.

Εχω μεγάλη εκτίμηση στον Μονταλμπάν. τον Ισπανο-Καταλανό 
συγγραφέα, γιατί μου έμαθε πώς να βάζω την πολιτική στο Αστυνο
μικό μυθιστόρημα. Βέβαια αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Υπάρχει 
στο αστικό μυθιστόρημα του 19ου αιώνα. Πάρα πολλά μυθιστορή
ματα εκείνης της εποχή ξεκινούν με μία αστυνομική ιστορία, οι 
«Άθλιοι», το «Έγκλημα και Τιμωρία», η «Παναγία των Παρισίων». 
Οι συγγραφείς αυτών των έργων έπαιρναν ως αφετηρία μία αστυ
νομική ιστορία για να μιλήσουν για την Κοινωνία. Ουσιαστικά το 
ίδιο κάνουμε και εμείς τώρα. Ανακαλύψαμε πάλι τον τρόπο δομής 
του αστικού μυθιστορήματος και τον δανειστήκαμε.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ

ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ΧΑΡΙΤΟΥ.

Έγραφα κάποτε τα σενάρια της σειράς «Ανατομία ενός εγκλήμα
τος». Μετά από πολύ καιρό είχα κουραστεί. Λέω λοιπόν, δε μπορώ, 
δε γράφω άλλο. Έπρεπε όμως να γράψω μερικά τελευταία. Εκεί που 
έγραφα, μπροστά στα μάτια, μπροστά στο γραφείο μου. είδα νοερό 
μία τριμελή οικογένεια. Έναν άνδρα, μία γυναίκα και ένα παιδί. Μία 
τυπική μικροαστική ελληνική οικογένεια. Η πρώτη μου αντίδραση 
ήταν αρνητική. Όμως ο άνδρας ειδικό ήταν χαραγμένος στο μυαλό 
μου και δεν έφευγε. Με βασάνιζε η σκέψη του. Σκέφτηκα λοιπόν, 
για να με βασανίζει έτσι αυτή η φιγούρα ή αστυνομικός είναι αυτός 
ή οδοντίατρος. Μόλις είχα ανακαλύψει τον ήρωό μου. Ήταν αστυ
νομικός και τον έλεγαν Κώστα Χαρίτο. Τη γυναίκα του την έλεγαν 
Αδριανή και είχε μία κόρη την Κατερίνα. Αμέσως μετά όμως γεννή
θηκε ένα άλλο πρόβλημα για μένα. Γεννήθηκα στην Πόλη και ανήκα 
πολιτικά στην αριστερά. Πως εγώ που είδα το κακό πρόσωπο της 
αστυνομίας στην Πόλη και ανήκα στην αριστερά θα μπορούσα να 
δημιουργήσω ένα συμπαθή Αστυνομικό;

Κάποια στιγμή όμως, έτσι όπως τον «έβλεπα», του έβγαλα τη 
στολή, του έβαλα επάνω του το κοστούμι του πατέρα μου και έτσι 
είδα σ' αυτόν τον κλασσικό μεσοαστό πατέρα μου. Είπα αυτό είναι 
το βρήκα. Σκέφτηκα τους αστυνομικούς που ξέρω, τόσο στην Ελλά
δα, όσο και στο εξωτερικό. Σε όλους έβλεπα το ίδιο. Ενδιαφέρονταν 
για τη δουλειά τους, αγαπούσαν την οικογένεια τους, ενδιαφέρονταν 
το παιδί τους να γίνει κάτι στη ζωή του. Αυτά όλα είναι μικροαστι
κοί στόχοι. Τους ίδιους είχε και ο πατέρας μου. Εκεί κατάλαβα, ότι 
ανεξάρτητα με τους μύθους ή τις εικόνες που έχει ο μέσος πολίτης 
για την Αστυνομία, αυτή είναι η πραγματικότητα. Βέβαια γνωρίζω 
ότι ο Έλληνας δεν το έχει καταλάβει απολύτως αυτό. 0α βοηθούσε 
όμως αν το καταλάβαινε. Οι αστυνομικοί, εκτός στολής, είναι ίδιοι 
με τους άλλους, έχουν τους ίδιους στόχους, τις ίδιες οικογένειες.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.
Ξέρω ότι ο τρόπος που μεγαλώνει ο μέσος Έλληνας ακόμη και 

σήμερα είναι να βλέπει την Αστυνομία ως εξουσία και όχι ως προ
στασία. Αυτό δε συμβαίνει σε καμία άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Ούτε 
στην Ισπανία που πέρασε, όπως εμείς, τη δικτατορία του Φράνκο. 
Στην Ευρώπη η Αστυνομία υπάρχει για να προστατεύει, δεν είναι 
εξουσία. Βέβαια γι' αυτή την εικόνα ευθύνεται και ένα άλλο χαρα
κτηριστικό που έχουμε ως λαός. Πιστεύουμε ότι για όλα φταίει ο 
«άλλος» και η αστυνομία είναι ένας εύκολος στόχος. Φταίει αυτή 
πάντα, ζεχνάμε την προσωπική μας ευθύνη. Το αίσθημα της προστα
σίας όμως στην κοινωνία πρέπει να υπάρχει πάντα και όχι όποτε το 
χρειαζόμαστε γιατί μέσα σε μία κοινωνία δεν είναι όλοι «άγγελοι».

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΠΩΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΕΙΤΑΙ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΑΡΙΤΟΥ

Με ρωτούν πολλοί για τη σχέση μου με τον Αστυνόμο Χα
ρίτο. Τους απαντώ ότι ο Χαρίτος είναι π οικογένειά μου. Ζω με 
αυτόν κάθε μέρα... Αγαπώ την οικογένειά του. Είναι δεμένοι 
μεταξύ τους χωρίς να ζουν μ α ζ ί. Η Κατερίνα, η κόρη τους, με 
τον Φάνη, τον άνδρα τπς, έχουν τη δική τους ζωή. Όταν όμως 
βρίσκονται μαζί είναι πολύ αγαπημένοι. Στηρίζουν ο ένας τον 
άλλο στα δύσκολα. Στα έργα μου υπάρχει και άλλος μεγάλος 
χαρακτήρας -εκτός από τον πατέρα-, Η μητέρα, που στα μυ- 
θιστορήματά μου μοιάζει με τη δική μου μητέρα. Όταν γράφω 
για την Αδριανή σκέφτομαι πάντα πως θα αντιδρούσε και τι θα 
έλεγε η μητέρα μου αν βρισκόταν στη θέση της Αδριανής. Αυτή 
η οικογένεια είναι μία αυτοβιογραφία. Η Αδριανή ταυτίστηκε 
απόλυτα με τη δική μου οικογένεια.

Ο Ζολό και ο Ουγκώ 
μέσα από τα αστυνομικά 
μυθιστορήματά τους μι
λούσαν για την κοινωνία 
και ως ένα βαθμό μπόρε
σαν να τη διαμορφώσουν.

Σήμερα το ίδιο κά
νουν και οι σύγχρονοι 
συγγραφείς αστυνομι
κών μυθιστορημάτων.
Το ίδιο κάνει και ο κ.
Πέτρος Μόρκαρης. Ευ
τυχώς, διότι όταν τέ
τοιας αξίας λογοτέχνες 
αποφασίζουν να μιλή
σουν η κοινωνία γίνεται 
καλύτερη... ■

PETROS
MARKARIS
L iq u i d a t i o n  f in a l
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Τυπογραφία είναι η τέχνη της αποτύπωσης γραπτού 

λόγου και εικόνων σε χαρτί, ύφασμα, μέταλλο ή άλ

λο υλικό με τη βοήθεια τεχνικών μέσων και συνήθως 

σε μαζική κλίμακα. Η τυπογραφία ξεκίνησε ουσιαστικά τον 

15ο αιώνα με την εφεύρεση του επίπεδου πιεστηρίου από το 
Γουτεμβέργιο. Μέχρι τα τέλη του 20ού αιώνα, η παραδοσια
κή τυπογραφία χρησιμοποιούσε κινητά στοιχεία σε διάφο

ρα μεγέθη και οικογένειες (γραμματοσειρές) φτιαγμένες από 
μέταλλο και σπανιότερα από ξύλο. Τα στοιχεία αυτά έμπαιναν 

σε ειδικές θήκες, τους σελιδοθέτες, και κατόπιν στο πιεστήριο 
για την εκτύπωση. Στη σύγχρονη στοιχειοθεσία, οι φωτογραφι

κές διαφάνειες και η λιθογραφία σε μεταλλικά φύλλα (όφοεή 
αντικατέστησαν τους σελιδοθέτες, ενώ τα κινητά στοιχεία αντι- 

καταστάθηκαν από ηλεκτρονικές γραμματοσειρές με μεγάλη 

ποικιλία χαρακτήρων και απεριόριστα μεγέθη. Πάντως κύριο 
μηχάνημα της τυπογραφίας - παραδοσιακής και σύγχρονης - 

παραμένει το πιεστήριο, που επιτρέπει τη γρήγορη αναπαρα

γωγή πολλών αντιγράφων.
Το μοναδικό στην Ελλάδα, Μουσείο αφιερωμένο στην 

Τυπογραφία, την τέχνη που άλλαξε τη ροή της ιστορίας, βρί
σκεται στα Χανιά, λίγο πριν την είσοδο της πόλης, στο Βιοτε

χνικό Πάρκο Σούδας. Αναπτύσσεται σε δύο μεγάλες πτέρυγες, 

και τρεις επιμέρους αίθουσες που καλύπτουν έκταση περί
που 1.200 τ.μ.. Προσωπικό μεράκι και στοίχημα του δημιουρ
γού του, Γιάννη Γαρεδάκη. ιδρυτή της εφημερίδας "Χανιώτικα 

νέα" και της συζύγου του Ελένης, το Μουσείο ξεκίνησε ως 
ιδιωτική συλλογή σε περιβάλλον φυσικό για ένα τεχνολογικό 

- βιοτεχνικό μουσείο. Το 2005 εγκαινιάστηκε επίσημα και το 

2012 προστέθηκε σε αυτό νέα πτέρυγα. Το 2015 συμπλήρωσε 

10 χρόνια λειτουργίας και εγκαινίασε μία ακόμα αίθουσα με 

σπάνιες εκδόσεις, γκραβούρες, ξυλογραφίες κ.λπ..

...«Η ιδέα της δημιουργίας ενός Μουσείου Τυπογραφί
ας άρχισε να στριφογυρίζει από τότε, πριν τρεις δεκαετίες, 

περίπου, στο μυαλό μου»...
Με την πάροδο των χρόνων τα οικονομικά της εφημερί

δας χάρη στο αναγνωστικό της κοινό και στους διαφημιζόμε

νους πελάτες βρέθηκαν σε καλύτερη μοίρα. Και η περιπλά
νηση. η αναζήτηση στο θαυμαστό κόσμο της τυπογραφίας, 

των ανθρώπων της για τη δημιουργία του Μουσείου, αρχίζει. 

Μια αναζήτηση, βέβαια, που δεν θα είχε αποτέλεσμα, αν σ 
αυτό το όνειρο και την πορεία δεν γινόταν κοινωνός ο από 

παλιά φίλος και συνεργάτης Mix. Γρηγοράκης.
Σταδιακά άρχισε η προσπάθεια για τη συγκέντρωση τυ

πογραφικών πιεστηρίων και άλλων αντικειμένων που σχετί

ζονται με την τέχνη της τυπογραφίας, διαδικασία που οδήγη
σε στη γέννηση του Μουσείου Τυπογραφίας της εφημερίδας 

«Χανιώτικα νέα», το οποίο εγκαινιάστηκε τον Μαΐο του 2005.

Στην πορεία προς την δημιουργία του Μουσείου Τυπο

γραφίας, υπήρξαν άνθρωποι που ακολούθησαν το όραμα του 
Γιάννη Γαρεδάκη και συνετέλεσαν στην υλοποίησή του. όπως 

η σύζυγός του Ελένη Γαρεδάκη, ο Μιχάλης Γρηγοράκης (δη

μοσιογράφος.), η Κούλα Καμπάνη (αρχιτέκτονας), η Ελένη 
Σταυρίδη (γραφίστρια), ο Κορνήλιος Σένκ (τυπογράφος από 

την Ολλανδία), η Μυρτώ Κοντομιτάκη (μουσειολόγος) και η 

ΈλιαΚουμή (υπεύθυνη λειτουργίας του μουσείου).
Από το 2012 το Μουσείο είναι μέλος του Ευρωπαϊκού 

Συνδέσμου Μουσείων Τυπογραφίας. (AssociationofEurop 

eanPrintingMuseums)
To 2016, το Μουσείο Τυπογραφίας έκλεισε 11 χρόνια λε ι

τουργίας και είχε τη χαρά και την τιμή να είναι υποψήφιο 

για το σπουδαίο βραβείο «Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς 

2016», European Museum of the Year Award (EMYA 2016)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ |
►  Επιμέλεια-, Π.Υ. Ευστάθιος Κούρος

Moucpto
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

Γιάννη & Ελένης Γαρεδάκη
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που απονέμεται από το Φόρουμ των Ευρωπαϊκών Μουσείων 

(European Museum Forum - EMF) και τελεί υπό την αιγίδα 

του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο 

Μουσείο, που μέσα από τη ξενάγηση «αφηγείται» διαδρα- 

στικά. (συμμετοχή επισκεπτών, σχετικά βίντεο) πως ξεκίνησε 

και πως αναπτύχθηκε η σπουδαιότερη -ίσως- εφεύρεση του 
ανθρώπου, η Τυπογραφία. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης 

μικροί και μεγάλοι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία, να τυ

πώσουν στα παλιά πιεστήρια και να ανακαλύψουν ένα ξεχα

σμένο αυτονόητο: τον κόπο και την ανθρώπινη ευφυΐα που 

βρίσκονται πίσω από κάθε τυπωμένο κείμενο. Παράλληλα 

το Μουσείο είναι χώρος πολιτισμού και γραμμάτων. Στους 

χώρους του. φιλοξενούνται συνέδρια, παρουσιάσεις βιβλίων, 

θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, κάθε χρόνο 
διοργανώνει διεθνή διαγωνισμό αφίσας κ.λπ..

Πρόκειται για ένα Μουσείο «ζωντανό», που διαρκώς εξε

λίσσεται και αλλάζει, όπως ακριβώς η Τέχνη που παρουσιάζει 

η Τυπογραφία. Τυπογράφοι και λινοτύπες μαζί σε ανήλιαγα 
υπόγεια και αποθήκες, έδιναν τον αγώνα για κάθε μορφή έκ 

δοσης.Με αγάπη και σεβασμό απέναντι στα άψυχα αντικεί
μενα της δουλειάς του.

Αυτά τα τυπογραφικά αντικείμενα, τα τυπογραφικά μη
χανήματα. οι τυπογράφοι, οι χειριστές τους, δεν έπρεπε να 
ξεχαστούν.

Να διατηρηθούν αντικείμενα και μηχανήματα, να τιμηθεί η 
μνήμη των τυπογράφων - χειριστών, ήταν μια πρώτη σκέψη.

Το 2012 η γνωριμία με τον τυπογράφο Αντώνη Παπαντω- 

νόπουλο και η απόκτηση των δύο αξιόλογων εκθέσεών του 
για την Ιστορία της Γραφής και την Πορεία της Τυπογραφίας 

και των Γραφικών Τεχνών οδήγησε στην προσθήκη μίας νέ
ας πτέρυγας, με την οποία το Μουσείο Τυπογραφίας διπλα

σιάστηκε σε μέγεθος και εμπλουτίστηκε με νέα εκθέματα.
Σημαντικός και συνεχής είναι ο ρόλος των δωρητών του

Μουσείου Τυπογραφίας με την προσφορά μηχανημάτων, αντι
κειμένων και εκδόσεων.

Α  Π τέρ υγα

Περιλαμβάνει μηχανήματα και εκθέματα που ξεκινούν 
από το Μεσαίωνα και τις αρχές της ευρωπαϊκής Τυπογρα

φίας και φτάνουν μέχρι και τον 20ο αιώνα με τα αυτόματα 

τυπογραφικά πιεστήρια. Εκτίθενται αυθεντικά μικρά και με

γάλα τυπογραφικά πιεστήρια, χειροκίνητα και ποδοκίνητα, 

από το 1835 και μετά, που έχουν αγορασθεί από το εξω τε
ρικό (κυρίως Γερμανία και Ολλανδία). Κοπτικά μηχανήματα 

χαρτιού, πάγκοι στοιχειοθεσίας, κινητά ξύλινα και μεταλλικά 

τυπογραφικά στοιχεία, είδη χαρτιού, κλισέ κλπ. καθώς και 

λιθογραφίες, αυτόματα τυπογραφικά πιεστήρια των αρχών 

του 20ου αιώνα, λινοτυπική μηχανή κλπ. συμπληρώνουν την 

περιήγηση στην ιστορία της Τυπογραφίας. Επίσης, οι επισκέ
πτες μπορούν να θαυμάσουν ένα αντίγραφο τυπογραφικού 
πιεστηρίου της εποχής του Γουτεμβέργιου.

Β’ Π τέρ υγα

Η αίθουσα είναι αμιγώς βιομηχανική, και έχει έντονη τη 

"μυρωδιά" της τυπογραφίας, αφού εκεί, ήταν, μέχρι το 2008
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τα παλιά πιεστήρια των Χανιώτικων Νέων, τα οποία σήμερα 

στεγάζονται σε κτίριο, πολύ κοντά στο Μουσείο.Περιλαμβά
νει σχεδόν κάθε τεχνική που σχετίζεται με την Τυπογραφία: 
βιβλιοδεσία, χαλκογραφία, ξυλογραφία, μεταξοτυπία, μηχά
νημα μονοτυπίας, αλλά και offset, τέλεξ, σφραγιδοποιείο, 

παντογράφο και έναν "πύργο offset από το παλιό πιεστήριο 

των "Χανιώτικων Νέων".

Εκθεση με την “Ιστορία της Γραφής
Μια μοναδική, μόνιμη έκθεση που αποτελείται από σαρά

ντα (40) ταμπλό με εικαστικό και πληροφοριακό περιεχόμε

νο σχετικά με την ιστορία της Γραφής. Από τις βραχογραφίες 
μέχρι τα κομπιούτερ ο καλλιτέχνης-τυπογράφος Αντώνης 
Παπαντωνόπουλος «διηγείται» εύγλωττα μέσα από το έργο 

του, την εξέλιξη της προσπάθειας του ανθρώπου να επικοι

νωνήσει μέσω του γραπτού λόγου - και όχι μόνο.

Κρήτη, χάρτες, γραμματόσημα, χαρτονομίσματα, ελληνικές 

και ξένες εκδόσεις για την τυπογραφία, είναι μερικοί μόνο 

από τους θησαυρούς της βιβλιοθήκης του Μουσείου.

Αμφιθέατρο
Γίνεται μέρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα 

σχολεία καθώς και οι προβολές βίντεο σχετικά με την Τυ

πογραφία (βιβλιοδεσία, παρουσίαση σύγχρονης εκτύπωσης 
της εφημερίδας Χ.Ν, κ.α). Επίσης φιλοξενούνται οι ποικί

λες πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα δρώμενα του Μουσείου.

Αίθουσα Κώστα Τζωρτζάκη
Η αίθουσα που εγκαινιάστηκε πέρυσι, στα 10α «γενέ

θλια» του Μουσείου, περιλαμβάνει σπάνιες εκδόσεις λατι
νικών. οδηγών καλλιγραφίας καθώς αρχαία ελληνικά κε ί

μενα, γλωσσομάθειες και γραμματικές, επιστολογραφίες, 
βιβλία θρησκευτικού και φιλοσοφικού περιεχομένου, εκ 

κλησιαστικό και κοσμικό δίκαιο.Οι περισσότερες από τις 

εκδόσεις, αποτελούν δωρεά στο Μουσείο από τον Κώστα 
Τζωρτζάκη. μελετήθηκαν και παρουσιάστηκαν από τον ερευ

νητή της Ακαδημίας Αθηνών. Ιωάννη Καραχρήστο. Η συλ

λογή περιλαμβάνει 26 βιβλία, τα οποία εκδόθηκαν μεταξύ 

1554 και 1772, τα περισσότερα από αυτά στη Βενετία, από 

συγγραφείς λόγιους και κληρικούς.

Βιβλιοθήκη
Πολύτιμα βιβλία, γραφομηχανές, πολύγραφοι, σπάνιες 

εκδόσεις, οι πρώτες εφημερίδες που κυκλοφόρησαν στην

Πωλητήριο & Καφέ
Ενας φωτεινός και άνετος χώρος, όπου οι επισκέπτες μπο

ρούν να ξεκουράζονται μετά τη ξενάγηση, απολαμβάνοντας τον 
καφέ τους, και -αν το επιθυμούν- να κάνουν τις αγορές τους 

από μια προσεγμένη γκάμα σουβενίρ, εκδόσεων κ.λπ..

Εκπαιδευτικές επισκέψεις
Ένας από τους σημαντικότερους στόχους του Μου

σείου είναι οι επιμορφωτικές επισκέψεις σχολείων, όλων 

των βαθμιδών, για να μπορέσουν οι μαθητές να αποκτή
σουν ενδιαφέρον, γνώσεις Kat άποψη για την Τυπογραφία. 

Κάθε χρόνο περίπου 5.000 μαθητές, από τα σχολεία της 

Κρήτης αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας, σχολές Γραφικών 
και καλλιτεχνικών Σπουδών κ.α. επισκέπτονται το μουσείο. 

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις πραγματοποιούνται μόνο με 

ραντεβού. Ειδικά προγράμματα για όλες τις βαθμίδες Πρω
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για περισσό

τερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 28210 80090, 

Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00 -16:00. ■

Διαδικτυογραφία
www.typography-museum.gr
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I  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

►  Επιμέλεια: Ανβ/μος Αικατερίνη Κίκπ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Προγραμματισμένη συνάντηση της Πολιτικής 
και Φυσικής Ηγεσίας του Υπουργείου Προστα
σίας του Πολίτη πραγματοποιήθηκε (14/06/2017) 
με το Δήμαρχο και αντιπροσωπεία του Δήμου 
Αχαρνών Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Ανα
πληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Τό- 
σκας, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. 
Δημήτρης Αναγνωστάκης, ο Αρχηγός της Ελλη
νικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος 
Τσουβάλας, ο Υπαρχηγός του Σώματος, Αντι

στράτηγος Αριστείδης Ανδρικόπουλος. ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας, Αντιστράτηγος Αντώνιος 
Μπακας και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, Ταξίαρχος Γεώργιος Ψωμάς. Στην αντιπρο
σωπεία του Δήμου Αχαρνών συμμετείχαν ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Κασσαβός, οι Αντιδήμαρχοι κ. Ευστάθιος Τοπαλί- 
δης και κ. Παναγιώτης Πολυμενέας, οι επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων κ. Παναγιώτης Γρηγοριάδης κ. Σπύρος 
Βρεττός. κ. Οδυσσέας Καμπόλης και κ. Σωτήριος Ντούρος και η ειδική σύμβουλος του Δήμου κα Κατερίνα Παπα- 
σταματίου Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε και αναλύθηκε το θέμα της αστυνόμευσης του Δήμου 
Αχαρνών και ειδικότερα η ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας και δράσης στην ευρύτερη περιοχή. Από την 
πλευρά της Ελληνικής Αστυνομίας παρουσιάστηκε ο επιχειρησιακός σχεδιασμός που προβλέπει εφαρμογή συν
δυασμένων αστυνομικών μέτρων άμεσης υλοποίησης, τα οποία στοχεύουν στην εμπέδωση του αισθήματος ασφα
λείας των δημοτών του Δήμου Αχαρνών και της ευρύτερης περιοχής.
Τα βασικά σημεία του σχεδιασμού που παρουσιάστηκε περιλαμβάνουν:

► δημιουργία στο Δήμο Αχαρνών οργανωτικής δομής σχεδιασμού, συντονισμού και εποπτείας επιχειρήσεων στη 
Δυτική Αττική, με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας,

► ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Ασφαλείας,
► σταθερή παρουσία Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) και Δ ίκυκλης Αστυνό

μευσης (ΔΙ.ΑΣ.), σε 24ωρη βάση, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αχαρνών,
► περαιτέρω ενεργοποίηση Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) σε σταθερή βάση και

► επαύξηση της αστυνομικής παρουσίας και δράσης, με στοχευμένες παρεμβάσεις σε επιμέρους τομείς του Δήμου Αχαρνών.
Ο σχεδιασμός προβλέπει επίσης ότι θα συνεχιστούν και θα επεκταθούν οι οργανωμένες αστυνομικές επιχειρήσεις 
των Διευθύνσεων Ασφάλειας Αττικής και Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, με τη συνδρομή και άλλων Διευθύνσεων και 
Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Αναφέρθηκε επιπλέον ότι στην αναβάθμιση του επιπέ
δου της επιχειρησιακής ετοιμότητας και ανταπόκρισης στην ευρύτερη περιοχή πρόκειται να συμβάλει σημαντικά η 
μεταφορά της έδρας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής στον όμορο Δήμο Φυλής, κάτι που αναμένεται 
να πραγματοποιηθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο. Α ξ ίζε ι να σημειωθεί δε ότι η υλοποίηση του πλέγματος των μέτρων 
όπως και η αποτελεσματικότητά τους, αποφασίστηκε να αξιολογούνται από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας 
κάθε δέκα ημέρες, έτσι ώστε, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να πραγματοποιούνται οι απαραίτητες παρεμβάσεις για τη 
βελτιστοποίηση του προγράμματος.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ Ν.Δ.

Συνάντηση της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιήθηκε (15/06/2017) 
με εκπροσώπους των τομεαρχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Τόσκας. 
ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντι
στράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας είχαν ενημερωτική συνάντηση με τον Τομεάρχη Εσωτερικών της Ν,Δ. κ. Μά- 
κη Βορίδη και τον Αναπληρωτή Τομεάρχη Εσωτερικών για θέματα Προστασίας του Πολίτη κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο 
Κατα τη συνάντηση έγινε ενημέρωση για τα μέτρα που έχουν ληφθεί στη Δυτική Αττική και, γενικότερα, για τα 
θέματα ασφάλειας της χώρας.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜΑ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Τόσκας συναντήθηκε(19/06/2017). με εκπροσώπους της Πανελλα
δικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά. Συζητήθηκαν προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αντάλλαξαν απόψεις για 

τη μείωση της παραβατικότητας και τη συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Η μάχη κατά των ναρκωτικών αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Οι άοκνες προσπά
θειες του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν θετικά αποτελέσματα, που έρχονται έπειτα από μεθοδικό σχεδιασμο. 
Καίρια χτυπήματα έχουν δοθεί στους εμπόρους του θανάτου με την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων που δρούσαν στην 
Αθήνα και σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο φέτος έχουν κατασχεθεί πο
σότητες ναρκωτικών ουσιών, που υπερβαίνουν το ετήσιο σύνολο πέρυσι. Ενδεικτικά, κάθε μήνα φέτος κατάσχονται ποσότη
τες κάνναβης που προσεγγίζουν τους δύο τόνους, πριν αυτές διακινηθούν από τους εμπόρους.
Για αυτό και αξίζουν συγχαρητήρια στο προσωπικό που -πολλές φορές υπό αντίξοες συνθήκες- συνέβαλε σε αυτές τις επιτυχίες. 
Δεν μπορούμε, όμως, να εφησυχάζουμε. 0 αγώνας είναι δύσκολος και οφείλουμε όλοι να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό 

προκειμένου να υπηρετούμε τους πολίτες και την κοινωνία.
Η 26η Ιουνίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, ωστόσο την κάθε ημέρα πρέπει να δίδεται η μάχη 
για την αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών τόσο σε αστυνομικό επίπεδο, όσο και σε κοινωνικό. Αποτελεί χρέος μας 

απέναντι στην κοινωνία και τη νέα γενιά.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

0 Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Τόσκας είχε (26/06/2017) συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό 
Δημόσιας Ασφάλειας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Deng Weiping. Συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέ
ροντος και αστυνομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της ασφάλειας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΡΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτε
ρικών κ. Νίκος Τόσκας. συναντή
θηκε (18.07.2017) με την Πρέσβειρα 
της Αλβανίας κα Ardiana Hobdari.
Στη διάρκεια της συνάντησής τους 
συζήτησαν διμερή θέματα και, από 
πλευράς Υπουργείου τέθηκε το πρό
βλημα της διακίνησης ναρκωτικών 
από Αλβανία προς Ελλάδα.
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I  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

0 Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Τόσκας. συ
ναντήθηκε (25/07/2017) με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δη
μόσιας Τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ιωνά Νικολάου. 
Στη διάρκεια της συνάντησης η οποία έλαβε χώρα σε εξαι
ρετικά θερμό και φιλικό κλίμα, συζητήθηκαν θέματα διμε
ρούς συνεργασίας και τρόποι περαιτέρω ανάπτυξης των 
σχέσεων φιλίας και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύ
πρου στους τομείς της αρμοδιότητας των δύο Υπουργών. 
Κατόπιν, οε ειδική τελετή στην Αίθουσα «Παύλος Μπακογιάν- 
νης», οι κ.κ. Τόσκας και Νικολάου υπέγραψαν Κοινή Δήλω
ση Συνεργασίας. Το περιεχόμενό της αφορούσε την υπογρα

φή δύο ξεχωριστών Πρωτοκόλλων Συνεργασίας μεταξύ των Αστυνομιών και των Πυροσβεστικών Σωμάτων των δύο χωρών. 
Τα δύο Πρωτόκολλα είναι:

α) Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Αστυνομικής Ακαδημίας Ελλάδας και της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου 
σε εφαρμογή της Συμφωνίας της 3ης Δεκεμβρίου 2007 μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε θέματα ασφάλειας και αστυνομικής συνεργασίας. Υπέγραψαν ο 
Υποστράτηγος Παναγιώτης Κορδολαίμης, Διοικητής Αστυνομικής Ακαδημίας από ελληνικής πλευράς και ο Ανώτερος 
Αστυνόμος Γεώργιος Φράγκος, Διευθυντής Αστυνομικής Ακαδημίας της Κύπρου, 

β) Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύ
πρου, σε εφαρμογή της Συμφωνίας της 4ης Ιουνίου 2003 μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας για συνεργασία των 
Πυροσβεστικών Σωμάτων των δύο χωρών σε θέματα αρμοδιότητας τους. Υπέγραψαν ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού 
Σώματος, Αντιστράτηγος Βασίλειος Καπέλιος από ελληνικής πλευράς και ο Αστυνόμος Α ' Μάρκος Τράγκολας, Δ ι
ευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κύπρου.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Τόσκας συναντήθηκε (25/07/2017) με τον Υπουργό Μετανάστευσης 

του Ηνωμένου Βασιλείου Brandon Lewis.
Κατά τη συνάντησή τους συζητήθηκαν θέματα ασφάλειας και τρόποι βελτίωσης της διμερούς συνεργασίας Ελ
λάδας -  Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης συζητήθηκε η δυνατότητα ανταλλαγής τεχνογνωσίας στην αστυνόμευση

αστικών κέντρων.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΡΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

0 Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνω- 
στάκης, συναντήθηκε (13/06/2017). με τη νέα Πρέσβειρα της 
Αλβανίας στην Ελλάδα, κα Ardiana Hobdari. Παρόντες στη συ
νάντηση ήταν ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης 
και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συ
νεργασίας. Ταξίαρχος Ηλίας ζανθάκης. 0 κ. Γενικός ευχήθηκε 
στη νέα Πρέσβειρα της Αλβανίας καλή θητεία, υπογραμμίζο
ντας παράλληλα πως η συγκεκριμένη συνάντηση δεν αποτελεί 
απλώς μία εθιμοτυπική επίσκεψη αλλά το εφαλτήριο για την 
ενδυνάμωση της ήδη άριστης συνεργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Γενικός επεσήμανε τα σημαντικά 
αποτελέσματα που έχουν προκόψει από τη συνεργασία 
των δύο χωρών, εστιάζοντας κυρίως στον τομέα της 
καταπολέμησης του οργανωμένου και διασυνοριακού 
εγκλήματος. Από την πλευρά της η Πρέσβειρα της 
Αλβανίας κα Ardiana Hobdari. αφού ευχαρίστησε 
τον κ. Γενικό για τη θερμή υποδοχή, υπογράμμισε 
πως η πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος αποτε
λεί για την αλβανική πλευρά ύψιστη προτεραιότη
τα και εξήρε την άριστη συνεργασία με τις ελληνι
κές Αρχές. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα 
εγκάρδιο κλίμα καθώς οι δυο πλευρές είχαν την ευ 
καιρία να ανταλλάξουν εποικοδομητικές απόψεις και 
προτάσεις για διάφορα θέματα αμοιβαίου ενδιαφ έρο
ντος και να επιβεβαιώσουν την κοινή βούληση για πε
ραιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΟΜΑ

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης 
Αναγνωστάκης. συναντήθηκε (27/06/2017), με την Ειδι
κή Γραμματέα για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινω
νικής Αλληλεγγύης, κα Αικατερίνη Γιάντσιου. Παρόντες 
στη συνάντηση ήταν ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρ
χηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μιχα
ήλ Καραμαλάκης και ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας 
Νοτίου Ελλάδας. Αντιστράτηγος Αντώνιος Μπάκας. Στο 
πλαίσιο της συνάντησης ο κ. Αναγνωστάκης και η κα 

Γιάντσιου αντάλλαξαν απόψεις και αναφέρθηκαν στον προγραμματισμό ενός κοινού πλαισίου δράσεων κοινω
νικού χαρακτήρα, που θα ενισχύσουν τη συνεργασία των αρμόδιων Φορέων και θα συμβάλλουν στη γενικότερη 
προσπάθεια της Πολιτείας, στα ζητήματα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ κ.κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επισκέφθηκαν 
(12/07/2017) οι Βουλευτές Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ, κα 
Μαρία θελερίτη. κ. Γιώργος Ψυχογιός και κ. Γιώργος 
Τσόγκας. Οι Βουλευτές πραγματοποίησαν δύο συναντή
σεις με τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου: τον 
Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρη Αναγνω- 
στάκη και τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Υπουργεί
ου Εσωτερικών κ. Τζανέτο Φιλιππάκο, με τους οποίους 
είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν 
απόψεις, για θέματα της αρμοδιότητάς τους.
Αρχικά, η αντιπροσωπεία των Βουλευτών, επισκέφθη- 
κε τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημή
τρη Αναγνωστάκη. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Προ
ϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης και ο 
Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας, Αντι
στράτηγος Αντώνιος Μπάκας. Κατά τη διάρκεια της συ
νάντησης, συζητήθηκαν θέματα αστυνομικού και ευ 
ρύτερου ενδιαφέροντος, τα οποία απασχολούν την το
πική κοινωνία της Κορινθίας και τις υφιστάμενες Υπη
ρεσίες της Γραμματείας Δημόσιας Τάξης.

Στη συνέχεια οι Βουλευτές συναντήθηκαν με τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών κ. Τζα
νέτο Φιλιππάκο. Στη συνάντηση συμμετείχαν η Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων. 
Αντιστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μετανάστευσης του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικός Διευθυντής Γεώργιος Κοσσιώρης. Τους απασχόλησαν θέματα αμοιβαίου ενδια
φέροντος σχετικά με το προσφυγικό - μεταναστευτικό ζήτημα, ενώ έμφαση δόθηκε και στη διαχείριση του Προανα- 
χωρησιακού Κέντρου Κράτησης Κορίνθου. Οι συναντήσεις με τους Γενικούς Γραμματείς ολοκληρώθηκαν σε εγκάρδιο 
κλίμα, καθώς οι δύο πλευρές είχαν την ευκαιρία για ανταλλαγή γόνιμων και εποικοδομητικών απόψεων, αναφορικά 
με θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Τόσο ο κ. Αναγνωστάκης, όσο και ο κ. Φιλιππάκος. στο τέλος της συνάντησης, 
ευχαρίστησαν την αντιπροσωπεία των Βουλευτών για την επίσκεψή τους και εξέφρασαν την πεποίθηση τους για τη 
διευθέτηση αρκετών θεμάτων, προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του κυβερνητικού έργου.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 
ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Π.Ο.Σ.Ε.Η.)

0 Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνω- 
στάκης, μετά από αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωμα
τείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (Π.Ο.Σ.Ε.Η.). συναντήθηκε 
(14/07/2017) με τον Πρόεδρό της κ. Θεόδωρο Αγγουράκη και 
αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρόντες στη συ
νάντηση ήταν ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης. 
ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας, Αντιστρά
τηγος Αντώνιος Μπάκας και ο Προϊστάμενος του Κλάδου Τά
ξης. Ταξίαρχος Δημήτριος Αθανασόπουλος. Στο πλαίσιο της 
συνάντησης, οπό την πλευρά της Π.Ο.Σ.Ε.Η., τέθηκαν θέματα 
που αφορούν στον κλάδο τους σχετικά με τη φορολογική - ασφαλιστική νομοθεσία και την αντιμετώπιση του αθέμιτου αντα
γωνισμού και διατυπώθηκε το αίτημα της συνδρομής των αστυνομικών Αρχών για τη διευθέτησή τους. Ο κ. Γενικός σημείω
σε ότι θα επικαιροποιηθεί η ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών και θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, ώστε στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ο Πρόεδρος 
και η αντιπροσωπεία της Π.Ο.Σ.Ε.Η. χαρακτήρισαν ιδιαίτερα εποικοδομητική τη συνάντηση και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους 
για την ανταπόκριση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσω
τερικών κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, (12.06.2017) παραχώρη
σε διάλεξη στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυ
νομίας στις Αχαρνές, με θέμα «Ελληνική Αστυνομία και 
διαχείριση της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης».
Ο κ. Γενικός αναφέρθηκε στον τρόπο που διαχειρίστηκε το 
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας τις προσφυγικές και 
μεταναστευτικές ροές από το 2015 έως και σήμερα, ενώ ανέ
πτυξε τα βασικά σημεία της συμφωνίας μεταξύ της Τουρκί
ας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης και τα πρακτικά αποτελέσματα αυτής. Τη 
διάλεξη παρακολούθησαν ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Κα
ραμαλάκης. ο Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας. Υποστράτηγος Εμμανουήλ Πλουμής. ο Προϊστάμενος του Κλάδου Δι
οικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Υποστράτηγος Ανδρέας Δασκαλάκης και ο Διοικητής της Αστυνομικής 
Ακαδημίας. Υποστράτηγος Παναγιώτης Κορδολαίμης. ο οποίος κατά την έναρξη απηύθυνε χαιρετισμό. Παρέστησαν επίσης, 
Διευθυντές Διευθύνσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και οι Διοικητές. Υποδιοικητές και προσωπικό των 
Σχολών Αξιωματικών. Εθνικής Ασφαλείας και Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας. Σημειώνεται 
ότι, η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, 
σύμφωνα με το οποίο οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, επιμορφώνονται μέσω διαλέξεων για θέματα γενικού και ειδικού ενδιαφέρο
ντος, που σχετίζονται με την αποστολή τους και διευρύνουν την εγκυκλοπαιδική τους μόρφωση.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Τζανέτος Φιλιππάκος συναντήθηκε (19/06/2017), στο 
γραφείο του στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νο
σημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Δρ Άγη Τερζίδη και δύο ακόμα στελέχη του Κέντρου.
Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, η Γενική Επιθεωρητής Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Αντιστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη και ο Προϊστάμενος του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου
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της Ελληνικής Αστυνομίας, Ταξίαρχος Αχιλλέας Σκανδάλης. Συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και συνεργασίας 
μεταξύ των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας /  Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.. αναφορικά 
με την υγειονομική πλευρά της διαχείρισης του μεταναστευτικού - προσφυγικού ζητήματος και ειδικότερα, τονίστηκε η 
ανάγκη δράσεων σχετικά με την υγειονομική κάλυψη των Προαναχωρησιακών Κέντρων. Τέλος ο κ. Γενικός ευχαρίστησε 
τους εκπροσώπους του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για τη συνεργασία, ενώ δεσμεύθηκαν από κοινού για την περαιτέρω διασφάλιση της 
συνέργειας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΔΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 191ΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΔΙΡΟΥ 
ΠΑΡΕΣΤΗ, ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Τζανέτος Φιλιππάκος. παρευρέθηκε το δ ιήμε
ρο 24-25 Ιουνίου 2017, στον Πύργο Διρού της Μάνης, εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση, για τον εορτασμό της 191ης 
επετείου της Μάχης του Διρού, κατά την οποία οι Μανιάτισσες το 1826, απέκρουσαν την απόβαση του εκστρατευτικού 
σώματος του Ιμπραήμ Πασά. Το απόγευμα του Σαββάτου 24 Ιουνίου, στο ακρογιάλι του Διρού, πραγματοποιήθηκε η 
αναπαράσταση της απόκρουσης των στρατευμάτων του Ιμπραήμ από τις Μανιάτισσες. Στη συνέχεια στην κεντρική 
πλατεία του Πύργου Διρού έγινε απονομή των επάθλων στους νικητές των σκοπευτικών αγώνων.
Ο κ. Φ ιλιππάκος, με την ευκα ιρ ία  αυτή, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Όπως κάθε χρόνο, έτσ ι καί φέτος, τιμούμε το θάρ
ρος και την αυταπάρνηση των γυναικών της Μάνης, που μ ε  το παράδειγμα τους λάμπρυναν την Ελληνική Επανάστα
ση του 1821. Τόσο ως Μανιάτης, αλλά και ως απόστρατος της Ελληνικής Αστυνομίας, την οποία υπηρέτησα για 35  
χρόνια, πιστεύω ότι οφείλουμε να κάνουμε κτήμα μας όλοι, το μήνυμα της γιορτής αυτής, που μας δείχνει ότι μέσα  
από την αυτοθυσία και την προσωπική μας υπέρβαση, πορευόμενοι ενωμένοι και μονιασμένοι, μπορούμε να μεγα 
λουργήσουμε. Την Κυριακή 25 Ιουνίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στον Πύργο Διρού, τελέστηκε η επίσημη 
δοξολογία, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Μάνης κ.κ. Χρυσόστομου, παρουσία του Αναπληρωτή 
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Τζανέτου Φιλιππάκου, ως εκπροσώπου της Κυβέρνησης. Στις 
εκδηλώσεις παρέστησαν επίσης ο Διευθυντής του Στρατιωτικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Αντιπτέ- 
ραρχος ε.α. Γρηγόρης Πρεζεράκος, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κε
ντρώων κ. Βασίλης Λεβέντης, ο Βουλευτής Λακωνίας κ. Αθανάσιος Δαβάκης. ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. 
Πέτρος Τατούλης, ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης κ. Ανδρεάκος, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αξιωματικοί 
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων και πλήθος κόσμου. Στη 
συνέχεια, ακολούθησε στην κεντρική πλατεία του Πύργου Διρού, η επιμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση στεφάνων.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. SARI NISSI

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, συναντήθηκε (03.07.2017) 
με την Επικεφαλής της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού για την Ελλάδα (ICRC), Sari Nissi. Στη συνάντηση 
παρευρέθηκε ο Προϊστάμενος του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων της Ελληνικής Αστυνομίας. Ταξί- 
αρχος Αχιλλέας Σκανδάλης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου και 
της Ελληνικής Αστυνομίας με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού για την Ελλάδα, αναφορικά με τη δια
χείριση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Τζανέτος Φιλιππάκος με Αντιπροσωπεία του Τμή
ματος Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, επισκέφθηκαν (14/07/2017). το Προαναχωρησιακό Κέντρο Φιλοξενίας στην Αμυγδα- 
λέζα. όπου κρατούνται μετανάστες και πρόσφυγες, οι οποίοι βρίσκονται στη διαδικασία της εθελούσιας επιστροφής 
μέσω του ΔΟΜ ή και στη διαδικασία επανένωσης οικογενειών. Στην αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχαν οι βου
λευτές κ.κ. Ελένη Σταματάκη και Αφροδίτη Σταμπουλή, καθώς και τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας κ.κ. Κατερίνα 
Κνήτου. Πόνος Λάμπρου και οι Φώτης Ανδρεόπουλος και Λένα Κουγέα. Η αντιπροσωπεία συζήτησε αναλυτικά με τον 
Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα κ. Τζανέτο Φιλιππάκο, τον Διευθυντή της Δ/νσης Αλλοδαπών Ταξίαρχο Κωνσταντί
νο Λουζιώτη. τον Υποδιευθυντή της ίδιας Υπηρεσίας Α/Δ Σωτήριο Νικολακόπουλο και τον διοικητή του ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. 
Αμυγδαλέζας. αναφορικά με τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά. Κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης μίλησαν με μεγάλο αριθμό μεταναστών και προσφύγων, τόσο για τις συνθήκες κράτησης- για τις οποίες 
υπήρξε κοινή παραδοχή ότι έχουν σαφώς βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν-, όσο και για την παραμονή στο χώ
ρο, ειδικότερα των ασυνόδευτων παιδιών και των ανηλίκων, που βιώνουν τραυματικά την εγκατάλειψη της πατρίδας 
τους. Αντάλλαξαν επίσης απόψεις και διερεύνησαν τρόπους βελτίωσης της παραμονής των μεταναστών και προ
σφύγων, με κάθε εφικτό τρόπο, πάντα σε σχέση με τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί. Η αντιπροσωπεία 
ευχαρίστησε τους αρμοδίους για την ενημέρωση και συμφώνησε να υπάρξει συνεργασία με το Υπουργείο Προστα
σίας του Πολίτη, για την προώθηση του κυβερνητικού έργου, στο προσφυγικό - μεταναστευτικό ζήτημα.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ (E.R.ME.S.), ΣΤΗ ΛΑΜΠΕΝΤΟΥΖΑΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

Ο Αρχηγός χης Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστρά
τηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, συμμετείχε 
(07/06/2017), σε συνάντηση με θέμα την Ευρω
παϊκή Συνεργασία για την Ασφάλεια στη Μεσό
γειο (European Relationship fo r Mediterranean 
Security - E.R.ME.S.), στη Λαμπεντούζα της Ιτα
λίας. Τον κ. Αρχηγό συνόδευε η Γενική Επιθεω
ρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας 
Συνόρων. Αντιστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. 
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ιταλικής 
Αστυνομίας, η οποία υλοποιήθηκε για πρώτη 
φόρα, με τη συμμετοχή των Αρχηγών Αστυ
νομίας (9) ευρωπαϊκών μεσογειακών χωρών 
και συγκεκριμένα της Ιταλίας, της Ελλάδας, 
της Κύπρου, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, 
της Γαλλίας, της Μάλτας, της Κροατίας και 
της Σλοβενίας. Σκοπός της συνάντησης ήταν 
η προώθηση κοινών στρατηγικών και η ενδυ
νάμωση της συνεργασίας των συμμετεχόντων 
χωρών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 
που αφορούν στα θέματα της ασφάλειας στον 
Μεσογειακό χώρο. Μετά την ολοκλήρωση της 
συνάντησης, ο κ. Αρχηγός έκανε την ακόλουθη 
δήλωση: «Η Ελληνική Αστυνομία χα ιρετίζει την 
πρωτοβουλία της Ιταλικής Αστυνομίας για την 
πραγματοποίηση, στο νησί της Λαμπεντούζα. της 
πρώτης συνάντησης των Αρχηγών των Αστυνο
μ ιώ ν  των ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου, 
μ ε  θέμα "Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Ασφά

λε ια  στη Μεσόγειο", υπό τον τίτλο E.R.ME.S. Μ ετέχουμε κα ι υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία αυτή. Π ιστεύουμε  
ότι συζητώντας άμεσα κα ι προσωπικά οι Αρχηγοί κα ι ανταλλάσσοντας απόψεις για τα θέματα που μας απασχο
λούν. όπως, κυρίως, τα δ ίκτυα παράνομης διακίνησης ανθρώπων μεταναστών, η τρομοκρατία κα ι άλλες μορφές  
διασυνοριακού ή  δ ιεθνικού εγκλήματος (όπως η διακίνηση ή  η εμπορία ναρκωτικών κα ι όπλων) θα διαμορφω
θούν κο ινές  στρατηγικές που θα βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κοινώ ν προκλήσεων και 
απειλών. Όλα αυτά, μέσα  από κο ινές  προσπάθειες, σε ένα κλ ίμα  εμπιστοσύνης, ε ιλ ικρ ίνε ιας  κα ι αμοιβαιότητας  
μεταξύ  των Αστυνομιών, μ ε  στόχο την εσω τερική ασφάλεια των χωρών μα ς  κα ι της Ευρώπης γενικότερα. Όλοι οι 
συνάδελφοι μου, σήμερα, υπήρξαν αγγελιοφόροι καλών προθέσεων κα ι ιδεώ ν για τη συνεργασία κα ι την επίλυση 
των κοινώ ν προβλημάτων μας. Όπως θα έκανε ένας καλός αγγελιοφόρος, ο θεός Ερμής, στον οποίο παραπέμπει 
και ο λογότυπος της σημερινής συνάντησης.Δεσμευθήκαμε όλοι οι Αρχηγοί κα ι εκπρόσωποι Αρχηγών από εννέα  
χώρες ότι αυτή η προσπάθεια θα συνεχισθει, μ ε  στόχο την αμεσότερη κα ι πιο αποτελεσματική συνεργασία για τα 
θέματα αυτά που αφορούν τις χώρες μας. οι οποίες βρέχονται από τη Μεσόγειο. Είναι αλήθεια ότι αντιμετωπίζου
μ ε  κα ι σηκώνουμε το μεγαλύτερο βάρος αυτού του θέματος, της διαχείρ ισης των μεταναστευτικώ ν κα ι προσφυ- 
γικών ροών Η  συνεργασία μας ε ίνα ι εξα ιρ ετική  κα ι πριν σχεδόν δύο μήνες, στις 17 Απριλίου, υποδέχθηκα τον 
Ιταλό ομόλογό μου  στην Αθήνα. Ε ίχαμε χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων κα ι βρήκαμε κο ινά σημεία  στα θέματα που 
μα ς  απασχολούν.Και στη Λαμπεντούζα. σήμερα, επ ιβεβαιώ θηκε ένα εξα ιρ ετικό  κλ ίμα  συνεργασίας που υπάρχει 
ανάμεσα στην Ελληνική κα ι την Ιταλική Αστυνομία. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά κα ι ότι στο μέλλον μπορούμε 
να προσδοκούμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα».
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η Ελληνική Αστυνομία ηαρέλαβε (20/07/2017), σε ε κ 
δήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Προ
στασίας του Πολίτη, περιπολικό όχημα το οποίο ε ί 
ναι προσφορά των εταιριών «KOSMOCAR Α.Ε.» και 
«Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε.», με τη συμβολή 
της «ΣΎΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
Π ρ ό κε ιτα ι γ ια  όχημα μάρκας «SKODA OCTAVIA 
G-TEC». διπλού καυσίμου (φυσικού αερίου και αμό
λυβδης βενζίνης), το οποίο δ ια τέθηκε για τ ις  επ ιχε ι
ρησ ιακές ανάγκες του Α  Τμήματος Τροχαίας Β ορει
οανατολικής Αττικής.
Η «Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε.» αναλαμβάνει 
την τροφοδοσία του οχήματος με φυσικό αέριο, για 
χρονικό διάστημα 6 μηνών, ενώ τη συντήρηση του 
για τρία έτη αναλαμβάνει η εταιρία «KOSMOCAR 
Α.Ε.».
Το όχημα παρέλαβαν συμβολικά ο Γενικός Γραμμα
τέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης και 
ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος 
Κωνσταντίνος Τσουβάλας.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δ ιευθύνων Σύμβου
λος της «KOSMOCAR Α.Ε.». κ. Στήβεν Σίρτης, ο Δ ι- 
ευθύνω ν Σύμβουλος κα ι ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της 
«Δημόσιας Επιχείρησης Αερ ίου Α.Ε.» κ. Θεόδωρος 
Κιτσάκος κα ι κ. Δημήτριος Δημητριάδης, αντίστοιχα, 
καθώς και ο Γενικός Δ ιευθυντής της «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» κ. Γιώργος Καλούδης.
Παρέστησαν ακόμα, ο Προϊστάμενος Επιτελείου του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος 
Μ ιχαήλ Καραμαλάκης, ο ι Προϊστάμενοι των Κλάδων 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Γενικός 
Αστυνομικός Δ ιευθυντής Αττικής, Δ ιευθυντές Δ ιευ 
θύνσεων του Αρχηγείου, ο Δ ιευθυντής της Δ ιεύθυν
σης Τροχαίας Αττικής, ανώτατοι κα ι ανώτεροι Α ξ ιω 
ματικο ί καθώς και εκπρόσωποι - μέλη των ετα ιρ ιώ ν 
που προσέφεραν το περιπολικό όχημα.
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

0 Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος 
Κωνσταντίνος Τσουβάλας εγκαινίασαν (31/07/2017), τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας, 
Οι εγκαταστάσεις είναι συνολικού εμβαδού πάνω από 3.200τ.μ. και πληρούν τεχνικά όλες τις αναγκαίες προδιαγρα
φές, ενώ έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε να διασφαλίζουν κατάλληλες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό 
και προϋποθέσεις καλύτερης εξυπηρέτησης για τους πολίτες.

Στα εγκαίνια χοροστάτησε εκπρόσωπος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Δράμας, Πρωτοσύγκελος - πατήρ Γεώρ
γιος. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας κ. 
Ανάργυρος Πατακάκης, ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λιθηρόπουλος, ο Βουλευτής Δράμας κ. Χρή- 
στος Καραγιαννίδης, ο Βουλευτής Δράμας κ. Δημήτριος Κυριαζίδης, εκπρόσωπος της Βουλευτή Δράμας κας Χαράς 
Κεφαλίδου, ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, οι Δήμαρχοι Δοξάτου, Παρανεστίου. Προσοτσάνης, κ. 
Δημήτριος Δαλακάκης, κα Αλεξάνδρα - Μαρίνα Σωτηριάδου και κ. Αγγελος Λύσσελης, αντίστοιχα και η Εισαγγε
λέας Πρωτοδικών Δράμας κα Χρυσάνθη Λαθήρα και ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕ.Σ., Στρατηγός Χρήστος Μανωλάς. Πα- 
ρευρέθηκαν ακόμη εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών Ενώσεων και Ενώσεων Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
εκπρόσωποι των εταιριών «RAYCAP» και «ERGMACHINE», αστυνομικό προσωπικό και πολίτες της περιοχής. Από 
την Ελληνική Αστυνομία παρευρέθηκαν ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονί
ας και Θράκης, Υποστράτηγος Νικόλαος Μενεξίδης. ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κεντρικής 
Μακεδονίας. Ταξίαρχος Αθανάσιος Μαντζούκας, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακε
δονίας, Ταξίαρχος Παναγιώτης Ντζιοβάρας. ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας, Ταξίαρχος Γεώργιος 
Καίπάκης, ο βοηθός του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχος Μιλτιάδης Πουρσανίδης και οι 
Δ ιευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας, Αλεξανδρούπολης. Ξάνθης, Ορεστιάδας και Ροδόπης.
Στην έναρξη της εκδήλωσης ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
Υποστράτηγος Νικόλαος Μενεξίδης, στο χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «... Όλη αυτή η προσπάθεια υποδηλώ
νει το αμέριστο ενδιαφέρον της πολιτείας για τη διαρκή αναβάθμιση, τόσο των κτηριακών υποδομών της Ελληνικής Αστυ
νομίας. όσο της θέσεως του Αστυνομικού ως εργαζόμενου, αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. ...» 
Στη συνέχεια, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, στο χαιρετισμό του -μεταξύ άλλων- ανέφερε:«... το γεγονός της 
μεταστέγασης του Επιτελείου και των Υπηρεσιών της έδρας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας είναι αναμφισβήτητα ση
μαντικό. καθώς αντανακλά στη ρ ιζική βελτίωση της ποιότητας των κτιριακών υποδομών και των εργασιακών συνθηκών 
των μελών της αστυνομικής οικογένειας της Δράμας, και ως φυσικό επακόλουθο αυτών στην βελτίωση των παρεχόμενων 
αστυνομικών υπηρεσιών προς τους πολίτες της τοπικής κοινωνίας. Στο πλαίσιο της σημερινής τελετής αναδεικνύεται κατά 
τρόπο απολύτως σαφή η αρμονική συμπόρευση της Πολιτείας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, του Δήμου Δράμας 
και της Ελληνικής Αστυνομίας σ 'ένα δρόμο ευθύνης, χρέους και προσφοράς προς την τοπική κοινωνία...».
Ακολούθως, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, στο χαιρετισμό του -μεταξύ άλλων- ανέφερε: «... Είμαστε 
μπροστά σε ένα ευχάριστο γεγονός, αυτό των εγκαινίων του Αστυνομικού Μεγάρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δρά
μας. Κουράστηκαν αρκετο ί για να φτάσουμε σήμερα σε αυτό το αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι τους πρέπει τιμή, σε όσες 
και όσους συνέβαλαν από την αρχή μέχρι σήμερα για να ε ίμαστε όλες και όλοι εδώ για να εγκαινιάσουμε το συγκε
κριμένο κτίρ ιο .......Εδώ και δυόμισι περίπου χρόνια προσπαθούμε να ο ικοδομήσουμε μ ία  σχέση εμπιστοσύνης, μ ία
σχέση η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στον Έλληνα πολίτη να κατανοήσει ότι η Ελληνίδα και ο Έλληνας αστυνομικός.
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είναι όχι μόνο για την καταστολή, αλλά είναι δίπλα του στα καθημερινά του προβλήματα, συμπαραστάτης και αρωγός, 
να βοηθήσει στο ξεπέρασμα της όποιας δυσκολίας - του όποιου προβλήματος - συναντά κάθε μέρα ο Έλληνας πολί
της. όπου και εάν βρίσκεται, ε ίτε  σε μεγάλες πόλεις ε ίτε  σε απομακρυσμένες περιοχές, σε χωριά και ο ικισμούς. ..» . 
Σημειώνεται ότι νωρίτερα την ίδια μέρα το πρωί ο κ. Γενικός με τον κ. Αρχηγό, ουνοδευόμενοι από τον Γενικό Περιφερειακό 
Αστυνομικό Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, επισκέφθηκαντη Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας, όπου είχαν 
την ευκαιρία να συναντηθούν με το Διευθυντή της. Ταξίαρχο Γεώργιο Γκράνα και το αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί 
σε αυτή, ενώ ακολούθως μετέβησαν για προσκύνημα στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ «ΗΜΕΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

0 εορτασμός της «Ημέρας προς τιμή των Αποστράτων» 
γιορτάστηκε (11/06/2017) και στη Θεσσαλονίκη. Το πρό
γραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε:
• Δοξολογία υπέρ Αποστράτων Αστυνομικών στον Ιερό 

Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, χο- 
ροστατούντος του Πανοσιολογιοτάτου κ.κ. Μεθοδίου, 
εκπροσώπου του Παναγιωτάτου κ.κ. Άνθιμου, Μητρο
πολίτη Θεσσαλονίκης.

• Ανάγνωση Ημερήσιας Διαταγής του Αρχηγού της Ελληνι
κής Αστυνομίας. Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα 
στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης.

• Χαιρετισμός από τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγο Χρήστο Δραγατάκη.
• Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Αποστράτων Χωροφυλακής - Ελληνικής Αστυνομίας Νομού Θεσσα

λονίκης, Αντιστράτηγο ε.α. Γεώργιο ΣΑΚΟΝΙΔΗ.
• Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Εν Αποστρατεία Νομού Θεσσαλονίκης, κ. Γεώργιο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ.
• Απονομή τιμητικών πλακετών από το Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, στο Σύνδεσμο Αποστράτων Χω

ροφυλακής - Ελληνικής Αστυνομίας Νομού Θεσσαλονίκης και στην Ένωση Αστυνομικών Εν Αποστρατεία Νομού Θεσσα

λονίκης, σε ένδειξη αναγνώρισης για την πολύτιμη και πολυετή προσφορά τους στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Την εν λόγω τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, οι βουλευτές, κ. Σταύρος Καλαφάτης, κ. Θεόδωρος Καράογλου και κ. 
Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Δήμαρχος Δήμου Δέλτα, 
κ. Ευθύμιος Φωτόπουλος, εκπρόσωπος του Διοικητή του Γ  Σώματος Στρατού, 
ο Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής θεσ/νίκης. Υποστράτηγος Φώτιος Δομζαρίδης, ο 
Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Δ/ντής Κεντρικής Μακεδονίας, Ταξίαρχος 
Αθανάσιος Μαντζούκας, ο β' Βοηθός του ΓΑ.Δ.Θ.. οι Διευθυντές των Διευθύν
σεων δικαιοδοσίας της ΓΑ.Δ.Θ., εκπρόσωποι του Στρατού Ξηράς, της Αεροπορί
ας, του Πολεμικού Ναυτικού, του Πυροσβεστικού Σώματος, επίτιμοι Γενικοί Επι
θεωρητές Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Ανώτεροι Αξιωματικοί της 
ΓΑ.Δ.Θ., Απόστρατοι Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνο
μίας, τα μέλη Δ.Σ. του Συνδέσμου ΑποστράτωνΧωροφυλακής-Ελληνικής Αστυνο
μίας Νομού Θεσσαλονίκης, τα μέλη Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών εν Αποστρα
τεία Νομού Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών Τ.Δ. Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί εν ενεργεία και εν αποστρατεία, 
οι Πρόεδροι και τα μέλη Δ.Σ. των Συνδικαλιστικών Σωματείων της Αστυνομίας, 
καθώς και εκπρόσωποι Φορέων, Συλλόγων και Οργανισμών.

ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Β', ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ0ΥΠΑΓΤΥΝΟΜΩΝ (Τ.Ε.Μ.Α.), ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΒΕΡΟΙΑ

Τελετή ορκωμοσίας εξήντα τριών (63) συνολικά νέων Υπαστυνόμων Β , αποφοίτων του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαί
δευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.), πραγματοποιήθηκε στις 9/6/2017 το πρωί, στις Σχολές Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφω

σης Ελληνικής Αστυνομίας, σε Αθήνα και Βέροια.
Στη τελετή που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής στις Αχαρνές Αττικής, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσω-

_______________________________ __________________________________________________________________
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χερικών κ. Νίκος Τόσκας επέδωσε τα ξίφη σε τριάντα πέντε (35) νέους Υπαστυνόμους Β \ συνεπικουρούμενος από 
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Τσουβάλα, τον Διοικητή της Αστυνομικής Ακα
δημίας, Υποστράτηγο Παναγιώτη Κορδολαίμη και τον Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Ελλη
νικής Αστυνομίας, Ταξίαρχο Αναστάσιο Μανιάτη. Στη δοξολογία χοροστάτησε ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης 
- Ταξίαρχος Νεκτάριος Κιούλος. Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Εσωτερικών κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, ο Βουλευτής Νομού Αττικής κ. Ιωάννης Γκιόκας και ο Πρόεδρος 
Εφετών Πατρών κ. Εμμανουήλ Καλεντάκης. Παρέστησαν επίσης, ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελλη
νικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, Υποστράτηγος 
Αλκιβιάδης Ασημακόπουλος, Προϊστάμενοι Κλάδων και Διευθυντές Διευθύνσεων του Αρχηγείου, άλλοι Αξιωματι
κο ί και αστυνομικό προσωπικό, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθηγητές της Σχολής καθώς και συγ
γενείς των ορκισθέντων Αξιωματικών.

Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας στο Πανό
ραμα Βέροιας, τα ξίφη στους είκοσι οκτώ (28) νέους Υπαστυνόμους Β' εηέδωσε ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου 
Ελλάδος. Αντιστράτηγος Χρήστος Δραγατάκης. συνεπικουρούμενος από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή της 
Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, Ταξίαρχο Αθανάσιο Μαντζούκα και τον Διοικητή 
της Σχολής, Αστυνομικό Υποδιευθυντή Διονύσιο Κούγκα. Στη δοξολογία χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βέ
ροιας, Ναούσης & Κομπανίας κ.κ. Παντελεήμων. Στην τελετή παρέστησαν, ο Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζί- 
δης, ο Διοικητής της 1ης Μεραρχίας Πεζικού, Υποστράτηγος Γεώργιος Βύνιος, ο Εισαγγελέας Εφετών Ιωαννίνων. κ. Αργύρι- 
ος Δημόπουλος, ο Αντεισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριος Μητρουλιάς, εκπρόσωποι Δικαστικών, Στρατιωτικών 
Αρχών και Συνδικαλιστικών φορέων, ανώτατοι Εισαγγελικοί λειτουργοί ως διδάσκοντες καθηγητές, διδάσκοντες καθηγητές 
των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης, διδάσκοντες καθηγητές της Σχολής, ανώτεροι Αξιωματικοί του Σώματος καθώς και συγ
γενείς των ορκισθέντων Αξιωματικών.

Οι εξήντα τρεις (63) νέοι Αξιωματικοί ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη φοίτησή τους στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευ
σης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, διάρκειας τεσσά
ρων (4) περίπου μηνών. Αποστολή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης είναι η μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και 
εξειδίκευση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό τη διαρκή ενημέρωση αυτού στα σύγχρονα αστυνομικά 
θέματα και προβλήματα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στα καθήκοντά του.
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ΕΠΙΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΝΕΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ 
(ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)

Τελετή επίδοσης πιστοποιητικών σπουδών στους (90) νέους Ειδικούς Φρουρούς, πρώην δημοτικούς αστυνομικούς, 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017 το πρωί, στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελλη

νικής Αστυνομίας, στις Αχαρνές Αττικής.
Τα πιστοποιητικά σπουδών επέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, μαζί με τον 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Τσουβάλα.
Στην τελετή χοροστάτησε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης - Ταξίαρχος Νεκτάριος Κιούλος. Ο Διοικητής της Σχολής 
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας. Ταξίαρχος Αναστάσιος Μανιάτης ανέγνωσε την Ημερή
σια Διαταγή, ενώ ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, 
δίνοντας συμβουλές και παραινέσεις στους νέους Ειδικούς Φρουρούς. Παρέστησαν επίσης ο Υπαρχηγός του Σώματος, 
Αντιστράτηγος Αριστείδης Ανδρικόπουλος, ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι
στράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος Παναγιώτης Κορδολαίμης, ο 
Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Υποστράτηγος Ανδρέας Δασκαλάκης, 
ο Προϊστάμενος Κλάδου Τάξης. Ταξίαρχος Δημήτριος Αθανασόπουλος, Διευθυντές Διευθύνσεων του Αρχηγείου, λοιποί 
ανώτεροι Αξιωματικοί και αστυνομικό προσωπικό, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθηγητές της Σχολής 
καθώς και συγγενείς των Ειδικών Φρουρών. Επίσης, χθες (Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017) στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, οι ενενήντα (90) Ειδικοί Φρουροί έδωσαν τον προβλεηόμενο όρκο. Στην τε
λετή χοροστάτησε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης - Ταξίαρχος Νεκτάριος Κιούλος. Παρέστησαν ο Διοικητής της 
Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος Παναγιώτης Κορδολαίμης, ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επι
μόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, Ταξίαρχος Αναστάσιος Μανιάτης και Αξιωματικοί της Σχολής.
Οι νέοι Ειδικοί Φρουροί ολοκλήρωσαν επιτυχώς εκπαίδευση διάρκειας τεσσάρων μηνών, η οποία περιελάμβανε θεωρη
τικό και πρακτικό σκέλος. Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 27 Μαρτίου 2017 έως 26 Μαΐ- 
ου 2017 στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας και ακολούθησε 
δίμηνη πρακτική εκπαίδευση σε Αστυνομικά Τμήματα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
Για την επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου, με τη συμβολή εξειδικευμένων καθηγητών, καταρτίστηκε και υλοποιήθηκε 
ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης αποτελούμενο από θεματικές ενότητες όπως, μεταξύ άλλων:
► Στοιχεία Ποινικού Δικαίου (Ποινικός Κώδικας - Ποινική Δικονομία)
► Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου - Ανθρώπινα Δικαιώματα
► Οργανισμός - Κανονισμοί Ελληνικής Αστυνομίας
► θέματα Φρούρησης Στόχων
► Αυτοάμυνα - Αυτοπροστασία - Οπλοτεχνική - Σκοποβολή
► Κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα φύλαξης συνόρων
► Στοιχεία ψυχολογίας
► θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος - Δ ιαλέξεις.
Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν ψυχικές, πνευματικές και σωματικές ικανότητες 
και να αποκτήσουν την απαραίτητη επαγγελματική κατάρτιση, ώστε να εκτελούν σωστά τα νέα τους καθήκοντα και 
να ανταποκρίνονται πλήρως στην αποστολή τους.
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕ.ΜΕ.Α.
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας στο πλαίοιο της προώθησης του ευρύτερου κοινωνικού διαλόγου με ειδική οτόχευση την 
ανάδειξη της κοινωνικής και προληπτικής όψης των θεμάτων ασφάλειας, πραγματοποίησε ημερίδα στις 2 Ιουνίου 2017 στο 
Αεριοφυλάκιο 1 - Αμφιθέατρο, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Την ημερίδα τίμησε με την παρουσία του ο Μακαριώτατος Αρ
χιεπίσκοπος Αθηνών και Πόσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, ο οποίος αφού κήρυξε την έναρξη των εργασιών ευχαρίστησε 
για την πρόσκληση και την ευκαιρία που του δόθηκε να παρακολουθήσει την εκδήλωση, η οποία σημείωσε ότι «αποβλέπει 
όχι μόνο στις δυσκολίες αλλά και στις δυνατότητες που δίνει στον καθένα από εμάς, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, να 
προχωρούν σε δημιουργικά και φρόνημα έργα.»

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Τόσκας. σημειώνοντας ό τ ΐ:«πρέπει να δούμε τα θέ
ματα των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως τα προβλέπει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση, όπως τα προβλέπει ο πολιτι
σμός μας και ο ελληνικός και ο ευρωπαϊκός, όπως προβλέπονται από τα Ηνωμένα Εθνη τα θέματα προστασίας των δικαι
ωμάτων του ανθρώπου. Μόνο κάτω από μ ια  τέτοια αντίληψη θα μπορέσουμε να υπερασπισθούμε το αγαθό της ασφάλειας. 

Θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε τον κοινωνικό διάλογο, θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε μ ε  τους κοινωνικούς ετέρους.» 
Στη συνέχεια χαιρετισμό απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης, ο οποίος επισή- 
μανε ότι: «η Αστυνομία πρέπει να προλαμβάνει, πρέπει να αποτρέπει και λιγότερο να καταστέλλει. Αυτό το δόγμα, αυτό το 
μοντέλο επιχειρούμε εδώ και δύο χρόνια να το εδραιώσουμε, να το ενισχύσουμε και ξέρετε αυτό από μόνο του δεν μπορεί 
να σταθεί αν δεν υπάρχουν κοινωνικές συμμαχίες. Γ ι' αυτό και βλέπετε ότι τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε πάει σε όλες τις 
Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας και προσπαθούμε μέσα από τέτοιου είδους διαδικασίες να ευαισθητοποιήσουμε όλους 
εκείνους που θα επιθυμούσαν να υπηρετηθεί αυτό το σχέδιο, αυτή η νέα αντίληψη. Η κοινοτική, συμμετοχική αστυνόμευση.» 
Στον χαιρετισμό του ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Τσουβάλας. υπογράμμισε 
ότι: «ο βασικός στόχος της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας πρέπει να είναι η επιλογή ενός προτύπου ασφάλειας το 
οποίο θα ενσωματώνει, σ ’ ένα επίπεδο αρμονικής ισορροπίας, τόσο τις αναγκαίες επιχειρησιακές δράσεις για την επιβολή 
του νόμου όσο και την τήρηση των κανόνων και την εκδήλωση παράπλευρων προς την εκπλήρωση της κύριας αποστολής 
των αστυνομικών αρχών πρωτοβουλιών, που αφορούν στον απόλυτο σεβασμό των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων 
των πολιτών και την εξυπηρέτηση της κοινωνικής τους καθημερινότητας.»
Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Ειδικό Εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα 
Ρομά κ. Nicolae Valeria καθώς και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α., Καθηγητή κ. Παναγιώτη Τσάκωνα, ο οποίος επισή- 
μανε ότΐ: «η επίτευξη του πολύτιμου αγαθού της «ανθρώπινης ασφάλειας» επιφορτίζει τις σύγχρονες αρχές επιβολής του 
νόμου και προστασίας του πολίτη μ ε  πρόσθετες απαιτήσεις και αυξημένες ευθύνες. Στην κατεύθυνση αυτή, η εκπαίδευση 
των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας συνιστά βασικό προαπαιτούμενο για την αποτελεσματική άσκηση των επαγγελ
ματικών τους καθηκόντων σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφαλείας. Ως επιστημονικός, εκπαιδευτικός και 
συμβουλευτικός φορέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) αναπτύσσει 
μ ε  συστηματικό τρόπο -και θα συνεχίσει να το κάνει μ ε  ακόμη μεγαλύτερη ένταση στο μέλλον- ερευνητικές και εκπαιδευ
τικές δράσεις που αναδεικνύουν την κοινωνική και προληπτική δράση των θεμάτων ασφαλείας και προωθούν τον κοινω
νικό διάλογο στην κατεύθυνση της καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω εθνικής ή φυλετικής καταγωγής ή φύλου καθώς 
και της υποστήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων».
Επίσης αναγνώσθηκε χαιρετισμός του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Τζανέτου Φιλιππά-
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κου. όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε ότι: «στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, της πολυπολιτισμικότητας και της κρίσης, 
τόσο της οικονομικής όσο και μεταναστευτικής/προσφυγικής, δεν υπάρχει άλλη επιλογή για την Αστυνομία, παρά να επι- 
τελέσει τον καταλυτικό ρόλο που της έχουν αναθέσει η Πολιτεία και η κοινωνία, μ ε  επαγγελματισμό, αποτελεσματικότατα 

και άκρως ανθρωποκεντρική προσέγγιση».
Το πλαίσιο του προβληματισμού έθεσε με την εισήγησή του ο Δ/ντής του ΚΕ.ΜΕΑ, Δρ. Βασίλειος Γκρίζης. σημειώνο
ντας μεταξύ άλλων ότι «η εκπλήρωση του ρόλου των Αρχών Προστασίας του Πολίτη δεν μπορεί να θεωρηθεί μ ια  αυτοτε
λής δράση. που αναπτύσσεται ανεξάρτητα από τις υπόλοιπεςμη-αστυνομικέςμορφές κοινωνικού ελέγχου. Ουσιαστικά, σε 
αυτές εδράζεται και αυτές εξυπηρετεί, μ ε  θεσμοθετημένα μέσα και εργαλεία, θέτοντας στην αιχμή του δόρατος τους ίδιους 

σκοπούς.· την κοινωνική συνοχή και ειρήνη».
Στην εκδήλωση συμμετείχαν συνολικά περίπου 250 άτομα, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης 
A & Β βαθμού, εκπρόσωποι Δικαστικών Αρχών, στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και κοινωνικών Υπηρεσιών, εκπρόσω
ποι ψυχιατρικών νοσοκομείων, κοινωνικοί επιστήμονες, εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και μαθητές σχο
λείων. Ιδιαίτερη θέση στην εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του ΚΕ.ΜΕ.Α. σε θέματα πρόληψης 
και καταπολέμησης των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, υποστήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 
και κοινωνικής και προληπτικής ασφάλειας, έλαβε η ανάδειξη του Κέντρου Προστασίας Ανηλίκων «Φάρος του Κόσμου» 
της Ιεράς Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, ως ζωντανού παραδείγματος εκπλήρωσης του κοινωνικού ρόλου 

των Αρχών για την προστασία του Πολίτη.

Ο «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ» ΣΕ ΑΚΟΜΗ (13) ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Οι «Αστυνομικοί της Γειτονιάς» από την έναρξη λειτουρ
γίας του θεσμού, έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 
332.300 δράσεις και παρεμβάσεις, όπως επισκέψεις σε 
οικίες, σχολεία και επιχειρήσεις, συμμετοχή σε τοπικές 
εκδηλώσεις, θεωρήσεις γνησίου υπογραφής, επίλυση 
διαφορών κ.α..
Από το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017, ο θεσμός του «Αστυ
νομικού της Γειτονιάς» επεκτάθηκε σε ακόμη (13) γει
τονιές της Αττικής, του Κιλκίς και της Αχαΐας. Πρόκει
ται για (Λ) Αστυνομικά Τμήματα στην Αττική (Βύρωνα,
Αγίων Αναργύρων, Α  Περιστεριού και Μοσχάτου), (2)
Αστυνομικά Τμήματα στο Κιλκίς (Παιονίας και Γουμέ
νισσας) και (2) Αστυνομικά Τμήματα στην Αχάΐα (Γ  Πα
τριόν και Αιγιαλείας). με συνολικά (26) αστυνομικούς.
Με την επέκταση αυτή, πλέον ο θεσμός λειτουργεί σε 
(45) Αστυνομικά Τμήματα σε όλη τη χώρα και ειδικό
τερα σε (109) γειτονιές πόλεων με (207) αστυνομικούς.
Υπενθυμίζεται ότι η φιλοσοφία του θεσμού, που υλοποι
είτα ι στο πλαίσιο του Προγράμματος Αντεγκληματικής 
Πολιτικής (2015-2019) του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη, βασίζεται στο μοντέλο της κοινοτικής αστυνό
μευσης, και περιλαμβάνει σειρά δράσεων τόσο προλη
πτικού, όσο και αποτρεπτικού χαρακτήρα. Ουσιαστικά 
ο «Αστυνομικός της Γειτονιάς» αποτελεί την «επώνυ
μη» παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας στις γειτονιές και από το 2015 βρίσκεται ανελλιπώς δίπλα στον πολίτη, 
συμβάλλοντας στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και αναβαθμίζοντας την καθημερινότητά του, μέσα 
από διαδικασίες κοινωνικής διαμεσολάβησης. Βασική του προτεραιότητα είναι η εξυπηρέτηση των κατοίκων της 
γειτονιάς σχετικά με αιτήματα, παράπονα, καταγγελίες ή αδικήματα ενημερώνοντας τους για την εξέλιξη και πορεία 
των θεμάτων τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι, από την έναρξη λειτουργίας του θεσμού, οι «Αστυνομικοί της Γειτονιάς» 
έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 332.300 δράσεις και παρεμβάσεις, όπως επισκέψεις σε οικίες, σχολεία και επι
χειρήσεις. συμμετοχή σε τοπικές εκδηλώσεις, θεωρήσεις γνησίου υπογραφής, επίλυση διαφορών κ.α..
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
«Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ», ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, το Σάββατο 17 Ιουνίου, η 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα, έκθεση ζωγραφικής, με θέ
μα «η οδική ασφάλεια μέσα από τα μάτια των παιδιών», 
που διοργάνωσε η Ελληνική Αστυνομία, σε συνεργα
σία με τη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», στο εμπορι
κό κέντρο «Mediterranean Cosmos», στη Θεσσαλονίκη. 
Υπενθυμίζεται ότι τα εγκαίνια πραγματοποίησαν στις 30 
Μαΐου, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημή- 
τρης Αναγνωστάκης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας και ο Γε
νικός Διευθυντής της «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» 

κ. Γιώργος Καλούδης. Την έκθεση επισκέφθηκαν, με ελεύθερη είσοδο, σχεδόν 17.000 παιδιά, γονείς και εκπαι
δευτικοί και είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στις (214) παιδικές δημιουργίες, που περιλαμβάνει, με συμ
βουλές παιδιών για την ασφαλή οδήγηση. Παράλληλα, όλοι οι μικροί επισκέπτες ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτη
καν από αστυνομικούς της Τροχαίας σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, ενώ έφτιαξαν τις δ ικές τους ζωγραφιές για 
την οδική ασφάλεια. Το «ταξίδι» της έκθεσης ζωγραφικής θα συνεχιστεί για να φ ιλοξενηθεί και σε άλλες πόλεις της 
χώρας, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε περισσότερα παιδιά να την επισκεφθούν και εκπαιδευθούν στο κρίσιμο θέμα 
της οδικής ασφάλειας. Υπενθυμίζεται ότι η έκθεση στη Θεσσαλονίκη υλοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη των 
εταιρειών - επιχειρήσεων: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑ
ΛΙΑΣ Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ), KOSMOCAR Α.Ε., AEGEAN . ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. LA PASTERIA, HERTZ, INTERAMERICAN, 
HOLIDAY INN ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Ε., FRESH LINE. FABER CASTELL. FISIKON. 
EUROBANK, J.WALTER THOMPSON ATHENS. DIRECTION, LAM DA DEVELOPMENT. ΜΕΒΓΑΛ, ΜΕΛΙΣΣΑ - ΚΙΚΙΖΑΣ, 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΝΕΑ ΟΔΟΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ. GOODYEAR. SAMSUNG.

ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ 
ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Τρισάγιο στη μνήμη του Ταξιάρχου Γεωργίου Βασιλάκη 
τελέστηκε (24/06/2017), στον 7ο όροφο του Υπουργεί
ου Προστασίας του Πολίτη, που φέρει και το όνομά του 
(όροφος Γεωργίου Βασιλάκη). Στην τελετή παρευρέθη- 
καν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Τό- 
σκας. ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημή- 
τρης Αναγνωστάκης, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Τζανέτος Φιλιππάκος και 
ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας. Παρευρέθηκαν, επίσης, ο Υπαρχη- 
γός του Σώματος, Αντιστράτηγος Αριστείδης Ανδρικόπουλος, ο Προϊστάμενος του Επιτελείου, Αντιστράτηγος Μιχα
ήλ Καραμαλάκης. η Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων. Αντιστράτηγος Ζαχα- 
ρούλα Τσιριγώτη, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας. Αντιστράτηγος Αντώνιος Μπάκας, ο Γενικός
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Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας. Αντιστράτη
γος Χρήστος Δραγατάκης, Προϊστάμενοι των Κλάδων και 
Δ ιευθυντές των Διευθύνσεων του Αρχηγείου καθώς και 

αστυνομικό προσωπικό.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός, κατά την ολοκλήρωση της 
εκδήλωσης δήλωσε: «Ο Γιώργος Βασιλάκης. άλλος ένας 
αστυνομικός που έπεσε στη διάρκεια του καθήκοντος. 
Η τρομοκρατία ε ίτε  από ποινικούς ε ίτε  από τάχα πολιτι
κούς λόγους είναι απαράδεκτη και κατακριτέα σε συν
θήκες Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. Οφείλουμε όλοι 
να αντιμετωπίσουμε τους δράστες τέτοιων πράξεων και 
οφείλουμε να εργαζόμαστε για αυτό. Και οι αστυνομι
κ ο ί το πληρώνουν αυτό μ ε  τον ιδρώτα και το αίμα τους, 
δυστυχώς μερ ικές  φορές, όπως και στη περίπτωση του 
Γιώργου Βααιλάκη. Να είναι αιωνία η μνήμη του».
0 αείμνηστος Γεώργιος Βασιλάκης έχασε τη ζωή του 
στις 24 Ιουνίου 2010 από αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχα
νισμό, που είχε τοποθετηθεί σε φάκελο αλληλογραφίας 
και εξερράγη στο γραφείο του.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΥ
ΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 
ΓΗΠΕΔΟΥΤΟΥΜΠΑΣ

Στα πλαίσια της συνεργασίας του Αστυνομικού Τμήματος 
Τούμπας - Τριανδρίας με την Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, σχετικά με 
τη λήψη μέτρων τάξης σε αθλητικούς χώρους, πραγμα
τοποιήθηκε την 21/05/2017 στο περιθώριο της ποδο- 
σφαιρκής συνάντησης μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ 
-  Π.Α.Ε. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΣ.Σ., από τους εκπροσώπους του 
ανωτέρω συλλόγου και της εταιρίας «electronic line» 
κ.κ. Ιωάννη ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗ και Βασίλειο ΚΑΜΠΕΡΗ 
απονομή τίτλου πιστοποίησης διαπιστευμένων χρη
στών κατόπιν εκπαιδευτικού σεμιναρίου , όσον αφορά 
τη διαχείριση του αναβαθμισμένου ηλεκτρονικού συ
στήματος επιτήρησης της εγκατάστασης του γηπέδου 
της Τούμπας, στους Αρχιφύλακα Σαμψωνίδη Νικόλαο 
και Αρχιφύλακα Ρίζο Βασίλειο. Η εκδήλωση έλαβε χώ
ρα παρουσία του Διοικητή του Α.Τ. Τούμπας - Τριανδρίας 
Αστυνομικού Υποδιευθυντή Μπογατίνη Νικολάου και του 
Υποδιοικητή Αστυνόμου Β' Στεφάνη Αριστείδη στις εγκα
ταστάσεις του σταδίου. ■

I X I86SQ (34ΠΠΗΑΗ) 
BATTERY

HOSIER

TRAFFIC WANODIFFUSER

BLUE FILTER GREEN FILTHREO FILTERBICYCLE MOUNT

- luxub iuuu uumciid
- Μεγίστη ένταση 51.100 κεριά
- Μέγιστη απόσταση 452 μέτρα

- Εξαιρετικό LED CREE XP-L Hi V3
- Επαναφορτιζόμενοε από USB
- Περιλαμβάνει επαναφορτιζόμενη μπαταρία NITEC0RE 18650 /  3400mAh

- Διάμετροε Κεφαλήε: 40mm με μεγάλο καθρέπτη
- Αδιάβροχοε με πιστοποίηση ΙΡΧ8 (Υποβρύχιοε έωε και 2 μέτρα βάθοε)

- Ανθεκτικόε σε πρόσκρουση έωε και από 1,5 μέτρα ύψοε
- Αξεσουάρ στη Συσκευασία: θήκη Cordura, Ατσάλινο Κλιπ, Επιχειρησιακό 

Δαχτυλίδι, Λουράκι Καρπού, Καλώδιο Φόρτισηε, Ανταλλακτικά
- Πολλά προαιρετικό Αξεσουάρ: (Κώνοι, Φίλτρα, Βάσειε, Απομακρυσμένοε 

Διακόπτηε Ελέγχου, κ.ά.)

- 5 Χρόνια Γραπτή Εγγύηση ^
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ας προστατεύσουμε το ''Κεκτημένο”

6 ηΑστυνομική Ανασκόπηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα και αρχαιότερα 

ελληνικά περιοδικά με συνεχή ροή έκδοσης ενημερωτικού, 

επιμορφωτικού και Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα^^

1 9 5 3  Επιθεώρηση Χωροφυλακής >  Αστυνομική Ανασκόπηση

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΚΟΠΟΣ

0,75€/μήνα
r

η

9€/χρόνο

δίνεις για ίο 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 π “Αστυνομική Ανασκόπηση", πρέπει να συνεχισθεί και να ενισχυθεί. Εμείς πασχίζουμε για 
τπ βελτίωση της ύλης του περιοδικού και για την ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων, 
προσδοκώντας πάντοτε στην πολύτιμη αρωγή των συναδέλφων.



Οικονομικές Ενισχύσεις

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

Ορφανών τέκνων προσωπικού ΕΛ.ΑΣ.

Τέκνα υπερπολύτεκνων οικογενειών ΕΛ.ΑΣ.

275Λ70€

295.750 €

278.900 €

Συνάδελφε, 
σε ευχαριστώ!



I  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟ0ΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 
«ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

Έχοντας την ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν χρήματα 
της διαθήκης Υ/Α (ε.α) Κων/νου Βαφειάδη, προς Υγει

ονομικό όφελος της Ελληνικής Αστυνομίας, πάρθηκε 
απόφαση από την αρμόδια επιτροπή για την αναβάθ

μιση του φυσικοθεραπευτηρίου. Αυτή αφορούσε την 

αγορά υψηλού κόστους ιατρικών μηχανημάτων για την 

αποκατάσταση κατά βάση ορθοπεδικών βλαβών. Οι εν 
λόγω συσκευές αποτελούν κομμάτι σύγχρονων μεθό

δων φυσικοθεραπείας, με στόχο την πληρέστερη και 

συντομότερη λειτουργική αποκατάσταση παθήσεων του 
μυοσκελετικού συστήματος, όπως έντονοι μυϊκοί σπα

σμοί. θλάσεις μυών, τενοντίτιδες, οσφυαλγίες, αυχε- 

ναλγίες, διαστρέμματα, δυσκαμψίες αρθρώσεων κ.α..
Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, τα μέ

λη των οικογενειών τους και όλοι οι δικαιούχοι, έχουν 

την ευκαιρία να χρησιμοποιούν, υψηλότερες υπηρεσί
ες αποθεραπείας, χωρίς επιβάρυνση, με χρήση και των 

νέων αυτών συσκευών, σε συνδυασμό με την εμπειρία 
και τις γνώσεις του επιστημονικού προσωπικού. Η από

φαση πάρθηκε με γνώμονα την αναγκαιότητα αναβάθ
μισης του συγκεκριμένου τμήματος, λόγω του μεγάλου 

αριθμού προσερχόμενων ασθενών, αλλά και την ολοένα 

αυξανόμενη πρόοδο των τεχνικών μέσων. Η αγορά ολο
κληρώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη λή

ψη της απόφασης της αρμόδιας επιτροπής και αφορά 
την αγορά δύο (2) συσκευών συνδυασμού ηλεκτροθε

ραπείας - υπερήχου - αναρρόφησης, ένα (1) ηλεκτρικό 
κρεβάτι θεραπείας δύο τμημάτων (ήδη υπάρχουν άλ

λα δύο) και μία τροχήλατη συσκευή ηλεκτρομάλαξης.

Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται 

σε προνομιούχα θέση, εν μέσω δυσμενών οικονομι-
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►  Επιμέλεια: Ανθ/μος Αικατερίνη Κίκη

κών συνθηκών, να απολαμβάνει χωρίς κόστος Υπηρε

σίες υψηλού Υγειονομικού επιπέδου. Η επιτροπή δια

χείρισης διαθήκης Υ/Α (ε.α.) Κων/νου Βαφειάδη. έχει 

ως πρόγραμμα τον σταδιακό εκσυγχρονισμό όλων των 

Υγειονομικών Τμημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Στόχος της Δ/νσης Υγειονομικού είναι η συνεχής ανα

βάθμιση των Ιατρικό παρεχόμενων Υπηρεσιών με σύγ
χρονα τεχνικά, επιστημονικά μέσα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ 
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σε λειτουργία τέθηκε από 27/03/2017 η Διακλαδική 
Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) 

που στεγάζεται σε ειδική πτέρυγα του Ναυτικού Νοσοκο

μείου Αθηνών. Η ΜΙΥΑ συστάθηκε και ενεργοποιήθηκε 
με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγεί
ας στους δικαιούχους ιατρικής περίθαλψης και των τρι

ών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) καθώς και των 

Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ). Η οργάνωση και η λειτουργία 
της είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και πε

ριλαμβάνει χώρους υποδοχής, εξεταστήρια, εμβρυολογι- 
κό εργαστήριο, χειρουργείο, χώρο ανάνηψης, εργαστήριο 

σπέρματος και τράπεζα κρυοσυντήρησης. Οι υπερσύχρο- 

νες εγκαταστάσεις της μονάδος είναι εξοπλισμένες και 

εφοδιασμένες με τεχνολογίες και προϊόντα υψηλών τεχνι
κών προδιαγραφών, ελέγχοντας και παρατηρώντας διαρ
κώς τις συνθήκες περιβάλλοντος, ώστε να επιτυγχάνονται 

τα μέγιστα ποσοστά επιτυχίας στα υπογόνιμα ζευγάρια που 
προσφεύγουν σε αυτήν. Όλες οι διαδικασίες και διεργα

σίες εκτελούνται μέσω προτύπων διαχείρισης ποιότητας 
και ασφάλειας. Η λειτουργία της ΜΙΥΑ, η οποία εντάσσε

ται στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της μέριμνας για 

το προσωπικό θα συμβάλειτόσο στην άρση προβλημάτων 

υπογονιμότητας στελεχών των ΕΔ όσο και στη δραστική 
περιστολή της οικονομικής επιβάρυνσης τους λόγω του 

υψηλού κόστους των σχετικών θεραπειών. Τα τηλέφωνα 

επικοινωνίας της ΜΙΥΑ είναι: 210 7261939.2107261946.

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

► Με το βαθμό του Υποστρατήγου οΐ: Παπουτσάκης 
Γεώργιος, Φώσκολος Κων/νος.



^  P U L S A R
I M A G E . Q U A L I T Y

► Με το βαθμό του Ταξιάρχου oi: Βαγγέλης Ιωάννης. 

Βανικιώτης Γεώργιος. Γραβάνης Αθανάσιος, Λεμπι- 

δάκης Ευάγγελος, Τσιρίγος Ευάγγελος.

► Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδ/ντή ο: Ράλ-

λης Κων/νος.

► Με το βαθμό του Αστυνόμου Β ' ου Αθανασόπουλος 

Αντώνιος. Κιοσογλίδης Δημήτριος. Μαμάκος Κων/ 

νος. Νικολάου Περικλής.

► Με το βαθμό του Υπαστυνόμου A ' οΐ: Κατσαρός 

Λουκάς. Χατζηγιάννης Χρήστος.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΑΣΥ

Τιμούμε τους Ήρωες 
της Ελληνικής Αστυνομίας

Παρουσία της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελ
ληνικής Αστυνομίας τελέστηκε το τρισάγιο στη μνήμη των 
αδικοχαμένων συναδέλφων μας Νεκτάριου ΣΑΒΒΑ και 
Γεωργίου ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, οι οποίοι δολοφονήθηκαν 
άνανδρα, ο πρώτος στις 17 Ιουνίου 2009, από αδίστακτους 
τρομοκράτες, στην οδό Λάμπρου Πορφύρα στα Πατήσια 
και ο δεύτερος, στις 17 Ιουνίου 2013. στο Δίστομο Βοιωτί
ας, σε επιχείρηση σύλληψης αδίστακτων δραπετών.

Ειδικότερα, στον τόπο της θυσίας του Νεκτάριου Σάβ
βα. στην οδό Λάμπρου Πορφύρα, όπου έχει τοποθετηθεί 
από τις Ομοσπονδίες μας μια μαρμάρινη στήλη για να 
διατηρείται άσβεστη η μνήμη του. το τρισάγιο τελέστηκε 
από τον τέως Προϊστάμενο της Θρησκευτικής Υπηρεσί
ας της Ελληνικής Αστυνομίας Ταξίαρχο ε.α. Αρχιμανδρί
τη Νεκτάριο Κιούλο και τον εφημέριο της ενορίας Πα
τέρα Γεώργιο.

Στη συνέχεια, σύντομες αναφορές στην μνήμη των Πε- 
σόντων αστυνομικών έγιναν από τον πρόεδρο της Πανελ
λήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων κ. Γρηγόρη 
Γερακαράκο. τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νίκο 
Τόσκα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσω
τερικών κ. Τζανέτο Φιλιππάκο, τον Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα και τον 
βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Θεόδωρο Φορτσάκη, οι 
οποίοι στάθηκαν ιδιαίτερα στο διαρκές χρέος της πολιτεί
ας για τη θωράκιση του λειτουργήματος του Αστυνομικού, 
έτσι ώστε να υπηρετεί αυτός το καθήκον όσο το δυνατόν πιο 
αναίμακτα. Οφείλουμε όλοι μας να τιμούμε τη μνήμη των 
Ηρώων του Αστυνομικού Σώματος, να μη λησμονούμε την 
προσφορά τους στην κοινωνία και να στεκόμαστε αρωγοί 
στις οικογένειάς τους.

Από τον πρόεδρό μας. τονίστηκε ιδιαίτερα το γεγο
νός ότι ο αείμνηστος Νεκτάριος Σάββας, ήταν υπηρεσία 
σε μέτρα φρουρούμενου στόχου. Το είχαν όμως βάλει σε 
μια παγίδα θανάτου, όπως δείχνουν τα γεγονότα. Άραγε, 
πόσες τέτοιες παγίδες θανάτου υπάρχουν ακόμα στο Λε-
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►  Επιμέλεια: Α ρχ/κας Αναστάσιος Τ ρ ίκκας

κανοπέδιο, αλλά και σε άλλες πόλεις: Εμείς το τελευταίο 
διάστημα που γίνεται πολλή συζήτηση για την αποδέσμευ
ση δυνάμεων από τους στόχους, έχουμε αναδείξει το θέ
μα αυτό και έχουμε ζητήσει εξορθολογισμό του όλου συ
στήματος. Προς θεού, να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα. Ο 
κίνδυνος είναι υπαρκτός.

Υπαρκτός είναι όμως και ο κίνδυνος που αντιμετω
πίζουν οι συνάδελφοί μας και έξω. στις περιπολίες, στις 
καταδιώξεις, στις αστυνομικές επιχειρήσεις, στους ελέγ
χους ρουτίνας. Ο Γιώργος Ανδριτσόπουλος ήταν ένας από 
αυτούς τους συναδέλφους μας. Κλήθηκε την τελευταία 
στιγμή να συμμετάσχει σε μια επιχείρηση σύλληψης αδί
στακτων δραπετών. στο Δίστομο Βοιωτίας, και είχαμε αυτά 
τα δραματικό αποτελέσματα.

Έχουν περάσει οκτώ χρόνια από το πρώτο βίαιο συμ
βάν και τέσσερα από το δεύτερο. Σημαδιακά, την ίδια μέρα 
και τα δυο. Σαν σήμερα, στις 17 Ιουνίου. Μια μέρα καλο
καιρινή. που βύθισε στο πένθος την Ελληνική Αστυνομία 
και τους Έλληνες αστυνομικούς και που πολύ φοβάμαι 
όμως ότι άφησε ασυγκίνητη την πολιτεία και γενικότερα 
την κοινωνία.

Φόρο τιμής στην μνήμη των δυο Πεσόντων αστυνομι
κών. έδωσαν με την παρουσία τους επίσης, ο βουλευτής 
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος Κατσίκης, ο 
εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη 
Κουτσούμπα. κ. Στέλιος Λάμπρου, ο Γενικός Επιθεωρη
τής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας Αντιστράτηγος κ. Αντώ
νιος Μπάκας, η Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλο
δαπών και Προστασίας Συνόρων κα Ζαχαρούλα Τσιριγώ- 
τη. ο Διευθυντής του Κλάδου Ασφάλειας Υποστράτηγος κ. 
Εμμανουήλ Πλουμής. ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
Αττικής Υποστράτηγος κ. Αλκιβιάδης Ασημακόπουλος. η 
Διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών 
Υποστράτηγος κα Πηνελόπη Μηνιάτη, στελέχη της ΔΑΕΕΒ 
όπου υπηρετούσε ο εκλιπών συνάδελφός μας. Ανώτεροι 
Αξιωματικοί των Κλάδων και Διευθύνσεων της Ελληνι
κής Αστυνομίας καθώς και Προεδρεία των Πρωτοβαθμίων 
Ενώσεων Αττικής της ΠΟΑΣΥ και της ΠΟΑΞΙΑ και τέλος, 
συγγενείς και φίλοι των αδικοχαμένων συναδέλφων μας.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, με αφορμή τη σεμνή 
αυτή τελετή, επαναφέρει το αίτημά μας για μετονομασία 
της οδού Λάμπρου Πορφύρα σε οδό Νεκτάριου Σάββα, 
το οποίο αν και έχει γίνει αποδεκτό από το Δήμο Αθηναί
ων. εντούτοις έως και σήμερα δεν έχει τύχει υλοποίησης.

Νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικράτειας

Αίτηση στην Ειδική Τριμελή Επιτροπή του Συμβου
λίου της Επικράτειας, για την παράνομη παράλειψη της 
Διοίκησης να συμμορφωθεί με την υπ' αριθ. 1127/2016 
απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, προχώρησε η ΠΟΑΣΥ 
με την ΠΟΑΞΙΑ.
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Ειδικότερα, στις 12 Ιουνίου 2017, ανακοινώθηκε από 
τις Ομοσπονδίες ότι «κατατέθηκε σήμερα ενώπιον της 
Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής Συμμόρφωσης του ΣτΕ 
,κοινή Αίτηση των Ομοσπονδιών Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Π.0.Α
ΕΙ.Α. προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η Διοίκηση έχει 
πλήρως και προσηκόντως συμμορφωθεί με τις αποφά
σεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού και ειδικότερα με την 
υπ αρ.1127/2016 της Ολομέλειας του. Η συμμόρφωση 
αφορά τόσο στο παρελθόν χρονικό διάστημα 2012 έως 
και 2016. όσο και από 2017 και επέκεινα, με την κατι- 
σχύη του ν.4472/2017.

Σε περίπτωση που η αρμόδια Επιτροπή διαπιστώσει 
πλημμελή συμμόρφωση, θα χορηγήσει εύλογη προθεσμία 
προς τούτο και, εάν και αυτή παρέλθει άπρακτη, θα επι
βάλλει πρόστιμο, όπως ήδη έχει πράξει κατά το πρόσφα
το παρελθόν (βλ.10/2014, 18/2015 πρακτικά του Τριμελούς 
Συμβουλίου του ΣτΕ).

«Έχουμε πλέον πολλά νομικά όπλα στη φαρέτρα μας. 
προκειμένου να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για αξιοπρε
πή διαβίωση και στοιχειώδη ηθική και υλική εξασφάλιση 
των Ελλήνων Αστυνομικών και σκοπεύουμε να τα εξα
ντλήσουμε όλα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της 
Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ και συμπλήρωσε: 
«Οι Έλληνες Αστυνομικοί θυσιάζουν τη ζωή και τη σωμα
τική τους ακεραιότητα στον καθημερινό αγώνα της προ
στασίας των πολιτών και της εσωτερικής τάξης και ασφά
λειας. αναμένοντας την ελάχιστη αναγνώριση και αντα
πόδοση των υπηρεσιών τους. Δεν θα σταματήσουμε να 
αγωνιζόμαστε».

Από τη μεριά του ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
κ. Χαράλαμπος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ που για ακόμη μία φο
ρά είχε την νομική ευθύνη και αυτού του ένδικου μέσου, 
δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η ήδη κατατεθείσα Αίτηση Συμ
μόρφωσης είναι το πρώτο μεταξύ άλλων ενδίκων μέσων 
και βοηθημάτων, που έχουμε την εντολή να ασκήσουμε, 
προκειμένου να διασφαλιστεί για τα στελέχη των Σωμά
των Ασφαλείας η υπαγορευμένη από το Σύνταγμα αρχή 
της αξιοπρεπούς διαβίωσης και της ιδιαίτερης μισθολο- 
γικής μεταχείρισης τους, με την ταυτόχρονη αναγνώριση 
της ιδιαίτερης εηικινδυνότητας του λειτουργήματος τους. 
Οι αρχές αυτές είναι απαράβατες και νομολογιακά πλέον 
αναγνωρισμένες με παγιωμένη νομολογία του ΣτΕ. Τόσο 
για το παρελθόν όσο και για το μέλλον, ο κοινός νομοθέ- 
της και η εκτελεστική εξουσία δεν μπορούν να θεσπίζουν 
διατάξεις που να αντιβαίνουν ή να μην σέβονται πλήρως 
τις αρχές αυτές».

Το δικόγραφο της Αίτησης Συμμόρφωσης συνυπο
γράφεται και από τον Νομικό Σύμβουλο της Π.Ο.Α-Ι.Α. 
κ. Ρήγα ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗ. γεγονός που καταδεικνύει την 
συστράτευση όλων των Αστυνομικών -Αξιωματικών και 
Υηαξιωματικών- στην προάσπιση των κοινών συνταγμα
τικών δεδομένων».

Συνάντηση εψ' όλης της ύλης 
με τη Φυσική Ηγεσία

Το Σάββατο. 08 Ιουλίου 2017, πραγματοποιήθηκε στην 
αίθουσα συσκέψεων «Π. Μπακογιάννης» του Υπουργεί
ου μας, πολύωρη συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας της 
Διοίκησης της Ομοσπονδίας μας. συνοδευόμενης από το 
Νομικό Σύμβουλο, κ. Χάρη ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ που αποτε
λείτο από τον Πρόεδρο, κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ. τον 
Αντιπρόεδρο Οικονομικών, κ. Βασίλειο ΠΑΝΤΑΖΗ. τον 
Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων, κ. Χρήστο ΣΥΝΔΡΕΒΕ- 
ΛΗ και αντίστοιχης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυ
νομίας. αποτελούμενης από τον Αρχηγό του Σώματος, 
Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ, τον Υπαρχηγό. 
Αντιστράτηγο κ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ Αριστείδη, τον Επιτε
λάρχη. Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ, καθώς 
και των Γενικών Επιθεωρητών και Διευθυντών. Προϊστα
μένων Κλάδων. Διευθύνσεων και Γραφείων του Επιτε
λείου. όπου συζητήθηκαν δια ζώσης και ανταλλάχτηκαν 
απόψεις για θεσμικά και οικονομικά θέματα που ταλα
νίζουν τον εργασιακό μας χώρο.

Από πλευράς μας, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, τό
νισε ότι ο Οργανισμός της Ελληνικής Αστυνομίας πρέ
πει να αφήσει πίσω την εσωστρέφεια, εξ αφορμής των 
πρόσφατων συνδικαλιστικών διώξεων κατά προσώπων 
- οργάνων και να γίνει περισσότερο εξωστρεφής. διότι η 
Κοινωνία απαιτεί την άμεση επίλυση των ζητημάτων που 
αφορούν την ασφάλεια και την προστασία του πολίτη. 
Παράλληλα, αφού αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκε
ψή του στη Λέσβο και στα προβλήματα που του μετέφε
ραν οι συνάδελφοί μας. προέβη σε αναλυτική παράθε
ση των αιτημάτων μας. Ομοίως, ο Αντιπρόεδρος Οικονο
μικών, ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων και ο Νομικός 
μας Σύμβουλος, ανέπτυξαν άλλα ζητήματα αρμοδιότητός 
τους, που αναφέρονται αναλυτικά στην ανακοίνωση της 
Ομοσπονδίας.

Οι δεσμεύσεις
Τόσο ο Αρχηγός του Σώματος όσο και τα παρευρισκό- 

μενα υπηρεσιακά -  επιτελικά στελέχη, τόνισαν ότι υπάρ
χει δυνατότητα βελτίωσης θεσμικών θεμάτων και ζήτη
σαν τις προτάσεις μας ενώ για τα οικονομικά θέματα, μας
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γνώρισαν εξ' αρχής ότι οι επεμβάσεις της Φυσικής Ηγε
σίας. αλλά και της Πολιτικής είναι περιορισμένες, αφού 
τη διαχείριση των εσόδων και εξόδων του Κράτους, την 
έχει αποκλειστικά το Υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα, μας ενημέρωσαν για την έκδοση του νέου 
π.δ. για τις κρίσεις - προαγωγές, τη δυνατότητα μετάτα
ξης συναδέλφων που έχουν πτυχία σε αξιωματικούς ειδ ι
κών καθηκόντων όπου υπάρχουν ανάγκες, τη μη ύπαρξη 
κενών οργανικών θέσεων σε πολλές περιφερειακές πό
λεις της χώρας, την επανεξέταση του θέματος των τρι- 
τέκνων κ.ά.

Επίσης, μας γνώρισαν ότι. παρά τα όποια προβλήμα
τα του ν.4412/2016, σε σχέση με τους διαγωνισμούς για 
προμήθειες, γίνονται συνεχώς προτάσεις για τη βελτίω
ση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Αναφορικά 
με τα καύσιμα, αναγνωρίστηκαν οι δυσκολίες που υπάρ
χουν. γνωρίζοντάς μας ότι υπάρχει στενή παρακολούθη
ση του όλου ζητήματος, βρίσκονται λύσεις και παράλλη
λα εισηγούνται προς την Πολιτική Ηγεσία τη δυνατότητα 
εξέτασης αλλαγών, τονίζοντας το μεγάλο έργο που προ
σπαθούν να φέρουν εις πέρας οι Υπηρεσίες, δεδομένης 
και της παροχής καυσίμων σε επιπλέον είκοσι επτά (27) 
Φορείς και Υπουργεία του Κράτους.

Τέλος, δεσμευτήκαν να εξετάσουν το θέμα της αποζη
μίωσης στο εξωτερικό, αναγνωρίζοντας την αδικία, αλλά 
και τη μη ύπαρξη πρόβλεψης στις γενικευμένες διατά
ξεις του σχετικού νόμου. Αναφορικά με τα οδοιπορικά 
έξοδα, μας γνώρισαν ότι το κόστος του νέου προεδρικού 
διατάγματος προφανώς και είναι μεγαλύτερο από το υφι
στάμενο και απαιτείται χρόνος περαιτέρω επεξεργασίας, 
στο πλαίσιο του οποίου θα υπάρξει εκ νέου παράταση 
και λίαν συντόμως σχετική νομοθετική ρύθμιση, αν και 
έχουν γίνει οι αντίστοιχες ενέργειες από το επισπεύδον 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προς το Υπουργείο Οικονο
μικών για την άμεση επίλυση του ζητήματος.

Σε ό,τι αφορά το πόρισμα της Επιτροπής του ΥΠΕΘΑ 
για το νέο μισθολόγιο και τις κρατήσεις του ΜΤΣ, μας 
γνώρισαν ότι. μόλις λάβουν τα πρακτικά, θα υπάρξει εν
δελεχής ενημέρωση. Σχετικά με την ανάγκη εξέτασης 
των κρατήσεων του ΤΕΑΠΑΣΑ και των λοιπών Φορέων, 
μας γνώρισαν ότι αναμένουν την εγκύκλιο του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία έχει σχεδόν ολοκλη
ρωθεί με βάση την ενημέρωση που παρείχε η εν λόγω 
Υπηρεσία σε συγκεκριμένη Διεύθυνση του ΑΕΑ. προκει
μένου να υπάρξει περαιτέρω ανάλυση των επιπτώσεων 
του νέου μισθολογίου, άμεσα δε θα προβούν στις προ- 
βλεπόμενες ενέργειες, αφού οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες 
είναι σχεδόν έτοιμες, ενώ μέχρι τότε εξετάζεται η δυνα
τότητα παραμονής των κρατήσεων στα επίπεδα της 31ης 
Δεκεμβρίου 2016. Σε ό,τι αφορά τον Ειδικό λογαριασμό 
του ν.826/1973, μας γνώρισαν ότι είναι έτοιμη η νομοθετι
κή ρύθμιση (ολόκληρη η ανακοίνωση στο www.poasy.gr).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΑΞΙΑ

(www.poaxia.gr)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΗΣ ΠΟΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ 16/05/2017

Πριν ένα χρόνο τέτοια εποχή ήμασταν ξανά εδώ 
με αφορμή την ψήφιση του ασφαλιστικού σχεδίου 
νόμου, του γνωστού νόμου Κατρούγκαλου, όπου ε ί
χαμε κληθεί μια μέρα πριν να καταθέσουμε τις θέσεις 
μας. η ιστορία δυστυχώς επαναλαμβάνεται, καθώς 
για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση φέρνει ένα τόσο 
σοβαρό νομοσχέδιο όπως είνα ι αυτό για το μ ισθο
λόγιό μας που θα σημαδέψει τις ζωές όλων μας αλ
λά και τις επόμενες γεν ιές  αστυνομικών, με τη μορ
φή του κατεπείγοντος. Ενώ όφ ειλε για το μείζον αυ
τό θέμα να δ ιασφαλίσει τη διαβούλευση όπως μας 
υπόσχονταν τα στελέχη της, τελικά έγινε το ακριβώς 
αντίθετο κα ι καλούμαστε εμ ε ίς  σήμερα να σας εξη 
γήσουμε εσπευσμένα και σε πέντε λεπτά πού δ ιαφω 
νούμε και πού συμφωνούμε.

Επομένως καταγγέλλω τη μεθόδευση αυτή που έγ ι
νε εις βάρος μας ως θεσμικών προσώπων, αλλά και εις 
βάρος των χιλιάδων μελών που εκπροσωπούμε.

Ερχόμενος τώρα στο περιεχόμενο των υπό ψήφιση 
διατάξεων έχω να παρατηρήσω τα εξής:

Για πρώτη φορά πλέον δεν μπορεί να μιλάμε για ε ι
δικό μισθολόγιο αλλά για ένα μισθολόγιο - αντιγραφή 
του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, με κάποιες 
μικρές διαφορές που υποτίθεται έχουν προσαρμοστεί 
στα δεδομένα των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενό
πλων Δυνάμεων. Η ιδιαιτερότητα και η επικινδυνότητα 
του επαγγέλματος μας που υπαγορεύει την θεσμοθέ
τηση ενός πραγματικά ειδ ικού μισθολογίου δεν ελή- 
φθη υπόψη.

Πεποίθηση όλων μας είναι ότι πρόκειται για σχέδιο 
νόμου - έκτρωμα το οποίο πλήττει βάναυσα τη συντρι
πτική πλειοψηφία των συναδέλφων μας.

Αποτελεί μια ακόμα ανακολουθία της κυβέρνησης η 
οποία το απέκρυπτε επί ένα έτος ενώ το είχε στα συρ
τάρια της έχοντας συμφωνήσει με την τρόικα τις νέες 
περικοπές. Καταγγέλλουμε αυτήν την τακτική η οποία 
αποτελεί εμπαιγμό και προσβολή των εργαζομένων στα 
Σώματα Ασφαλείας, αλλά και των λειτουργών της Δ ι
καιοσύνης του Συμβουλίου της Επικράτειας, τις απο
φάσεις των οποίων όχι μόνο αγνοεί επιδεικτικά η Κυ
βέρνηση, αλλά επ ιχειρεί και να τις παρακάμψει με τη
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μέθοδο της θεσμοθέτησης ενός νέου μισθολογίου που 
οδηγεί στη συρρίκνωση του εισοδήματος μας παρά τη 
σαφή πρόβλεψη των αποφάσεων του ΣτΕ. της 1127/2016 
και άλλων, ότι το νέο μισθολόγιο πρέπει να είναι του
λάχιστον στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012 και σε κα
μία περίπτωση κατώτερα εκείνων των αποδοχών, που 
είχαν διαμορφωθεί με τις διατάξεις του ν. 4093/12 που 
είχαν κριθεί αντισυνταγματικές.

Αυτός είνα ι και ο λόγος που αποφάσισε ομόφω
να η Ομοσπονδία μας να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την παρα
βίαση του ελληνικού Συντάγματος από την ελληνική 
κυβέρνηση. Μέχρι σήμερα αποφύγαμε μια τέτοια κ ί
νηση αντιμετωπίζοντας με σκεπτικισμό ενδεχόμενη 
καταδίκη της χώρας αλλά αυτή η πρόκληση που υφ ι- 
στάμεθα σήμερα, δεν έχε ι προηγούμενο. Προξενεί δε 
κατάπληξη το γεγονός ότι στο πολυσέλιδο σχέδιο νό
μου και στην εισηγητική έκθεση αυτού ουδεμία ανα
φορά γίνεται στις αποφάσεις του ΣτΕ ωσάν αυτές να 

είνα ι ανύπαρκτες...
Με το εν λόγω σχέδιο νόμου η συντριπτική πλειο- 

ψηφία των συναδέλφων μας θα υποστεί μειώσεις έως 
και 400 ευρώ περίπου, μηνιαίως, ενώ μια μικρή μερί
δα ανώτατων αξιωματικών δεν θα έχει μειώσεις ή θα 
δει αυξήσεις οι οποίες εφόσον ξεπερνούν τα 20 ευρώ, 
θα καταβληθούν σε τέσσερις ισόποσες δόσεις, σε βά
θος τετραετίας. Κατηγοριοποιείτο προσωπικό ανάλογα 
με την προέλευσή του και δημιουργεί τέτοιες μεγάλες 
ανισότητες που είναι βέβαιο ότι θα προκληθούν εντός 
του σώματος δ ιενέξεις και μια αίσθηση αδικίας που 
θα υποσκάπτει την ψυχική ενότητα, την πειθαρχία και 
το ηθικό των συνάδελφων μας.Στην πράξη θα κληθούν 
πληρώματα του ίδιου περιπολικού ή του ίδιου δικύκλου 
να αντιμετωπίσουν τον ίδιο κίνδυνο παρότι ομοιόβαθ- 
μοι και με τα ίδια χρόνια, αλλά με διαφορετικές αποδο
χές. Μήπως τα ονόματα Ευαγγελινέλης, Σκυλογιάννης, 
Αμανατίδης, Λαζαρίδης και πολλοί άλλοι, σας λέε ι κά- 
τιΣας λέω λοιπόν ότι ήταν ε ιδ ικο ί φρουροί που έχασαν 
τη ζωή τους στο καθήκον κι έρχεστε εσείς μια αριστερή 
κυβέρνηση να τους κατατάξετε με το νομοσχέδιό σας 
σε αστυνομικούς γ’ και δ ' κατηγορίας. Ο καθένας ας 
βγάλει τα συμπεράσματά του.

Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα στρεβλής απο
τύπωσης του μισθολογίου που αφορά τις αμοιβές των 
αξιωματικών. Αστυνομικός Δ ιευθυντής με 32 έτη έχει 
αύξηση περίπου 120 ευρώ, ενώ ομοιόβαθμός του με 
28 έτη θα έχε ι μείωση 160 ευρώ και με 25 έτη μείω 

ση 400 ευρώ.

Άλλο παράδειγμα. Ομοιόβαθμοι αξιωματικοί στο 
βαθμό του Αστυνόμου Α, δηλαδή του Ταγματάρχη, με 
20 έτη υπηρεσίας που προέρχεται ο ένας από τη Σχολή 
Αξιωματικών και άλλος από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης 
ανθυπαστυνόμων, ο μεν πρώτος έχει μείωση 80 ευρώ 

ο δε άλλος 30 ευρώ.
Χορηγείται επίδομα θέσης ευθύνης στους βαθμούς 

Αστυνόμο Α έως Αστυνομικό Διευθυντή. 30,40, 60 ευ
ρώ αντίστοιχα, όταν ο αντίστοιχος κατά βαθμό δημόσιος 
υπάλληλος λαμβάνει 290 ευρώ κατ' ελάχιστο.

Υπαστυνόμος Ά . δηλαδή υπολοχαγός, του 
ν.3686/2008, με 37 έτη, έχε ι μείωση 275 ευρώ περί
που και νεοεισερχόμενος αστυφύλακας από 1170 πε
ρίπου ευρώ μικτά θα παίρνει μικτά 1040, μείωση πε
ρίπου 130 ευρώ κάτω, καθαρά 700 ευρώ περίπου και 
μάλιστα χωρίς πενθήμερα και νυχτερινά, για τα οποία 
δεν είνα ι σίγουρο αν θα τα δουλέψει. Κι ενώ έχουμε 
απτά παραδείγματα οι αρμόδιοι διατείνονται ότι δεν θα 
υπάρξουν μειώσεις με το τρικ της προσωπικής διαφο
ράς, η οποία στην ουσία είναι ρύθμιση - απάτη και δεν 
την αποδεχόμαστε διότι με τον τρόπο που λειτουργεί 
καταδικάζει σε μισθολογική στασιμότητα μπορεί και 
για μια δεκαετία όσους παγιδευτούν σε αυτήν.Αν θέ
λετε να είστε αξιόπιστοι κύριο ι της Κυβέρνησης με την 
προσωπική διαφορά, αποσυνδέστε την από τις υπόλοι
πες αποδοχές ούτως ώστε όταν αλλάζει κάποιος κλ ι
μάκιο να μην υπάρχει αντίστοιχη μείωση της προσω
πικής διαφοράς κατά το μέρος της αύξησης.Άλλωστε 
στο ίδιο κατατεθέν νομοσχέδιο προβλέπεται η περι
κοπή για τους συνταξιούχους.Κύριοι της Κυβέρνησης, 
το σχέδιο που φέρνετε ως μισθολόγιο για τα Σώμα
τα Ασφαλείας είνα ι ένα σχέδιο Φραγκεστάιν και δεν 
επιδέχεται με τον τρόπο που έχε ι καταρτιστεί, βελτιώ
σεων. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είνα ι να το απο
σύρετε και να δώσετε εύλογο χρόνο για διαβούλευ- 
ση όπως κάνατε και με τους υπόλοιπους δημοσίους 
υπαλλήλους, όταν δώσατε έναν χρόνο σε αυτούς και 
μια μέρα σε μας.Με αυτή τη συμπεριφορά σας, προ
σβάλετε την αξιοπρέπειά μας, την νοημοσύνη μας καί 
δεν λαμβάνετε υπόψη ούτε την προσφορά μας στην 
Ελληνική κοινωνία, ούτε και το ρόλο μας. και δείχνε
τε ότι μας θεωρείτε πολίτες β' κατηγορίας και παιδιά 
ενός κατώτερου Θεού.Αποσύρετέ το λοιπόν και να ε ί
στε βέβαιοι ότι με το διάλογο θα βρεθεί κοινός τόπος 
γιατί εμείς δεν λειτουργούμε συντεχνιακό, όπως έχου
με αποδείξει πολλές φορές.Και μη λησμονείτε ότι ο 
ένστολος κράτησε όρθια τη χώρα όλα αυτά τα χρόνια 
της μνημονιακής λαίλαπας
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΑΞΙΑ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΑΡΧΗ
ΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ. ΑΝΑ
ΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΧΑΚΗ 3/5/2017

Αποτελεί εξα ιρετική  τιμή 
για μένα αλλά και για την Ομο
σπονδία και τους αξιωματικούς 
του Σώματος που εκπροσωπεί, 
η πρόσκληση να συμμετάσχω 
στην παρουσίαση του βιβλίου 
σας «Από τον Έβρο... στην Κατε- 
χάκη». για δεύτερη φορά από την 
έκδοση του βιβλίου που όπως 

γνωρίζω έχει μια εξαιρετική ανταπόκριση και όχι μόνο 
στις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας,

Την πρώτη φορά βρεθήκαμε στην ιδιαίτερη πατρίδα 
σας, στην ακριτική μας Θράκη και τώρα εδώ στην πρωτεύ
ουσα της χώρας και μάλιστα υπό την αιγίδα των δυο Ομο
σπονδιών των αστυνομικών, της ΠΟΑΞΙΑ και της ΠΟΑΣΥ.

Η πρωτοβουλία μας αποσκοπεί στην ανάδειξη του συγ
γραφικού έργου ενός άξιου στελέχους που είχε την τιμή να 
ηγηθεί του Σώματος κι εμείς να είμαστε υπό τις διαταγές 
του ως υπηρεσιακά στελέχη αλλά και να έχουμε μια άρι- 
στη συνεργασία ως συνδικαλιστές, θεωρώ ότι η σημερινή 
παρουσίαση του βιβλίου με τη στήριξη των Ομοσπονδιών 
μας αποτελεί υποχρέωσή μας δεδομένου ότι τα έσοδα από 
τις πωλήσεις διατίθενται κατά 50% σε ορφανικές οικογέ
νειες αστυνομικών έχοντας ήδη καταβάλει ένα σεβαστό 
ποσό από τις πρώτες πωλήσεις του ενώ το υπόλοιπο 50% 
διατίθεται στην εταιρεία θρακικών Μελετών.

Στις 249 σελίδες του βιβλίου σας κύριε Αρχηγέ, ο κα
θένας από μας, σ' αυτά που περιγράφετε, βλέπει μια μι
κρογραφία του εαυτού του κι αυτό γιατί παραθέτετε βιω
ματικά και γνήσια τη διαδρομή σας από τη γενέτειρά σας, 
το Ισαάκιο Έβρου, μέχρι την ανάδειξή σας στο αξίωμα του 
αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Δεν μπορεί να μείνει κάποιος ασυγκίνητος καθώς ήδη 
από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου, αναπολεί τις δικές 
του προσωπικές αναμνήσεις των παιδικών του χρόνων, 
των χρόνων της αθωότητας αλλά και της σκληρής ελλη
νικής πραγματικότητας. Τότε όπου όλοι σαν αγροτόπαιδα 
ως επί το πλείστον. δεν ξέραμε από ελεύθερο χρόνο και 
διακοπές, όντας ένα με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένει
ας, όταν καλούμασταν να βοηθήσουμε τους γονείς μας είτε 
στους αγρούς είτε αναλαμβάνοντας να αλαφρύνουμε την 
καθημερινότητά τους, προσφέροντας την όποια βοήθεια 
μπορούσαμε, κάτι που το κάναμε με ευχαρίστηση χωρίς

να βαρυγκωμούμε. Είναι χαρακτηριστική η φωτογραφία 
στο βιβλίο σας κ. Αρχηγέ, όπου βοηθάτε τον πατέρα σας 
πάνω σε ένα τρακτέρ να φορτωθεί στους ώμους του ένα 
τσουβάλι σιτάρι, αλλά και η γλαφυρή περιγραφή που κά
νετε με τη φύλαξη των βουβαλιών της οικογένειάς, όπως 
συγκινητική είναι και η περιγραφή του τρένου που περ
νούσε στον κάμπο του χωριού σας και σας έκανε να ονει
ρεύεστε με την παιδική σας φαντασία άλλους τόπους και 
έναν διαφορετικό κόσμο.

Ο στρατηγός λοιπόν έκανε πράξη το όνειρο των γονιών 
του και γι' αυτό πρέπει να αισθάνονται υπερήφανοι για την 
σταδιοδρομία και την εξέλιξή του.

Η έκδοση του βιβλίου αυτού, δεν έρχεται απλώς να επι
βεβαιώσει την ορθή επιλογή του ΚΥΣΕΑ τότε, όταν επέλε- 
ξε ως αρχηγό τον κ. Δημοσχάκη. Έρχεται να ανοίξει και να 
δείξει το δρόμο και στους άλλους αρχηγούς ώστε να κα
ταθέσουν κι εκείνοι τις δικές τους προσωπικές μαρτυρίες.

Είναι μάλλον ο πρώτος επίτιμος αρχηγός που μας προ
σφέρει με το σύγγραμμά του μια πολύτιμη βοήθεια. Μα
θαίνεις ιστορία διαβάζοντάς το, μαθαίνεις για την εξέλιξη 
της κοινωνίας, της αστυνομίας, της εγκληματικότητας την 
περίοδο που πραγματεύεται και μάλιστα με τη σφραγίδα 
ενός αρχηγού της αστυνομίας που δεν φοβήθηκε να ανα
μετρηθεί με την προσωπική του διαδρομή, όντας ενερ
γός πλέον πολίτης, ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Περιγράφοντας ο ίδιος την διαδρομή αυτή, τπ βλέπει 
σαν μια περπατησιά σαν μια γέφυρα που ένωσε την επαρ
χία με την πρωτεύουσα, αλλά στην ουσία ένωσε τον απλό 
πολίτη με τον αστυνομικό.

Την κοινωνία με το ανθρώπινο πρόσωπο και τη διαρκή 
υπηρεσία ευθύνης και ευσυνειδησίας των αστυνομικών. 
Μια παρακαταθήκη που όλοι μας οφείλουμε να λαμβάνου
με υπόψη και να διαφυλάττουμε εις το διηνεκές.

θα σταθώ σε κάποια σημεία της αφήγησης του αρχη
γού, που δεν είναι ίσως τα σημαντικότερα του βιβλίου, αλ
λά με τα δικά μου υποκειμενικό κριτήρια, κρίνω ότι αξίζει 
να τα μοιραστώ μαζί σας.

Όντας νεαρός ακόμα αξιωματικός στο Α.Τ. Βουλιαγμέ
νης, μας περιγράφει το «ατόπημά» του ενώ ήταν σε μέτρα 
τάξης μέσα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Από τον 
ενθουσιασμό του, όταν έβαλε πρώτη γκολ η ομάδα του κό
ντρα στη γηπεδούχο, παρασύρθηκε και πετάχτηκε από τον 
πάγκο που καθόταν -του έπεσε μάλιστα και το πηλήκιο- 
με αποτέλεσμα να πυροδοτηθεί ένταση στην κερκίδα και 
να χρειαστεί η απομάκρυνσή του από το γήπεδο. Είναι ένα 
ατυχές συμβάν που θα μπορούσε να μην το αναφέρει. Δεν 
το κάνει όμως γιατί δεν αποκρύπτει τις ανθρώπινες αδυνα
μίες και γιατί όπως ο ίδιος λέει αυτά τα γεγονότα θα πρέ-
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πει να μην αποσιωπούνται. Αντίθετα, είναι απαραίτητο να 
καταγράφονται και να διδάσκονται διότι με αυτόν τον τρό
πο, οι αστυνομικοί θα κατανοήσουν ότι ακόμα και μια μα
τιά τους είναι δυνατόν να προκαλέσει θερμό περιστατικό.

Όπως δεν διστάζει επίσης να μας μιλήσει και για μια 
άστοχη αστυνομική επιχείρηση στις εγκαταστάσεις μιας 
γνωστής εταιρείας, ψάχνοντας παράνομους αλλοδαπούς, 
γεγονότα που αν τα δει κανείς από υπηρεσιακή σκοπιά, 
μπορούν να αποτελόσουν και πεδίο μάθησης.

Μας αποκαλύπτει επίσης ότι από το 1988 ετέθη για 
πρώτη φορά για εθνικούς λόγους η ίδρυση σχολών αστυ
νομίας στη Θράκη, κάτι που πραγματώθηκε αρκετά χρό
νια αργότερα επί υπουργίας Παπαθεμελή, ενώ φέρνει στο 
φως άγνωστες προσωπικές στιγμές κατά τις συναντήσεις 
του με όλους τους μεγάλους ηγέτες από τον Καραμανλή 
και τον Παπανδρέου. ως τον Φρανσουά Μιτεράν και άλ
λους ξένους ηγέτες.

Οι αναφορές για τπν σύνοδο Κορυφής της Κέρκυρας, 
για τη διοργάνωση του Μιλένιουμ, της έκθεσης El Greco, 
των Ολυμπιακών αγώνων του 2004, αλλά και για άλλα με
γάλα γεγονότα και αστυνομικά συμβάντα, είναι χρήσιμες 
πραγματικά διότι έχουν γραφεί όχι με την ξύλινη υπηρε
σιακή γλώσσα αλλά ως μια κατάθεση ψυχής από έναν αξι
ωματικό που τα έζησε στην πρώτη γραμμή στο πεδίο της 
μάχης και όχι απόμακρα από κάποιο γραφείο.

Μεγάλη στιγμή, επίσης, για μένα η προσωπική του εξο
μολόγηση. πώς ένιωσε ως βοηθός Αττικάρχη το 2001. Η 
παράδοση ήθελε τον αξιωματικό που την κατείχε να απο
στρατεύεται λόγω προαγωγής του ίδιου του Αττικάρχη. 
Ο Δημοσχάκης όμως ομολογεί ότι εργάστηκε και με το 
σπαθί του κέρδισε και την παραμονή του στη νευραλγική 
αυτή θέση, αλλά και την προαγωγή του αργότερα. Όπως 
ο ίδιος λέει, «δεν σκόπευα να τερματίσω τη σταδιοδρομία 
μου ως βοηθός ΓΑΔΑ αλλά να διεκδικήσω να φτάσω όσο 
ψηλότερα μου επέτρεπαν οι δυνάμεις μου, αλλά και δικαι
ολογούσε η πορεία μου μέσα στο Σώμα».

Μακάρι όλοι οι αξιωματικοί να σκέφτονταν με τον ίδιο 
τρόπο και να μην αντιμετώπιζαν μοιρολατρικά τις τοπο
θετήσεις και τα αξιώματά τους. "Ο Δημοσχάκης γράφει 
χαρακτηριστικά κι έτσι είναι, ότι το κύρος στις θέσεις το 
προσδίδουν οι κατέχοντες τη θέση και όχι το αντίθετο."

Οα μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να κάνω μια προ
σωπική αναφορά, κάτι που κι ο ίδιος ενδεχομένως να μην 
το θυμάται. Όταν ως βοηθός αττικάρχη. είχε αναλάβει τη 
διενέργεια ΕΔΕ για διερεύνηση τυχόν ευθύνης αστυνομι
κών λόγω επίθεσης αντιεξουσιαστών στον ΟΚΑΝΑ, υπη
ρετών τότε, ο σμιλών, στην Κρατική Ασφάλεια και μου είχε 
ζητήσει στοιχεία της δικογραφίας που είχα σχηματίσει και

μάρτυρες όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες οι οποί
οι θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν με τις μαρτυρίες τους 
την αθωότητα των συναδέλφων μας, συνεργαστήκαμε και 
το αναφέρω ως παράδειγμα για να καταδείξω το ενδια
φέρον του για τον συνάδελφο και τη στήριξη που παρείχε 
σε δύσκολες περιπτώσεις.

θέλω να αναφερθώ όμως και στα πρωτόγνωρα γεγο
νότα της 11ης Σεπτεμβρίου που τον πετυχαίνουν σε εκπαι
δευτική αποστολή στο Λονδίνο, όπου τα πληροφορείται 
ταυτόχρονα με τον αρχηγό της Σκότλαντ Γιάρντ και μας 
αποκαλύπτει ότι τότε του ξέφυγε π φράση «σήμερα ξεκι
νάμε πόλεμο», έχοντας στη συνέχεια επιβεβαιωθεί πλή
ρως αφού είναι γνωστές οι εξελίξεις σε παγκόσμιο πλέον 
επίπεδο από τότε και μέχρι τις μέρες μας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΎΠΟΥ 
Απόλυτη στήριξη στο ΣΕΦΕΑΑ 
απέναντι στις συνδικαλιστικές διώξεις που δέχεται

Εν έτη 2017 σε μια περίοδο όπου η συνδικαλιστική 
έκφραση θα πρέπει να προσδιορίζεται και να περιγράφε- 
ται με όρους ελευθερίας και δημοκρατικότητας, κάποιοι 
αποσκοπούν στην φίμωσή του και στον βάναυσο τραυ
ματισμό της προκειμένου να μην υπάρξει αντίλογος αλλά 
και αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης της χώρας.

Στηρίζουμε απόλυτα και θέτουμε εαυτό στη πρώ
τη γραμμή αντίδρασης και συνδικαλιστικής αντίστασης 
στις επιβολές νέων στερεοτύπων στον ένστολο συνδι
καλισμό με απούσα την αρχή της ελευθερίας και δη
μοκρατικότητας.

Στηρίζουμε τον συνδικαλιστικό φορέα των Ειδικών 
Φρουρών Αττικής (ΣΕΦΕΑΑ) και τον πρόεδρό του, μετά την 
συνδικαλιστική δίωξη που ξεκίνησε εναντίον τους μετά την 
δημόσια τοποθέτηση τους περί "άβατου” των Εξαρχείων.

Γνωρίζουμε πολύ καλά από ιδία εμπειρία σε τι απο
σκοπούν τέτοιου είδους ενέργειες. Ακριβώς πριν ένα 
χρόνο, ως Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. "τολμήσαμε" να επαναλάβου
με δημοσίως ότι ακριβώς είχε εκφράσει και ο ίδιος ο 
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δημοσίως "περί ε ι
σόδου στη χώρα ακραίων εγκληματικών στοιχείων μαζί 
με μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές”.

Η επιλογή του πολιτικού προϊσταμένου του Υπουργεί
ου Προστασίας του Πολίτη κ. Τόσκα να θέσει απέναντι του 
ολόκληρο τον συνδικαλιστικό κόσμο των ένστολων (ειδ. 
Φρουρούς, Συνοριακούς, Αστυνομικούς, Πυροσβέστες) 
δεν μπορεί παρά να ερμηνευτεί ως μια προσπάθεια φίμω-
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σης της ελεύθερης έκφρασης και λόγου απέναντι σε κάθε 
κατάσταση που βιώνει η χώρα και τον εκθέτει.

Στις ήδη υπάρχουσες συνδικαλιστικές διώξεις αλλά 
και στις νέες που θα έρθουνε απαντούμε με την διατύ
πωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας πως Ή  αλήθεια 
είναι ο καλύτερος οδηγός". Αυτήν την αλήθεια θα συνε- 
χίσουμε να την αποτυπώνουμε και να την εκφράζουμε.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Ευρεία σύσκεψη της Ηγεσίας με την Π.Ο.ΣΥΦΥ. 
για βαθμολόγιο, πτυχία, εξέλιξη, αναγνωρίσεις 
για το χαμηλόβαθμο προσωπικό

Την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 πραγματοποιήθηκε ευ
ρεία σύσκεψη αντιπροσωπείας του Δ ιοικητικού Συμ
βουλίου της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. με την Ηγεσία της Ελληνικής 
Αστυνομίας παρουσία και του Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στο αίτημα της Πα
νελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων για συ
νάντηση και ανάπτυξη από την πλευρά μας επίκαιρων 
ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο μας. ανταποκρί- 
θηκαν τόσο η Φυσική Ηγεσία όσο και ο Γενικός Γραμ
ματέας του Υπουργείου μας.

Ειδικότερα, στη σύσκεψη της Ομοσπονδίας μας με 
τον Αρχηγό του Σώματος Αντ/γο Κωνσταντίνο Τσουβά- 
λα παρουσία και του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ
γείου Προστασίας του Πολίτη κ. Δημήτριο Αναγνω
στική συμμετείχαν και ο προϊστάμενος Επιτελείου ΑΕΑ 
Αντ/γος Μιχαήλ Καραμαλάκης. η Γενική Επιθεωρητής 
Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων Αντ/ 
γος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη ο Γενικός Επιθεωρητής Νο
τίου Ελλάδος Αντ/γος Μπάκας Αντώνιος, ο προϊστάμε
νος του κλάδου Δ ιοικητικής Υποστήριξης και Ανθρω
πίνου Δυναμικού του ΑΕΑ Υποστράτηγος κ. Ανδρέας 
Δασκαλάκης. ο προϊστάμενος του Επιτελικού Γραφείου 
του Αρχηγού Ταξίαρχος κ. Στυλιανός Βολυράκης και 
ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προσωπικού κ. Μι
χαήλ Λαδωμένος.

Η Ομοσπονδία εδώ και αρκετό διάστημα έχει επε
ξεργαστεί και έχε ι καταθέσει στη Φυσική και Πολιτική 
Ηγεσία πλαίσιο αναμόρφωσης του βαθμολογίου των 
κατωτέρων. Διακρίνοντας τις ισχυρές ανισότητες και 
την ιδιαίτερη στασιμότητα της κατηγορίας των μη ανα- 
κριτικών υπαλλήλων στο βαθμολόγιο, επεξεργάστηκε 
και κατέθεσε τους προηγούμενους μήνες πρόταση ανα
μόρφωσης του συγκεκριμένου πλαισίου θέτοντας την 
αντιστοιχία με το ανάλογο βαθμολόγιο του προσωπικού 
του Λ ιμενικού Σώματος.

Στο πλαίσιο της συλλογικής αντιμετώπισης του ζη
τήματος για το προσωπικό των μη ανακριτικών υπαλ
λήλων, η Ομοσπονδία έθεσε τον προβληματισμό προς 
την Ηγεσία της μακροχρόνιας παραμονής σε έναν βαθ
μό (Αρχιφύλακα) στο μέγιστο ακόμη και για 24 χρό
νια! Φαινόμενο ιδιαίτερο και εξαιρετικά υποτιμητικό για 
έναν ένστολο που από το 16ο έτος του εργασιακού του 
βίου και έπειτα δεν αναγνωρίζεται καθόλου η εμπειρία 
του και η προϋπηρεσία του στο Σώμα.

Ζήτησε τόσο από την Πολιτική Ηγεσία όσο και από 
τη Φυσική, να τεθεί το ζήτημα ως ιδιαίτερος προβλημα
τισμός από κάθε εμπλεκόμενο φορέα και να αναληφθεί 
πρωτοβουλία για έναν υγιή διάλογο ώστε το απαρχαι
ωμένο αυτό σύστημα να αλλάξει χωρίς να διατηρήσει 
ανισότητες και αδικίες.

Επιπρόσθετα, η Ομοσπονδία έθεσε ζητήματα:
► επί του βαθμολογίου σχετικά με την αύξηση των 

ορίων ηλικίας για την συμμετοχή στις εξετάσεις 
αρχιφυλάκων και ΤΕΜΑ όπως και για κριτήρια επι
λογής αλλά και την διαδικασία εξετάσεων. Η αύξη
ση του εργασιακού βίου, απαιτεί παράλληλα και την 
αναμόρφωση των ορίων ηλικίας για την συμμετοχή 
στις εξετάσεις Αρχιφυλάκων και ΤΕΜΑ.

► για προσαύξηση του συντάξιμου χρόνου κατά 
τρία (3) έτη και για την κατηγορία προερχομένων 
από συνοριακούς φύλακες. Με βάση το ισχύον συ- 
νταξιοδοτικό - ασφαλιστικό πλαίσιο όπως αυτό δ ι
αμορφώθηκε έως σήμερα και ιδιαίτερα με τον Ν. 
3865/2010 για τους στρατιωτικούς και γενικότερα 
για τους ένστολους, γίνεται αντιληπτό πως δεν έχουν 
ληφθεί ιδιαιτερότητες της κατηγορίας του προσω
πικού προερχομένου από συνοριακούς φύλακες.

► για τον λογισμό της υπηρεσίας στις ένοπλες δυ
νάμεις (κληρωτού ή εφέδρου) ως χρόνος πραγμα
τικής υπηρεσίας και για τις βαθμολογικές προα
γωγές. Για την κατηγορία των προερχομένων από 
συνοριακούς φύλακες αλλά και των αστυνομικών 
που εισήλθαν στο Σώμα πριν την 01/01/1996 η στρα
τιωτική θητεία αποτελούσε και αποτελεί απαραίτητο 
κριτήριο για την είσοδο στο Σώμα της Αστυνομίας με 
την επιπρόσθετη μοριοδότηση για θητεία σε ειδ ικές 
δυνάμεις αλλά και εφέδρων αξιωματικών. Κατά συ
νέπεια και κατ' ελάχιστον, ο νομοθέτης μπορεί και 
είναι δίκαιο να προβεί στην αναγνώριση της στρα
τιωτικής θητείας όχι μόνο όπως λογίζεται σήμερα 
στη μισθολογική προαγωγή και χρονοεπίδομα αλλά 
και στην βαθμολογική προαγωγή.
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► για την αναγνώριση του χρόνου σπουδών ως χρό
νος πραγματικής υπηρεσίας και για τις μισθολογικές 
προαγωγές αλλά και της δυνατότητας προαγωγής 
με τη χρήση πτυχίου στο βαθμό του Αρχιφύλακα
όπως ίσχυε έως το 2008. Έως το 2008 το κατοχυ
ρωμένο δικαίωμα χρήσης του πτυχίου ακόμη και 
για την βαθμολογική προαγωγή πρόσδιδε αναγνώ
ριση από την υπηρεσία και το Σώμα της ΕΛ.ΑΣ. στις 
ανώτερες και ανώτατες σπουδές του προσωπικού 
του. Με το άρθρο 8 του Π.Δ.100/2008 η ΕΛ.ΑΣ. κα
τάργησε αυτή την ηθική κυρίως αναγνώριση.
Από πλευράς Φυσικής και Πολιτικής Ηγεσίας, ήταν 

κοινώς παραδεκτό πως η ενδεχόμενη παραμονή για τό
σα χρόνια σε έναν βαθμό, είναι πράγματι κάτι το οποίο 
πρέπει να αλλάξει. Λαμβανομένης υπόψη και άλλων 
παραμέτρων πρέπει να βρεθεί κοινή συνισταμένη που 
θα άρει αδικίες αλλά και θα διασφαλίζει την ισορροπία 
του συστήματος. Πεποίθηση τόσο του Αρχηγού του Σώ
ματος όσο και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
μας είναι η κοινή διάθεση για την βελτίωση των συνθη
κών εργασίας του προσωπικού από χρόνιες αγκυλώσεις 
κι η διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης όλων των κα
τηγοριών του προσωπικού. Η ελάχιστη προσφορά τους 
στο προσωπικό αντανακλάται με αυτή την πρωτοβου
λία αφήνοντας ως παρακαταθήκη στο Σώμα, καλύτε
ρες συνθήκες και ένα σύγχρονο σύστημα λειτουργίας 
του Σώματος. Σε αυτή την προσπάθεια τόσο ο Αρχηγός 
όσο και ο Γενικός Γραμματέας ζήτησε την συνεισφορά

και την συνεργασία και της Ομοσπονδίας μας ώστε τα 
επιτευχθεί ο κοινός στόχος.

Στο πλαίσιο των επιμέρους θεμάτων, ακολούθησε 
μετά τις εισηγήσεις της Ομοσπονδίας εποικοδομητικός 
διάλογος και ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών. 
Η κοινή θετική διάθεση για να θέσουμε επί νέας βά- 
σεωςτόσο σημαντικά ζητήματα, που θα βελτιώσουν τις 
συνθήκες εργασίας των συναδέλφων αλλά και θα δημι
ουργήσουν ένα νέο - σύγχρονο και ισορροπημένο βαθ
μολόγιο που θα είναι ανάλογο των προσδοκιών, αποτε
λεί για την Ομοσπονδία αφετηρία μιας τέτοιας προσπά
θειας που θα άρει παράλληλα τις μακροχρόνιες αδικίες.

Ως δευτεροβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας, δεν 
έχουμε περιθώρια επιλογών για εγωιστικές και μικρο- 
συνδικαλιστικές πολιτικές αντιπαράθεσης, παρά μόνο 
για διάθεση συμμετοχής σε μια συλλογική προσπάθεια 
με σκοπό την δημιουργία ενός ισορροπημένου βαθ
μολογίου για το χαμηλόβαθμο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. 
Οφείλουμε να σεβαστούμε την διαφορετικότητα της 
κάθε αφετηρίας μέσα στο ενιαίο Σώμα της Ελληνικής 
Αστυνομίας αλλά παράλληλα θα τολμήσουμε να διαφω
νήσουμε σε διαθέσεις παραγκωνισμού και απαξίωσης 
από όπου και αν προέρχονται.

Η Ομοσπονδία, ανανέωσε την επαφή με την Φυσι
κή και Πολιτική Ηγεσία, αφού μελετηθεί από την πλευ
ρά τους το πλαίσιο το οποίο καταθέσαμε, προκειμένου 
αναζητηθούν συλλογικές εκφράσεις για την αναμόρ

φωσή του. ■
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θηκε το έτος 1968 στην Αλεξανδρούπολη. Απεβίωσε την 

11/05/2017 από παθολογικά αίτια.

f  Α ν θ υ π α σ τ υ ν ό μ ο ς  Σ Ι Δ Ε Ρ Η Σ  Π α ν τ ε λ ή ς .  Γζννήθηκε το 

έτος 1964 στη Μελβούρνη Αυστραλίας. Απεβίωσε τη 

15/02/2017 από παθολογικά αίτια.

f  Α ν θ υ π α σ τ υ ν ό μ ο ς  Ζ Υ Γ Ο Υ Ρ Α Σ Χ ρ ή σ τ ο ς .  Γεννήθηκε το

έτος 1966 στην Κοζάνη. Απεβίωσε την 26/04/2017 από 

παθολογικά αίτια.

f  Υ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς  ε . α .  Ν Τ Ο Λ Ι Α Σ  Ι ω ά ν ν η ς .  Απεβίωσε 

την 07/05/2017 από παθολογικά αίτια.

f  Α σ τ υ φ ύ λ α κ α ς  Δ Ι Α Φ Α Σ  Τ ρ ι α ν τ ά φ υ λ λ ο ς  Α π εβ ί

ωσε την 03/02/2017 συνεπεία  τροχαίου δυστυχή

ματος. ■
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
►  Επιμέλεια: Ανθ/μος Οδυσσέας Παππάς

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ.
ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΩΡΕΙΑ ΛΗΣΤΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Από την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017 βρίσκονται οτα 
χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας πάνω από επτακόσια κ ι
λά χρυσαφικά και κοσμήματα καθώς και άλλα τιμαλφή 
και κειμήλια, όπως πολύτιμοι λίθοι, συλλεκτικά νομίσμα
τα. θρησκευτικές εικόνες και άλλα αντικείμενα, τα οποία 
ξεπερνούν σε αξία τα 10.000.000€ και προέρχονται από 
τη δράση εγκληματικού δικτύου στον τομέα των ληστει
ών και διαρρήξεων, που εξάρθρωσε η Δ ιεύθυνση Ασφά
λειας Αττικής. Η εξάρθρωση των σχετικών εγκληματικών 
οργανώσεων, που ενέχονται σε σωρεία ληστειών και διαρ
ρήξεων στην Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές της επι
κράτειας. είναι μια από τις μεγαλύτερες που έχει χειριστεί 
διαχρονικά η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής και συνιστά 
ένα καίριο «χτύπημα» στο πλέον δομημένο και άρτια ορ
γανωμένο εγκληματικό δίκτυο, που δρούσε συστηματι
κά τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Τα δεδομένα που 
προέκυψαν από τις έρευνες είναι πράγματι καταλυτικά.
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Σε μια από τις μεγαλύτερες αστυνομικές επιχειρήσεις των 
τελευταίων ετών, με πάνω από χίλιους αστυνομικούς και 
τριάντα επτά δικαστικούς λειτουργούς:

► συνελήφθησαν 41 μέλη του εγκληματικού δικτύου, σε 
Αθήνα. Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές,

► πραγματοποιήθηκαν δεκάδες έρευνες και κατασχέ
θηκαν 600.000€ σε μετρητά. 120 κιλά ασημιού, φύλλα 
χρυσού, χρυσές λίρες, πλήθος χρυσαφικών -  κοσμη
μάτων μεγάλης αξίας και περισσότερα από 60 πολυ
τελή οχήματα.

► ενώ συνδέθηκαν προανακριτικά περισσότερες από 
τριακόσιες υποθέσεις με τη δράση του εγκληματικού 
αυτού δικτύου.

Η μορφολογία της δαιδαλώδους αυτής υπόθεσης 
οδηγούσε ανεπιφύλακτα στο συμπέρασμα ότι υπήρχε 
ένας μακρύς και επίπονος δρόμος στο πεδίο των ερευ
νών. Έτσι, τους τελευταίους μήνες συνελήφθησαν δ ι
αδοχικά τρία αρχηγικά μέλη του εγκληματικού δ ικτύ
ου. στις 9 Δεκεμβρίου 2016 στην Μάνδρα ένας 46χρονος 
ημεδαπός, στις 11 Ιανουάριου 2017 στον Πειραιά ένας 
36χρονος και στις 17 Ιανουάριου 2017 στο Καματερό άλ
λος ένας 34χρονος ημεδαπός. Σε έρευνες που έγιναν σε 
οικίες, αποθηκευτικούς χώρους και τραπεζικές θυρίδες, 
βρέθηκε πλήθος κοσμημάτων, των οποίων η αξία υπερ
βαίνει το 1.000.000C καθώς επίσης 700 χρυσές λίρες, 
δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά και πολλά πολυτελή 
ρολόγια. Το επόμενο διάστημα προστέθηκαν 33 επιπλέον 
εξιχνιάσεις διαρρήξεων και κλοπών σε οικίες, εταιρείες 
και καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και 
της Θεσσαλονίκης, με τη συνολική αξία των κλαπέντων 
κοσμημάτων και των χρηματικών ποσών να υπερβαίνει 
τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ακολούθως, αρχές Φεβρουάριου 
2017. πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη και ανοίχθηκαν συγκεκριμένες 
θυρίδες σε τραπεζικά καταστήματα. Σε υποκατάστημα 
τράπεζας στην Ελευσίνα βρέθηκε θυρίδα μέλους της ορ
γάνωσης, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 120.010€, 
το οποίο κατασχέθηκε. Με τα δεδομένα που υπήρχαν οι



αρμόδιοι αστυνομικοί συνέθεσαν το μεγαλύτερο κομμάτι 

του «παζλ», που σκιαγραφεί τη δράση των εγκληματικών 
αυτών οργανώσεων, γεγονός που ανέδειξε νέες πτυχές 
της υπόθεσης. Έτσι πραγματοποιήθηκαν άλλες 7 ταυτο

ποιήσεις μελών του εγκληματικού δικτύου, δεκάδες και
νούργιες εξιχνιάσεις, με αφαιρεθέντα αντικείμενα αξίας 
άνω των 6.000.000€ αλλά και έρευνες που μας απέφεραν 
κατασχέσεις κλοπιμαίων, η αξία των οποίων υπολογίζεται 
πως ξεπερνά τα 500.000C. Είχε προηγηθεί, στις 16 Ιούνι- 
ου 2017, η σύλληψη ενός λθχρονου και μιας 40χρονης. οι 
οποίοι, μέσω νομιμοφανών ενεχυροδανειστηρίων, δ ιέθε

ταν για ρευστοποίηση στην αγορά, κοσμήματα, ρολόγια 
και λοιπά τιμαλφή, τα οποία προέρχονται από τη δράση 
του εγκληματικού δικτύου αλλά και από τη δράση άλλων 

κακοποιών του κοινού ποινικού δικαίου.
Οι συλλήψεις αυτές και τα καινούργια στοιχεία που 

προστέθηκαν, ανατροφοδότησαν τις έρευνες, οι όποιες 
προσανατολίστηκαν επιπλέον στον εντοπισμό και την ταυ
τοποίηση των χώρων που χρησιμοποιούσαν για την από
κρυψη των κλοπιμαίων. Ακολούθησαν πολλές έρευνες σε 
χώρους και σε τριώροφο κτίσμα στο Πάτημα Χαλανδρίου, 
που συνδέεται με τον Αθχρονο συλληφθέντα. βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν τα 700 και πλέον κιλά χρυσαφικά, κο
σμήματα και άλλα τιμαλφή στα οποία περιλαμβάνονται:
► πετράδια συνολικής αξίας που προσεγγίζουν το μισό 

εκατομμύριο ευρώ,
► χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 105.000€.
► ρολόγια επώνυμων εταιρειών μεγάλης χρηματικής 

αξίας,
► χρυσές λίρες,
► πλήθος επώνυμων αναπτήρων μεγάλης χρηματικής 

αξίας.
► συλλεκτικά νομίσματα σε διάφορες μορφές.
► ικανός αριθμός πλακών καθαρού ασημιού και άλλων 

χρυσών και ασημένιων αντικειμένων και
► μεγάλος αριθμός χριστιανικών εικόνων διαφόρων 

επεξεργασιών και μεγεθών.
Με βάση και τα παραπάνω αντικείμενα ο συνολικός 

κύκλος της παράνομης δραστηριότητας του εγκληματι
κού δικτύου ξεπερνά πλέοντα 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι 
ληστείες και οι κλοπές - διαρρήξεις που έχουν διαπρά- 
ξε ι τα μέλη του εγκληματικού αυτού δικτύου σύμφωνα 
και με τα πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα εκτιμάται ότι 
ξεπερνούν συνολικά τις 3.000 περιπτώσεις. Η απόδοση 
των κλοπιμαίων στους νόμιμους κατόχους θα πραγματο
ποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάσημα, μετά την καταγραφή 
και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών ταυτοποί
ησης, που λόγω του όγκου των κατασχεθέντων υπολογί

ζεται να διαρκέσουν περίπου τρεις μήνες.

ΕΝΤΟΠΙΣΘΗΚΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΝ 
ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΝ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Κατάστημα υγε ιονομ ικού  ενδ ιαφ έροντος (κα- 
φέ-μπαρ). στο οποίο διεξάγονταν απαγορευμένα τυχερά 
παίγνια και διακινούνταν ναρκωτικά, εντόπισαν πρώτες 
πρωινές ώρες της Πέμπτης 22 Ιουνίου 2017. στην περιοχή 
του Αλίμου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας 
Νοτιανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττι
κής, σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας Ηλιούπολης. 
Συνελήφθησαν συνολικά δεκαοκτώ άτομα και συγκεκρι
μένα δύο προσωρινά υπεύθυνες, μία 35χρονη ημεδαπή 
και μία λδχρονη υπήκοος Γεωργίας, δεκατρείς πελάτες 
και τρεις υπάλληλοι, ήτοι 24χρονη υπήκοος Ρωσίας που 
εργαζόταν ως σερβιτόρα, 32χρονος υπήκοος Αλβανίας 
που ενέχεται σε διακίνηση ναρκωτικών σε πελάτες και 
38χρονος ημεδαπός που ήταν υπεύθυνος για τον έλεγχο 
και την μεταφορά των πελατών από και προς το κατά
στημα. Συγκατηγορούμενοι των ανωτέρω είναι επιπλέον 
οι δύο ημεδαποί ιδιοκτήτες του καταστήματος. Σε βάρος 
τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για τα - κατά πε
ρίπτωση - αδικήματα των νόμων περί παιγνίων. περί κα

ζίνο. περί ναρκωτικών, περί αλλοδαπών καθώς και περί 
προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όπως πρόεκυψε, 
το κατάστημα λειτουργούσε σε «στενό κύκλο θαμώνων» 
και διέθετε δύο εισόδους, έκτω ν οποίων η κεντρική άνοι
γε με θυροτηλέφωνο. Ακόμη, διέθετε εγκατεστημένο σύ
στημα παρακολούθησης, ώστε οι υπάλληλοι να ελέγχουν 

την είσοδο των ατόμων ενώ περιμετρικά στα τζάμια είχαν 
τοποθετηθεί ταπετσαρίες ώστε να είναι αδύνατη η οπτική 

επαφή με το εσωτερικό του. Από την έρευνα στο εσωτερι
κό του διαπιστώθηκε ότι ήταν σε λειτουργία ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές στους οποίους είχε εγκατασταθεί λογισμι
κό πρόγραμμα για «Φρουτάκια». ενώ οι δύο προσωρινά
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Οι επ ισ τα μ έν ε ς  έ ρ ε υ ν ε ς  κ α ι η ο ρ γα νω μ ένη  ε π ιχ ε ί

ρηση α σ τυ νο μ ικώ ν  του  Τμήματος Ασφαλείας της Δ ιεύ
θυνσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, ε ίχ α ν  ως 

απ οτέλεσμα  τη  σ ύλληψ η  ημεδαπ ού που ε ν έ χ ε τα ι σε πε

ρ ιπ τώ σ εις  κλοπ ής α ν τ ικ ε ιμ έν ω ν  από απ οσ κευές.

Π ρ ό κ ε ιτα ι γ ια  36χρονο άντρα, σε βάρος του οποίου  

σ χ η μ α τ ίσ τη κ ε  δ ικ ο γ ρ α φ ία  γ ια  δ ια κ ε κ ρ ιμ έ ν ε ς  π ερ ιπ τώ 
σ ε ις  κλοπής.

Σ υ γ κ εκ ρ ιμ έν α , στο πλα ίσ ιο  δ ιερ εύ ν η σ η ς  κ α τα γ γ ελ ι

ών γ ια  α φ α ίρ εσ η  α ν τ ικ ε ιμ έ ν ω ν  κ α ι χ ρ η μ α τ ικ ώ ν  ποσών 

από α π οσ κευές  ταξιδ ιω τώ ν, τ ις  πρώ τες π ρω ινές ώ ρες της 

25 /06 /2017 . εν το π ίσ τη κε  στον Κ ρ α τικό  Α ερ ο λ ιμ έν α  Θ εσ

σ α λο ν ίκη ς  ο π ρ οα να φ ερ όμ ενος  άντρας να π ερ ιερ γά ζετα ι 

α π ο σ κευ ές  κ α ι να προσπ αθεί να α φ α ιρ έ σ ε ι α ν τ ικ ε ίμ εν α  

από το εσ ω τερ ικ ό  τους, οπότε κα ι σ υνελήφ θη .

Από την  π ερα ιτέρω  έρ ευ να  π ρ ο έκυ ψ ε ό τι από τ ις  α ρ 

χές  του τρέχοντος έτους, εκ μ ετα λ λ ευ ό μ εν ο ς  την πρόσβα

σή του  σ ε χώ ρους α π οσ κευώ ν λόγω  τη ς  θέσ ης ερ γα σ ία ς  

του. δ ιέπ ρ α ξε  πλήθος α ντίσ το ιχω ν κλοπών.

Σε έρ ευ ν α  που π ρ α γμ α το π ο ιή θ η κε  στο ό χη μ α  του  

σ υλλη φ θ έντα  β ρ έθ η κα ν  κα ι κα τασ χέθηκα ν:

► 10.050€

► 391 δολάρια  Α μ ερ ικ ή ς

► 12.000 γεν  Ιαπωνίας

► 100 δολάρ ια  Α υστραλίας

► 45 λ ίρ ες  Βρετανίας

► 2.910 ρούβλια  Ρωσίας

► 490 σ έρβ ικά  δηνάρια

► 400 φ ιο ρ ίν ια  Ο υγγαρίας κα ι

► δύο τραπεζικά βιβλιάρια με καταθέσεις μεγάλους ύψους, 

όλα προϊόντα κλοπής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

υ π εύ θ υ νες  ήλεγχα ν  τ ις  κ ά μ ερ ες  του  κατασ τήματος. Επι

πλέον, στην κα τοχή  εν ό ς  ε κ  τω ν παικτών, β ρ έθ η κ ε  ποσό

τητα  κο κ α ΐν η ς , την οποία, όπως π ροέκυψ ε. π ρ ο μ η θ εύτη 

κ ε  από τον  32χρονο  υπάλληλο.

Β ρ έθ η κα ν  κ α ι κα τα σ χ έθ η κα ν  στο κατάσ τημα  καθώ ς 

κ α ι σ την ο ικ ία  του  3 2 χρ ο νο υ :

► Τριάντα τέσ σ ερ ις  (34) η λ εκ τρ ο ν ικ ο ί υπ ολογ ισ τές με 

εγκατεσ τημένο  λογ ισμ ικό  πρόγραμμα για «Φρουτάκια»,

► Π α ιχν ιδομ ηχά νημ α .

► δύο (2) κ ε ν τρ ικ έ ς  μο νά δ ες  η λ εκ τρ ο ν ικ ο ύ  υπολογιστή  

που λ ε ιτο υ ρ γο ύ σ α ν  σαν server,

► δύο (2) μπ ουτόν η λ εκ τρ ο ν ικ ή ς  α π ασφ άλισης θυρών.

► ποσότητα κ ο κ α ΐν η ς  βά ρους -5 4 - γραμμαρίω ν,

► μ ικροπ οσ ότητα  α κα τέρ γα σ τη ς  κάνναβης,

► δύο (2) ζυ γ α ρ ιές  α κ ρ ίβ ε ια ς  κα ι

► το χ ρ η μ α τικό  ποσό τω ν -6 .8 3 0 € -

ΕΠ’ ΑΥΤΟΦΩΡΩ ΣΥΛΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 
ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

Σημαντικός ε ίνα ι ο απολογισμός των ολοκληρω μένω ν 

προγραμμάτων αστυνόμευσης κα ι των ε ιδ ικώ ν αστυνομικών 

δράσεων, που εφ αρμόζοντα ι στις Α χαρνές κα ι την ευ ρ ύ τε 

ρη περιοχή της Δ υ τ ική ς  Αττικής, για  την αντιμετώπιση της 

εγκλημ ατικότητα ς κα ι την ενίσχυση του α ισθήματος ασφα

λ ε ία ς  των πολιτών.

Ο σχεδιασμός περ ιλαμβάνει ένα πλέγμα συνδυασμένων 

αστυνομ ικώ ν μέτρων, που υλοπ οιούντα ι από τη Διεύθυνση 
Ασφάλειας Αττικής, τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής 
Αττικής, τις Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκλη
ματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.), 
Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) 
καθώ ς κα ι τ ις  τοπ ικές αστυνομ ικές Υπηρεσίες, υπό το συ

ντονισμό της Γεν ικής Α στυνομ ικής Δ ιεύθυνσ ης Αττικής.

Το χρονικό  διάστημα από 15 Ιουνίου έω ς 3 Ιουλίου συ- 

νελήφ θησ αν (311) άτομα για  δ ιάφορα αδικήματα, ενώ  κ α 

τα σ χέθηκαν δενδρύλλ ια  κάνναβης, ναρκω τικά , π ιστόλια, 

φ υσ ίγγ ια  κα ι λαθραία  τσιγάρα.
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Πιο αναλυτικά:

α) Ειδικός επιχειρησιακός σχεδιασμός:
Ο ειδικός επιχειρησιακός σχεδιασμός υλοποιείται από 

την Πέμπτη 15 Ιουνίου, στην περιοχή των Αχαρνών και το 
δεκαπενθήμερο που ακολούθησε, καταγράφηκαντα ακό

λουθα αποτελέσματα:
► ελέγχθηκαν 4.746 άτομα,
► προσήχθησαν 1.480 άτομα,
► συνελήφθησαν 189 άτομα και
► βεβαιώθηκαν 971 παραβάσεις.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, μεταξύ άλλων, βρέθη
καν και κατασχέθηκαν πάνω από μισό κιλό ηρωίνη, πο
σότητες κοκαΐνης και κάνναβης, ναρκωτικά χάπια, πυ
ροβόλο όπλο, μαχαίρια, ρόπαλα, χρηματικά ποσά κ.α..

β) Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις:
Το ίδιο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν τριάντα 

τέσσερις (34) στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις από 
αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Δυτικής Ατ
τικής, Ασφάλειας Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας 
Δυτικής Αττικής και άλλων Υπηρεσιών.

Στις επιχειρήσεις αυτές, που πραγματοποιήθηκαν σε 
Μενίδι. Ζεφύρι, Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και άλλες περι

οχές της Δυτικής Αττικής:
► εξιχνιάστηκαν (26) υποθέσεις.
► ταυτοποιήθηκαν (16) δράστες και
► συνελήφθησαν συνολικά (98) άτομα (86 ημεδαποί - 

12 αλλοδαποί).

γ) Αστυνομική επιχείρηση στο πρώην στρατόπεδο 

«Καποτά»:
Τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017. πραγματοποιήθηκε ευ- 

ρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή του 
πρώην στρατοπέδου «Καποτά», στο πλαίσιο της οποί
ας συνελήφθησαν (24) άτομα και πραγματοποιήθηκαν 
έρευνες στους χώρους του πρώην στρατοπέδου καθώς 

και σε (11) οικίες.

Συνολικόε απολονισιιός

► (311) συλλήψεις. (259) ημεδαποί και (52) αλλοδαποί 

και συγκεκριμένα:
• (114) για ναρκωτικά και όπλα,

• (88) για Κ.Ο.Κ.
• (30) για καταδικαστικές αποφάσεις και εντάλματα 

σύλληψης,
• (22) για παράβαση της νομοθεσίας για τους αλλο

δαπούς,
• (15) για κλοπές και διαρρήξεις,
• (8) για ληστεία,
• (6) για ρευματοκλοπή,
• (4) για παράβαση του Τελωνειακού Κώδικα,
• (2) για παράνομα τυχερά παίγνια,
• (1) για διακεκριμένη περίπτωση φθοράς, αντίσταση 

και εξύβριση.
• (1) για πλαστογραφία και
• (20) για άλλα αδικήματα.

► Κατασχέσεις:
• πάνω από (2,2) κιλά ηρωίνη,
• (79) δενδρύλλια και (100) σπόροι κάνναβης,
• ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης,
• (1.080) ναρκωτικά χάπια,
• (58.006) πακέτα τσιγάρα και (900) συσκευασίες καπνού,

• (20.366) ευρώ.
• (4) πιστόλια και (7) μαχαίρια,
• (2) κυνηγετικά όπλα και (180) φυσίγγια.

• (5) ζυγαριές ακρίβειας,
• (9) αυτοκίνητα και (1) μοτοσικλέτα,
• (11) κινητά τηλέφωνα,
• σιδερογροθιά και
• (11) ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

► (110) ακινητοποιήσεις οχημάτων για στέρηση στοι
χείων κυκλοφορίας και σοβαρές παραβάσεις του 

Κ.Ο.Κ.
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ματαρχών και τις εισπράξεις «προστασίας». Επιπλέον 

εξακριβώ θηκε η σύνθεση των μελών που αποτελούσαν I  
την κάθε ομάδα, τα οχήματα που χρησιμοποιούσαν, οι 
διευθύνσεις διαμονής τους και οι «χώροι» που διατη
ρούσαν. Επιπρόσθετα δ ιευκρινίστηκαν οι ρόλοι κα ι η 
ιεραρχική σχέση των μελών τπς κάθε ομάδας, (αρχη- 
γικά μέλη, εντολείς, εντολοδόχοι, εκτελεστές κλπ). Αρ- 
χηγικό ρόλο στην Α ' Ομάδα ε ίχε 59χρονος ημεδαπός 
και στην Β ' Ομάδα 51χρονος επίσης ημεδαπός. Από 
την περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα μέλη των 
ομάδων συνεργάζονταν αλλάζοντας σύνθεση κατά την 
προσέγγιση των καταστηματαρχών και το μοίρασμα των 
περιοχών. Συγκεκριμένα η Α ' ΟΜΑΔΑ παρείχε «προ
στασία» σε καταστήματα στις περιοχές Γκάζι, Κεραμι
κού, Βοτανικού, Αγ. Παντελεήμονα, Κυψέλης, Γκύζη, 
Εξαρχείων. Παγκρατίου. Καισαριανής. Αμπελοκήπων, 
Συντάγματος, Κολωνακίου. Καλλιθέας. Μεταμόρφωσης 
και Περιστεριού και η Β ΟΜΑΔΑ παρείχε «προστασία» 
σε καταστήματα στις περιοχές Κεραμικού, Γκάζι. Πατη
σίων, Κολωνακίου. Μεταξουργείου, Συντάγματος, Γλυ
φάδας, Ψυρρή. Λυκόβρυσης, Π. Φάληρου, Ασπρόπυρ- 
γου, Κηφισιάς, Ανοιξης, Ν. Ερυθραίας, Αγ. Παρασκευής. 
Χαλανδρίου, Κυψέλης και Πειραιά. Όπως εξακριβώθηκε 
οι ιδ ιοκτήτες των καταστημάτων κατέβαλλαν από 200€ 
έως 2.500€ μηνιαίως για προστασία. Η καταβολή γινό
ταν κυρίως λόγω του φόβου από την πολυμελή παρου
σία «φουσκωτών», όταν τους προσέγγιζαν. Οι συλλη- 
φθέντες «παρείχαν προστασία» τουλάχιστον σε εξήντα 
ένα (61) καταστήματα της Αττικής.

Οι δυο ομάδες πέραν της δράσης τους στην «προ
στασία» καταστημάτων, αναλάμβαναν και υποθέσεις δ ι
ευθέτησης διαφορών μεταξύ τρίτων προσώπων, συνο
δείες προσώπων, «παρουσίες» σε αθλητικούς χώρους, 
πρόκληση σωματικών βλαβών «κατά παραγγελία» κλπ. 
Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει 
και κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα. Στην κα
τοχή τους, καθώς και από τις έρευνες στις ο ικ ίες τους, 
μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

► πιστόλι διαμετρήματος 6.35 mm με γεμιστήρα.
► (179) φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
► (3) κυνηγετικές καραμπίνες και (3) μαχαίρια,
► αλεξίσφαιρο και (2) σιδερογροθιές.

► μπαστούνι στο εσωτερικό του οποίου υπάρχει ξίφος,
► πτυσσόμενο κλομπ και σπρέι πιπεριού,
► μικροποσότητα κοκαΐνης,
► (3) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.
► (26) κινητά τηλέφωνα,
► (20) αμπούλες με αναβολικά.
► (3.055,50) ευρώ και (537) δολάρια ΗΠΑ καθώς και
► ατζέντες και διάφορες έγγραφες σημειώσεις. ■
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Εξαρθρώθηκαν, από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών 
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, δύο (2) εγκλη 
ματικές οργανώσεις οι οποίες με το πρόσχημα παρο
χής προστασίας, προέβαιναν συστηματικά σε εκβιάσεις 
ιδιοκτητών καταστημάτων. Συνελήφθησαν. την Πέμπτη 
6 Ιουλίου 2017. μετά από ευρείας κλίμακας αστυνομι
κή επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, δε
καεννέα (19) μέλη των οργανώσεων μεταξύ των οποίων 
και τα αρχηγικά. Πρόκειται για δεκαέξι (16) ημεδαπούς 
και τρεις (3) αλλοδαπούς (δύο υπήκοοι Αλβανίας και 
ένας Ουκρανίας), ηλικίας από 26 έως 59 ετών, ενώ ανα- 
ζητούνται έντεκα (11) επιπλέον μέλη των οργανώσεων. 
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για 
εγκληματική οργάνωση, εκβίαση με το πρόσχημα πα
ροχής προστασίας, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και 
παραβάσεις της νομοθεσίας περί Όπλων, περί ερασιτε
χνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, περί νομιμο
ποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 
ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Στην 
ίδια υπόθεση, κατηγορούμενοι για διάφορα αδικήματα 
(νομοθεσία περί επιταγών, περί καζίνων, τοκογλυφία, 
αγοραπωλησία εξαρτησιογόνων ουσιών, συμμετοχή σε 
ξυλοδαρμούς κ.α.) είναι επιπλέον δεκαπέντε (15) άτομα. 
Ως προς το χρονικό της εξάρθρωσης, στο πλαίσιο της 
πολύμηνης έρευνας του Τμήματος Δ ίωξης Εκβιαστών, 
αποκαλύφθηκε η δράση των εγκληματικών αυτών ορ
γανώσεων, που αριθμούσαν δεκαπέντε (15) μέλη περί
που η καθεμία και δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από 
το έτος 2015. Από τις έρευνες πρόεκυψε ότι συνεργά
ζονταν μεταξύ τους ενώ μοίραζαν τις περιοχές και τα 
καταστήματα στα οποία παρείχαν προστασία και ενερ
γούσαν από κοινού κατά την προσέγγιση των καταστη-



ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
►  Ε π ιμ έλεια : Ανβ/μος Οδυσσέας Παππάς

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ Η ΕΛ.ΑΣ. ΣΤΟ TAE KWON DO

Π
ρωταθλήτρια τόσο στους άνδρες όσο και στις γυ

ναίκες αναδείχθηκε η ομάδα της Ελληνικής Αστυ

νομίας, στο Πρωτάθλημα TAE KWON DO Ενόπλων 

Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Οι αγώνες πραγματο
ποιήθηκαν στο Αλιβέρι Εύβοιας και την ομάδα της Ελλη
νικής Αστυνομίας εκπροσώπησαν 10 αθλητές και 2 αθλή

τριες οι οποίοι απέσπασαν 3 χρυσά. U ασημένια και U χάλ
κινα μετάλλια Τους αγώνες παρακολούθησε ο Αστυνομι

κός Διευθυντής κ. Απόστολος ΚΟΥΦΟΣ, ως εκπρόσωπος 
του Σώματος, επικεφαλής ολιγομελούς αντιπροσωπείας 

αστυνομικών.
Αρχηγός αποστολής και ομάδας ήταν η Α /Α ' ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ 

Μαρία, Υποδιοικητής της Υ.Φ.Α.Α..

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΔΡΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-68 ΚΙΛΩΝ

1 ΑΡΣΕΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΛ.ΑΣ.

2 ΜΥΡΓΙΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΛ.ΑΣ.

3 ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ.

4 ΚΟΥΡΟΣ ΙΑΣΩΝ ΣΤΡΞΗΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -74 ΚΙΛΩΝ

1 ΔΟΡΓΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡ ΞΗΡΑΣ

2 ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π.Α.

3 ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΡ ΞΗΡ

4 ΑΡΣΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -80 ΚΙΛΩΝ

1 ΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΡ ΞΗΡ

2 ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Α.

3 ΧΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΛ.ΑΣ.

4 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ.Σ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -87 ΚΙΛΩΝ

1 ΛΟΥΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Π.Α.

2 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛ.ΑΣ.

3 ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λ.Σ.

4 ΚΑΡΠΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ +87 ΚΙΛΩΝ

1 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ.ΑΣ.

2 ΠΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΛ.ΑΣ.

3 ΝΕΝΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π.Ν.

4 ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λ.Σ.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΑΝΔΡΩΝ /  ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -67 ΚΙΛΩΝ
1. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΛ.ΑΣ.
2. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛ.ΑΣ. 1" ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
3. ΔΙΑΓΟΥΠΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΡ ΞΗΡΑΣ. 2" ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

3η ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -53 ΚΙΛΩΝ 4" ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

1. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Π.Α. 5" ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
2. ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ Λ.Σ.

ΚΙΝΗΣΗ «ΜΑΤ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. ΣΤΟ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Με πρωταθλήχρια την ομάδα της Ελληνικής Αστυνομί

ας διεξήχθη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Σκακι- 

στικό Πρωτάθλημα των Ενόπλων Δυνάμεων & Σω
μάτων Ασφαλείας, στο Αεροδρόμιο Τατοϊου, στη Δεκέλεια 

Αττικής. Η όμορφη εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το 

Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού των Ενόπλων Δυνάμεων 
(ΑΣΑΕΔ) και τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας 
(ΣΤΎΑ), με τη συνεργασία της Ελληνικής Σκακιστικής Ομο

σπονδίας (ΕΣΟ) και της Παγκόσμιας Σκακιστικής Ομοσπον
δίας (FIDE), φιλοξενήθηκε στις εξαιρετικές εγκαταστάσεις 

της Λέσχης Δοκίμων της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών 

Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), στο Τατόι. Συμμετείχαν 40 αθλητές και 

αθλήτριες από το Στρατό ζηράς, το Πολεμικό Ναυτικό, τη 
Πολεμική Αεροπορία, την Ελληνική Αστυνομία, το Λ ιμενικό 

Σώμα και τη Πυροσβεστική Υπηρεσία. Το Πρωτάθλημα περι- 

ελάμβανε 9 γύρους, ενώ οι αγώνες έγιναν με κανονισμούς 
Γρήγορου Σκακιού και με χρόνο σκέψης 20 λεπτά για κάθε 
παίκτη για όλη την παρτίδα, με την προσθήκη 10 δευτερο

λέπτων σε κάθε κίνηση, αρχίζοντας από την πρώτη κίνηση. 
Πρωταθλητής με 8 βαθμούς στους 9 αγώνες αναδείχθηκε ο 

Διεθνής Μαιτρ Αναστάσιος Παυλίδης της Ελληνικής Αστυ
νομίας. δεύτερος με 8 βαθμούς επίσης ήταν ο Κωνσταντί

νος Μουρούτης της Πολεμικής Αεροπορίας και τρίτος με 7 
βαθμούς ήταν ο Απόστολος Τσιροπούλας του Στρατού Ξη

ρός. Ακολούθησε στη τέταρτη θέση η Διεθνής Μαιτρ Γυναι
κών Κατερίνα Παυλίδου της Ελληνικής Αστυνομίας, με 6.5 

βαθμούς. Στην Ομαδική βαθμολογία, που προέκυπτε από 

το άθροισμα των βαθμών των τριών (3) καλύτερων αθλητών 
του κάθε Επιτελείου ή Σώματος, πρώτη αναδείχθηκε η Ελ
ληνική Αστυνομία, με τους Αναστάσιο Παυλίδη. Κατερί
να Παυλίδου και Νικόλαο Καρούντζο. με 20.0 βαθμούς, 

δεύτερη ήταν η Πολεμική Αεροπορία με 19.0 βαθμούς και 
τρίτος ήταν ο Στρατός Ξηρός με 18.0 βαθμούς. Ο Δόκιμος

Υπαστυνόμος ΠΑΥΛΙΔΗΣ Αναστάσιος και η Αστυφύλακας 

ΠΑΥΛΙΔΟΥ Κατερίνα συμμετείχαν το διάστημα από 27 έως 31 
Μαρτίου 2017 και στο πρωτάθλημα Σκακιού κρατών μελών 

του ΝΑΤΟ, που διοργανώθηκε στη Βουδαπέστη της Ουγγα

ρίας, όπου για πρώτη φορά συμμετείχε ελληνική αποστολή. 

Η παρουσία της ελληνικής αποστολής ήταν επιτυχημένη κα

θώς ο Δόκιμος Υπαστυνόμος και Διεθνής Μαιτρ (ΙΜ) Αναστά
σιος Παυλίδης κατέκτησε αήττητος την 3η θέση στην ατο

μική κατάταξη του τουρνουά, με 5,5 βαθμούς, κατακτώντας 
το πρώτο μετάλλιο στην πρώτη συμμετοχή Ελληνικής απο

στολής. Η απόδοση του ήταν εξα ιρετική και στο blitz και 

έχοντας την καλύτερη απόδοση στη δεύτερη σκακιέρα που 

αγωνίστηκε με 9 βαθμούς σε 11 αγώνες του απονεμήθηκε 
το χρυσό μετάλλιο. ■
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

«ΨΗΛΑ» Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ Ε.Δ. & Σ.Α.

; w r

Με τη συμμετοχή σπουδαίων αθλητών, όπως της Αν- 

δριάννας Φέρρα (ΕΛ.ΑΣ.). του Γιώργου Ήλτσιου (ΕΛ. 
ΑΣ.) και του Χριστόφορου Μερούση (ΕΛ.ΑΣ.), ολο

κληρώθηκε στο Δημοτικό Στάδιο Σχηματαρίου «Δεπάστας». 

το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 

Ασφαλείας στο στίβο. Η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας κα

τάκτησε την πρώτη θέση στη γενική βαθμολογία με 157β. αλ

λά και την πρώτη θέση στους άνδρες με 113β. Στους αγώνες 
μετείχε, εκτός συναγωνισμού και η εθνική Ενόπλων Κύπρου. 

Στους αγώνες έλαβαν μέρος αθλητές - αθλήτριες Επιτραπέ
ζιας Αντισφαίρισης των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμε

ων και των Αρχηγείων των Σωμάτων Ασφαλείας.
Αρχηγός αποστολής ήταν ο Υ/Β ΚΟΛΕΘΡΑΣ Σταμάτιος. αρχη

γός ομάδας ο ΑΝΘ/ΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Λουκάς και προπονητές ο 
ΑΡΧ/ΚΑΣ ΒΑΞΕΒΑΝΗΣΧρήστος και ο Ε.Φ. ΚΛΩΤΑΣ Κων/νος.

Οι πρώτοι νικητές ανά αγώνισμα

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Σ.Ξ.) 

•  100 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ

45,61

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Π.Σ.) 10.75

ΗΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΛ.ΑΣ.) 

•  1.500 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ

66,05

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Π.Α.) 

•  ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

4.07,38

ΜΠΕΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Π.Σ.) 

•  ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

14,34

ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΛ.ΑΣ.) 

•  400 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ

6,64

ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΕΛ.ΑΣ.) 

•  5.000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ

52.38

ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Π.Α.)
•  ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4x100 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ

15.02,39

ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - 

ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΙΜΕΛΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σ.Ξ.)
43.84

•  ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (Λ.Σ.) 

•  100 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

57.55

ΦΕΡΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ (ΕΛ.ΑΣ.) 

•  ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

12,15

ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (Λ.Σ.) 

•  ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

12,32

ΒΑΛΙΑΔΗ ΕΡΑΣΜΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Π.Α.) 

•  1.500 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

5.29

ΓΡΑΨΑ ΜΑΡΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.) 

•  400 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

6.17,72

ΦΕΡΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ (ΕΛ.ΑΣ.) 54,22

ΒΑΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΩΝ

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 113

2. ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ 93

3. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 30

4. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 23

5. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ 22
6. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 7

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 49

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 44

3. ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ 27
4. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ 18

5. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 12
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► Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Νέζερη

Ν.Φάληρο 18-06-2017

ΑΠΟ

ΤΣΑΚΩΝΑΚΟΣ Ανάργυρος 
ΠΡΟΣ

Διοικητή
Άμεσης Δράσης ΔΙ.ΑΣ Αττικής 

Διοικητή
Δίκυκλης Αστυνόμευσης Πειραιά

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

Αξιότιμοι κύριοι,

Σας γράφω αυτή την επιστολή με σκοπό να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες 
μου σε εσάς, στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και στην ομάδα ΔΙ.ΑΣ του 
Πειραιά η οποία το βράδυ της 7°ς Ιουνίου απεγκλώβισε μέλη της οικογένειας μου 
από την οικία μου η οποία γειτνίαζε με έτερη η οποία η οποία είχε τυλιχτεί στις 
φλόγες. Συγκεκριμένα οι: Αστυφύλακας Σπηλιόπουλος Αλέξιος, Αστυφύλακας 
Γεώργας Γεώργιος, Ειδικός Φρουρός Λουκάς Παναγιώτης και Ειδικός φρουρός 
Βαβίλης Απόστολος, αψήφησαν με κίνδυνο της ζωής τους, τους αποπνικτικούς 
καπνούς από τους οποίους είχαν γεμίσει οι διάδρομοι της πολυκατοικίας και 
εισήλθαν εντός αυτής με σκοπό τον έγκαιρο απεγκλωβισμό μας. Ενδεικτικά 
επιθυμώ να σας ενημερώσω προσωπικά για το καθ' όσον λόγω του περασμένου της 
ώρας και ενώ η φωτιά ήταν σε διαμέρισμα ιδίου ορόφου, δεν είχα αντιληφθεί κάτι 
και παρέμεινα εντός μαζί με τα ανήλικα τέκνα μου και την ηλικιωμένη μητέρα μου. 
Αναλαμβανόμενος τους αστυνομικούς άνοιξα την πόρτα της οικίας μου και 
διαπίστωσα τον κίνδυνο που διατρέχαμε αντικρίζοντας τον πυκνό καπνό που 
ειδικότερα στον όροφο μας είχε κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Ειδικότερα δε 
οι δυο άνδρες της ομάδας σας και καθώς οι έτεροι βοηθούσαν άλλους ενοίκους, 
μας βοήθησαν να απεγκλωβιστούμε με ασφάλεια και να κατεβούμε στον χώρο του 
προαυλίου και ενώ η φωτιά ήταν εν εξελίξει με κίνδυνο της ζωής τους.

Επιπλέον σας τονίζω το θάρρος τον οποίο έδειξαν αυτά τα παιδιά καθώς 
βρίσκονταν ώρα εντός της πολυκατοικίας και δίχως να έχει προσέλθει ακόμα όχημα 
της Πυροσβεστικής, μας απεγκλώβιζαν παίρνοντας ανάσες καλύπτοντας το 
πρόσωπο τους με βρεγμένες πετσέτες μη έχοντας κάποιον εξειδικευμένο 
εξοπλισμό. Εν συνεχεία και ενώ βρισκόμουν σε ασφαλή χώρο της πολυκατοικίας 
έμαθα ότι οι τρεις αστυνομικοί είχαν εγκλωβιστεί σε οικία του 5ου ορόφου με 
υπερήλικο ζευγάρι και είδα τον Αστυφύλακα Γεώργα και ενώ είχαν προσέλθει οι 
άνδρες της Πυροσβεστικής να εξέρχεται της πολυκατοικίας δυσκολευόμενος να 
αναπνεύσει. Άμεσα μαζί με γείτονες μου, του ρίξαμε νερό στο πρόσωπο και του 
δώσαμε ναπιεί με σκοπό να συνέλθει καθώς στο σημείο δεν είχε ακόμα προλάβει 
να αφιχθεί το Ε.Κ.Α.Β. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω του Διοικητή της ΔΙ.ΑΣ. 
Αττικής καθώς και τον διοικητή της ΔΙ.ΑΣ. Πειραιά για το ενδιαφέρον που έδειξαν με 
την παρουσία τους στο σημείο.
Εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου για ακόμη μια φόρα.

Με τιμή

Η κα Α ννα  β α γενά , (ουλευτής Ν Λαρί- 
σης - Σ-Υ ΡΙΖ.Α, με επιστολή της ευχαρι
στεί τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας 

του Πολίτη Κ· ΝίΚο Τόσκα διότι η παρουσία 

της Αστυνομίας έχει αλλάξει προε το κα

λύτερο τη ν εικόνα της γειτονιάς, της, στο 

(Μεταξουργείο. Η παρουσία της Αστυνομί

ας περιόρισε τη διαήίνηση και τη χρήση 
να ρ κω τ ικ ώ ν  στην περιοχή. (Μάξι ρε την  

Κα βαγενά  ευχαριστούν τον Αναπληρωτή  

Υπουργό τόσο οι Κάτοικοι, όσο Και οι Κατα

στηματάρχες της περιοχής.

0 k. fti-Pippe Rcry, Γενικός πρόξενος της 

Γαλλίας ετη θεεεαλονίκη, ευχαριετεί τον 

Γενικό Λετυνομικό Α/ντή θεεεαλονίκης, 

Υποετράτηγο κ. Φώτιο Αομξαρίδη για τη 

ευμβολή του ετη φύλαξη των εγκαταετάεε- 

ων του Γαλλικού Προξενείου και του Γαλ

λικού Ινετιτούτου που χρηειμοποιήδηκε ως 

εκλογικό κέντρο ετις τελευταίες γαλλικές 

προεδρικές και βουλευτικές εκλογές.

Ο Γ ενικός Π ρόξενος τη ς  Β ουλγαρίας  

στη Θ εσσαλονίκη  ευχαριστεί τους unn- 

ρετούντες στη Γενική Α ιεύθυνσης Προ

στασίας Ε πισήμων στη Θεσσαλονίκη, τον 

εηικεφαλής του τμήματος κ. Κωνσταντίνο  

(Μυλωνίδη Καθώς Και τον Κ· Ν 'Κ ο  Α ντω -  

νιάδη για τη βοήθειά τους Κατά την οργάνω

ση τ ω ν  επ ισκέψεω ν διάφορων Βούλγαρων 

επίσηρνυν πρσσνΰπνυν στη βόρειο  Ελλάδα.

Π πρεεβεία της Πορτογαλίας ευχαριετεί 

την Ελληνική Αετυνομία για τη διακριτική 
της παρουεία ετο χώρο έξω από την πρε- 

εβεία ετις ί 6  Ιουνίου τρέχοντος έτους. Τη 

ευγκεκριμένη ημερομηνία ο Πορτογάλος 

πρέεβυς ευναντήδηκε με αντιπροεωπεία 
Ιρακινών προε^ύγων.

Ο 01ι\τροπολίτ»υ Νέας Κ ρήνης και Κα

λαμαριάς Ιουστίνος ευχαριστεί τον Αστυ

νόμο Α Κ· Κωνσταντίνο Πλευρίτη, διοι

κητή του Τ Α . Καλαμαριάς, για τη συμ&ολή 

του στην πραγματοποίηση της επ ίσκεψης  

του (ΜαΚαριώτατου /Αρχιεπισκόπου Α θη

ν ώ ν  Και πάσης Ελλάδας κ. Ιερώνυμου στην 

Καλαμαριά.
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Ο Χαράλαμπος &  Αηδονόπουλος, ευνχονι- 

εχής Π .ΚΑ Κοινωνικής Συνοχής -  προειγυ- 

γικού και Λεχαναεχευχικού, εκ μέλους χου 

Περιφερειάρχη κ. Απόεχολου "Τζιχζικώεχα,

ευχαριεχεί χο Γενικό Αεχυνομικό Αιευ- 

§υνχή Θεεεαλονίκης κ. Φώχιο Αομζαρίδη, 

για χη ευμβολή χου εχην πραγμαχοποίηεη 

χης διακραχικής εκπαιδευχικής Αράεης, 
με ωφελούμενους παιδιά από προνοιακές 

δομές και ορίρανοχροιμεία χης ζώνης ευ

θύνης χους, καδώς και από όμορες ανχί- 

εχοιχες δομές χης Βουλγαρίας , με χίχλο 

(Κοινή κληρονομιά και παράδοεη Ελλάδος 

και Βουλγαρίας) εχα πλαίεια χης δέεμης 

δράεεων χους « Γ7ΑΑΛΓΤΈΧ07ΑΑΈ ΙΣΟΊΤΑΑ» 

που έγινε εχις 20/05/2017-

Ο  ΤΤρόεδρσε ms Δημοτική* Κοινό

τατα* βαϋένο* ΑνΧ'ώα* κ. £-πυρίδ*ιν 
Πίπσυζίκαε, το πρσσνυπικό Και όλο το 

Ζΐυμβσύλισ τα* Δημοτικής Κοινόταταs 

ευχαριστούν το Δ/ντή τα* ,Αστυνομικήε 
Δ/νσηε Εύβοια*, το Α-Τ- Κ«λκίδα5 και 
τον Τοπικό Αστυνόμο για τα βοήθεια τουε 
όταν αποκατάσταση ms τάζηε που είχε 
διασαλευθεί όταν δημιουργήθηκε παράνο- 
μσε Καταυλισμοε Ρνυμά στην περιοχή ms 

Δημοτικήε τουs Κοινόταταs.

0 κ. Μιχαήλ Πάπας, εκ μέρους χης οικο

γένειας χης Νχιάνας Τειμχείδη, εκβράζουν 

χην ευγνωμοεύνη χους προς χο «Τμήμα 

Ιγκλημάχων καχά Ζωής», χης Γενικής 

Αεχυνομικής Αιεύδυνεης θεεεαλονίκης 
και ιδιαίχερα εχον επί κεφαλής κ. Γεώργιο 

Μαρωνίχη για χην εξιχνίαεη υπόδεεης που 

χους α^ορά.

Η κα Θεοδώρα Κνριακάκη ευχαριστεί 

το Διοικητή Και το ηρσσνυηικό του /Αστυ

νομικού Τμήματοε Kaviwv για t is  ενέργειέε 

τουε, που οδήγησαν στην επίλυση προσνυπι- 

Κού ms προβλήματσε.

0 κ. Φίλιππος Κενχρωχάς ευχαριεχεί χην 

Ομάδα ΜΑΣ για χη βοήδεια που χου προ- 

εέιμεραν εχη γρήγορη μεχαι^ορά χου γιου 

χου, που ανχιμεχώπιεε πρόβλημά υγείας, 

εχο Λαϊκό Νοεοκομείο.

T j / z t /  A  f t  ί ή  / j M i S f t

/ »  *  T y ;

?<y f t / f j / i / ) f t t f f y / /  

y f t e j i M j  T f t  f t u /  f t , ,

M 2

ly b / iV 'M /)  /V /rfM Ja eS
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0  K. Α ν β σ τβ σ ιο ί Κ β ρ β κ ΰ σ τ β ί ευχαρι

στεί τουε ΑστννοριKows row /A T  Γένισέβε 

Kai tow T A  S av in s , οι οποίοι Κβτόιρερσν 

va 6powv to  δρόστη aMA Kai Ta κλε|γένα 

αντιήείρενα, ano τη  διάρρηξη now έ^ινε στο 

εργαστήριό tow στα Αβδηρα iEavSns.

0 κ. Χρήετος Λάτεης ευχαριεχεί τους υττη- 

ρετούναες ετην ομάδα ΑΙΛΣ., διότι κάποιοι 

απ ' αυτούς περιπολούεαν εξω από το ΙΑ 12 

ετο f\cιρούει και με την παρατηρητικότητά 

τους απέτρεψαν πιθανή κλοπή του αυτο
κινήτου του.

ΠΡΟΙ ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΗ1 ΕΛΛΗΝΙΧΗΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣ 
Ονομάζομαι ΤΣΑΛΚΙΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ με 
AT ΚΑΙ ΑΦΜ

.ΕΚΦΡΑΖΩ ΤΙΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ 
ΣΥΝΕΛΑΒΕ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ 
ΚΛΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ 
ΔΙΑΜΕΝΩ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-5-2017. 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ "209-1 

210-1 
200-«

Μ Ε  Ε Κ Τ Ι Μ Ι Ι Γ Η  Τ Σ Α Λ Κ Ι Δ Η Σ

ΔΗΜΜΗΤΡΙΟΣ_ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Η fca £wn ΤΤβπβμβνσν, ιδιοκτήτριβ tow 

ιραργα&ίαι P f M R l M  CEBITSR, ILIO/l, 
ευχαριστεί τον Αστυνομικό μ. Αλέ£η Φιλα- 

δελψέα, διότι αν Kai 6εν βρισκόταν σε νπηρε- 
σίβ, Κιπαδήν̂ ε με το δικό tow σντσκίνητο Kai 

Karoniv σύνελθε το δράστη now λήστεψ/ε το 
<papjxaKeio m s anoonwvras ρεγάλο χρηματικό 
ποσό. {Ξπίσηί, ευχαριστεί Tows νπηρετσνντεε 
στο Τμήμσ tow Ιλίου, διότι με τις περιπολί
ες tows δημιονρμονν στην περιοχή αίσθημα 

ασφάλειας ιδιαίτερα t is  £ρβδινέ5 ώρεε. m

C v li 2 Υ /cvi IP \ J  Ζύ/J

Κώστας Γ. Δώόος
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Ο  στ υνομικό πρόβλημα ( π α ιχ ν ίδ ι  1)

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ |
Επιμέλεια: Ανβ/μος Ανιώνης Τζιβανόπουλος

ΛΗ ΣΤΗ Σ 
ή η  Π Ο Η Σ Ε

ιήθηκε η
τους άλ- 
ινόμου ο

συνάδελφο Χαονα%η: «Από ποια m 
ποιο αυτοκόλλητο στο τζάμι; Μήιί 
ίλα αυτό» απάντπαε με σ ιγ ο υ ρ ιΑ )  
με» Ποιον έχε ι δα ιμαΒ ί

Δευτεριάτικο πρωινό του Αύγουστου και η ζέστη ήταν ήδη ανυπόφορη. Αγουροξυπνημένος ο Υπαστυνόμος 
Τράγκας. Κατευθύνθηκε στο γκισέ της Τράπεζας Αιγαίου που είχε ληστευθεί πριν μια ώρα, όπου τον περίμενε τα

ραγμένη η Δεσποινίς Κοκκίνου. «Ήμουνμόνη πίσω από το γκισέ, όταν όρμησε ο ληστής κρατώντας πιστόλι 
στο ένα χέρι και χωρίς να μιλήσει, μου έδωσε ένα μήνυμα που έλεγε να βάλω όσα λεφτά είχα στο τα
μείο στην τσάντα που κρατούσε. Φορούσε κουκούλα, γάντια, ήταν μεσαίου ύψους και μέσου βάρους. 
Δεν είμαι σίγουρη αν ήταν άντρας ή γυναίκα». «Σαν να λέμε η μισά Αθήνα» σχολίασε φουρκισμένος ο 
Υπαστυνόμος. Εκείνη τη στιγμή, εμφανίστηκε ο φύλακας της τράπεζας, κ. Χρονάκης. παλιός συνάδελφος 

του Υπαστυνόμου και συνταξιούχος τώρα πια. «Ψηλέ που ήσουν την ώρα που έγινε η ληστεία» τον ρώτησε ο 
Υπαστυνόμος. «Εεε, προϊστάμενε, με ξέρεις τώρα. Κουράζομαι εύκολα και είχα καθίσει λίγο στο γραφείο 
του Διευθυντή. Μόλις όμως αντιλήφθηκα τον ληστή να τρέχει έξω από την τράπεζα, πετάχτηκα ξωπίσω 
του και τον είδα να φεύγει μ ε  μια Mustang τελευταίο μοντέλο, μαύρου χρώματος». 0 Υπαστυνόμος, πα
λιά καραβάνα γαρ. πήρε τηλέφωνο έναν γνωστό του στο Υπουργείο Μεταφορών και σύντομα είχε μια λίστα 
με μόλις 5 ονόματα ιδιοκτητών του συγκεκριμένου μοντέλου.

Πρώτος προσήλθε για κατάθεση ο κ. Κατσώνης. μηχανικός αεροσκαφών, που δήλωσε ότι δούλευε 
μόνος στο υπόστεγο συντήρησης στο αεροδρόμιο την ώρα της ληστείας και δεν είχε άλλοθι. Το αυτοκίνητό του 

είχε μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων και άστραφτε στον πρωινό ήλιο. Το ύψος και το βάρος του ταίριαζαν με του ληστή. Κατόπιν προσήλθε η Κα. 
Παπαδημητροπούλου. ιδιοκτήτρια ινστιτούτου καλλονής και κατέθεσε πως την ώρα της ληστείας ήταν μόνη της στο γραφείο τα ρ  Το σουλούπι 
της τα ίρ ιαζε με αυτό του ληστή. Το αυτοκίνητό της είχε και αυτό μηχανικό κιβώτιο, και ε ίχε ένα αυτοκόλλητο στο πίσω 
κ. Καραβασίλη. διευθύνων σύμβουλος μιας ασφαλιστικής εταιρίας, δύο τετράγωνα μακρύτερα αηό την τράπεζα. Ήταν 
λους δύο και είχε επίσης πανομοιότυπο αυτοκίνητο με μηχανικό κιβώτιο. Τέταρτος κατέφθασε γκρινιάζοντας στο 
κ. Λαγογιάννης με μπανταρισμένο το δεξ ί του πόδι και διαμαρτυρήθηκε έντονα που αναγκάστηκε να έρθει στο Τ 
αυτός ε ίχε άλλοθι για την ώρα της ληστείας. Τελευταίος κατέθεσε στον Υπαστυνόμο ο κ. Πετρόπουλος. ιδιοκτήτης 
στο κέντρο της πόλης, ο οποίος την ώρα της ληστείας ήταν καθ ' οδόν για τη δουλειά του. Η σωματοδομή του ταίριαζε με 
μια Mustang με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

0 υπαστυνόμος έπεσε σε βαθιά περίσκεψη και μετά από λίγο ρώτησε τον παλιό του 
του ληστή.». «Είδα το πίσω μέρος της Mustang» αποκρίθηκε ο φύλακας «Είχε κάποιο 
φώτα της όπισθεν;» ξαναρώτησε ο Υπαστυνόμος. «Όχι δεν παρατήρησα τίποτα από όλα αυτό- 
ακόμα μαζί σου τις σκουριασμένες σου χειροπέδες; Έχουμε μια σύλληψη να κάνουμε». Ποιον έχει

Οδιηγειτε ocjotq; (παιχνίδι 2>
5

1 Η ευστάθεια του οχήματος σας μπορεί να επηρεαστεί από πλευρικούς ανέμους.
Αυτό είναι πιο πιθανό όταν οδηγείτε σε:

Α Τμήμα δρόμου ελεύθερο από πλευρικά εμπόδια 
Β Μέσα σε μια σήραγγα 
Γ Σε μια κατοικημένη περιοχή

2 Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού;

Α Κίνδυνος λόγω ουχνής εισόδου ή διαβάσεως ποδηλατιστών 
Β Προσέγγιση σε ποδηλατοδρόμιο 
Γ Η κυκλοφορία των ποδηλατιστών έχει προτεραιότητα

3 Σε αυτή την υπόδειξη του τροχονόμου:

Α Επιβραδύνετε 
Β Σταματάτε

U  Ποιο όχημα έχει προτεραιότητα:

Α Το όχημα 1 
Β Το όχημα 2
Γ Κανένα και οι οδηγοί πρέπει να συνεννοηθούν
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I ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ

Παιχνίδια γνώσης (παιχνίδι 4)

1. Ποιος ήταν ο επίσημος ζωγράφος του 
Μεγάλου Αλέξανδρου,·

Α. Μίκωνας Β. Νικίας Γ. Πολύγνωτος Δ. Απελλής

2. Τι είναι κληρονομικι
Α. Η επιστήμη τ'Λς*ςπέμβ 
Β. Το γεγονός της ustoTTT 
Γ. Μια νέα μορφή επιδημίας Δ.

3. Το Συμβούλιο της Επικράτειας είναι:
Α. Ποινικό δικαστήριο Β. Αναθεωρ^ικί'δικαστήριο. 
Γ. Διοικητικό δικαστήριο Δ Πολιτικό δικαστήριο.

4. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια . 
η πλύση με άφθονο νερό.

Α. συνίσταται Β. συνιστάται . συνι^ράτε Δ. συστήνετε

α: W  >  ;·■
ις στο γενετικό υλικό 

ιωΥγενετικών >̂ 3ζακτηριστικών 
Ιια ιατ^(Γειδυ& τητα

Ονέκδοτο

X  Κάποτε ήταν ένας κυνηγός και συ- 
^  ζητούσε μ’ έναν φίλο του:

- «Που λες. Αναστάσιε, μου 'τύχε 
μια φορά μια αρκούδα... πως να 
σου το πω, τέρας ολοζώντανο!»

- «Άντε ρε, εσύ τι έκανες τότε:»
- «Αρχικό, προσπάθησα να την πυρο

βολήσω, αλλά μου τελείωσαν οι σφαίρες!» 
«Σοβαρά! Και μετά τι έκανες:»
«Άρχισα και έτρεχα!»
«Και η αρκούδα;»
«Η αρκούδα με πήρε στο κυνήγι. Από μπροστά έτρεχα εγώ 
και από πίσω η αρκούδα. Και εκεί που τρέχαμε πάει η 
αρκούδα να με πιάσει και πλατςϋ! Γλίστρησε... Εγώ, όπου 
φύγει - φύγει! Αλλά η αρκούδα ξανασηκώθηκε και άρχισε 
πάλι το κυνήγι, μέχρι που πλατς... εκεί που ετοιμαζόταν να 
με γραπώσει, έπεσε πάλι! Για να μη στα πολυλογώ το ίδιο 
συνέβαινε ξανά και ξανά μέχρι που τελικά κατόρθωσα να 
ξεφύγωϋ!»
«Πρέπει να είσαι πολύ γενναίος! Εγώ στπ θέση σου θα 
τα είχα κάνει πάνω μου!»
«Και που νομίζεις ότι γλύστραγε η αρκούδα...»

Οπαζοκεφαλιά (παιχνίδι 3)

γκολφ 
να

Τεστ αστυνομικών γνώσεων

1. Ο Η. ο οποίος εξαπολύει τον μεγαλόσωμο σκύλο του 
κατά του Υπαστυνόμου Α προκειμένου αυτός να μη συλ- 
λάβει τον φίλο του Φ εντός των ορίων του αυτοφώρου, 
ο οποίος προ ολίγου έχει αφαιρέσει την 
τσάντα της Μ, ενώ διαρκεί η νόμιμη 
ενέργειά του, εάν το αποτέλεσμα 
είναι να αποφευχθεί η σύλληψη 
του Φ. ο Η διαπράττει το έγκλημα:

Α)της παράνομης βίας (αρ. 330 ΠΚ)
Β)της παθητικής αντίστασης (αρ. 169 ΠΚ - 

απείθεια)
Γ)της ενεργητικής αντίστασης (αρ. 167 

ΠΚ - αντίσταση), με τη μορφή της 
βιαιοπραγίας σε βάρος υπαλλήλου

2. Όποιος παραλείπει ολικά ή μερι
κά την εκτέλεση της υποχρέωσης που 
ανέλαβε απέναντι σε κάποια αρχή να 
προμηθεύσει ή να μεταφέρει τρόφιμα 
ή άλλα πράγματα και έτσι παρεμποδί
ζει την αποτροπή ή καταστολή μιας 
κατάστασης κοινής ανάγκης, 
πραγματώνει την ειδική 
υπόσταση του εγκλήμα
τος της:
Α) παράβασης συμβάσεων (αρ, 14§1 ΠΚ σε συνδ. με αρ. 145 ΠΚ) 
Β) παραβίασης συμβάσεων προμήθειας (αρ. 14§1 ΠΚ σε 

συνδ. με αρ. 287§1 ΠΚ)
Γ) απιστίας (αρ. 14§1 ΠΚ σε συνδ. με αρ. 390 ΠΚ)

3. Όταν ο Μ τις νυχτερινές ώρες επανειλημμένως. ανω- 
νύμος τηλεφωνεί στον Ν, με αποτέλεσμα να είναι ορα
τή η διατάραξη του κεντρικού νευρικού συστήματος του, 
έχει διαπράξει την ειδική υπόσταση του εγκλήματος της:
Α) απλής σωματικής βλάβης (αρ. 308§1 εδ. α ΠΚ)
Β) επικίνδυνης σωματικής βλάβης (αρ. 309 ΠΚ)
Γ) έμπρακτης (με έργο) εξύβρισης (αρ. 361§1 ΠΚ)
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ |

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Α νθοφ όρο  καλλω π ισ τικό  φ υτό

2. Η μύτη  (αρχ.) -  Δ ύο  από το υ ς  ... άθλους

3. Τ υχερό  ... α ν τ ικ ε ίμ εν ο  (ξ.λ.)

U. Ε π ίγειος π αράδεισος (μτφ.)

5. Γραφ ικό  η Κ έρκυ ρ α

6. Τα χ ω ρ ίζε ι το  ... Κ  -  Κ α ι Τ ζ ια  τη  λ έμ ε

7. Οι λό γο ι γ ια  το υ ς  οπ ο ίους σ υ μ β α ίν ε ι κά τι

ΚΑΘΕΤΑ
1. Έ χ ε ι π ρω τεύουσ α  το  Ε ρεβαν

2. ... Ο υλ Χ ακ: π α λ ιός  δ ικ τά το ρ α ς  το υ  Π α κ ισ τά ν  -  Λ έ ξ η  του  

Χ ρ ισ τού  στο σ ταυρό

3. Χ ω ρ ιό  το υ  νο μ ο ύ  Κ ο ρ ιν θ ία ς  

U. Α λ ιε υ τ ικ ό  π λεο ύμ ενο
5. Σ υ ν ή θ ε ια  (αρχ.) -  Ε λ ε γ κ τ ικ ό  όργανο  σ ω μ α τε ίο υ  (α ρχ ικά ).

6. Ό ρ γα νο  τη ς  γ υ μ ν α σ τ ικ ή ς

«Μήνας του μέλιτος»

Οι α ρ χ α ίο ι Α θ η ν α ίο ι όταν παντρεύονταν, επ ί ένα  ο λό 

κληρο  μήνα δεν  έκα να ν  κα μ ιά  δ ο υ λε ιά . Κ α ι ό χ ι μονάχα 

ο ι άντρες, αλλά κ α ι ο ι γ υ ν α ίκ ες . Α ντίθ ετα  ο ι Σπαρτιάτες, 

ήταν α να γκα σ μ ένο ι να π α ρευ ρ ίσ κοντα ι στα κα θη μ ερ ινά  

γυμνάσ ια .

0  μ εγ ά λ ο ς  το υ ς  β α σ ιλ ιά  Ά γ η ς , μ ό λ ις  π α ν τρ εύ τη 

κε. υ π ο χρ εώ θ η κε να ε γ κ α τα λ ε ίψ ε ι τη γυ να ίκα  του  κ α ι 

να φ ύ γ ε ι γ ια  τον  πόλεμο. Δ εν  έμ ε ιν ε , δηλαδή , μ α ζ ί της  

ο ύτε μ ισή  ώρα. Ό τα ν  επ έσ τρ εψ ε πάλι από τη ν  εκ σ τρ α 

τε ία  αυτή, που τόσο τον  ε ίχ ε  δοξάσ ει, σαν μονα δ ική  χάρη 

ζή τη σ ε από τη  Σ ύγκλητο  να κ ο ιμ η θ ε ί σπ ίτι του  τη ν  πρώ

τη  βραδ ιά  του  γυ ρ ισ μ ο ύ  του. Α ρνήθηκαν, όμω ς, κ α ι τον 

έσ τε ιλ α ν  κ α τευ θ ε ία ν  στο στρατόπεδο.

Ωστόσο, ο ι Θ ράκες, αν κα ι την επ οχή εκ ε ίν η  θ εω ρ ο ύ 

νταν βάρβαροι, ε ίχ α ν  δ ια φ ο ρ ετ ικ ή  αντίληψ η  γ ια  το γάμο. 

Οι πρώ τες δ εκα π έντε  μ έρ ες  ήταν α φ ιερ ω μ έν ες  στη θ ε 

ότητα  τη ς  γο ν ιμ ό τη τα ς  κ α ι ο ι ά λλες  δ εκα π έντε  σε δ ιά 

φ ο ρ ες  δ ια σ κ εδ ά σ ε ις , που τ^ς οργάνω ναν ο ι φ ίλ ο ι κα ι ο ι 

σ υ γ γ εν ε ίς  t^ .v  ν ε ρ ν δ μ φ ώ ν .* Γ

Οι Ti ' 

σε στη 

λ ι κ ά θ ε  4ρι 

μ έρ ^ς  σ' 

αυτάΐϊω 
επ ί ένα  μ 

«Μήνα το

κ ^ το ικ ο ύ -

'υ δ ρ ο μ έ -  

λη ρ ες  

ό ύ νή θ ε ια  

αντροι. 

(Αγάμου:

ώ δ ε κ ^ ο υ  Τάκη

Π φωτογραφία του μήνα λ ό γ ια  σοφών ανθρώπων

Ενα «όχι» που βγήκε από μια βαθιά 
πεποίθηση, είναι πολύ καλύτερο - 

και πιο μεγαλειώδες- από ένα «ναι» 
που ειπώθηκε για να ευχαριστήσει ή, 
χειρότερα, για να αποφύγει φασαρίες.

- Mahatma Gandhi
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I  ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ

Π  γλώσσα μας

Εμβέλεια - Βεληνεκές - Διαμέτρημα

Λέξεις από την ορολογία των όπλων χρησιμοποιούνται συχνά με
ταφορικός στην καθημερινή γλώσσα. Συγκεκριμένα, τόσο οι όροι που 
δηλούν «την απόσταση, το μήκος του διαστήματος όπου μπορεί να 
φτάσει το βλήμα όπλου», δηλαδή οι λέξεις εμβέλεια και βεληνεκές, 
όσο και ο όρος που δηλώνει «τη διάμετρο της κάννης, του όπλου ή 
και της σφαίρας (βλήματος)», η λέξη διαμέτρημα, χρησιμοποιήθη
καν μεταφορικά για να δηλώσουν θετικά κυρίως (ή και αρνητικά) το 
μεγάλο (ή το μικρό) εύρος των δυνατοτήτων, ικανοτήτων προοπτικής, 
απήχησης κ.λ.π. προσώπων κυρίως ή και πράξεων, καταστάσεων 
κ.λ.π. Παραδείγματα: «Είναι επιχειρηματίας μεγάλης εμβέλειας, που 
τον υπολογίζουν όλοι» - «Τέτοιες ιδέες έχουν πολύ μικρό βεληνεκές 
στη σημερινή κοινωνία» - «Πρόκειται για επιστήμονα μεγάλου διαμε
τρήματος, που η αξία του αναγνωρίζεται διεθνώς». Το εμβέλεια είναι 
νεότερο παράγωγο του αρχαίου επιθέτου εμβελής. Το βεληνεκές (ενν. 
διάστημα) πλάστηκε από το δημιουργό της στρατιωτικής ορολογίας 
Γρηγόριο Χαντσερή αντί του εμβελές και σχηματίστηκε από το βέλος 
+ ενεκής. Η λέξη διαμέτρημα είναι επίσης νεότερη (1Θ86) και σχη
ματίστηκε ως παράγωγο του διάμετρος-διαμετρώ, για να αποδώσει 
το γαλλικό calibre, το οποίο ανάγεται στο ελληνικό καλαπόδι: αρχαίο 
καλά-πους «ξύλινο πόδι, ξύλινο πρότυπο ποδιού για την κατασκευή 
παπουτσιών». Έτσι το ελληνικό διαμέτρημα είναι μεταφραστικό δάνειο.

Πηγή: Λ εξικό  της Ν. Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή γλωσσο 
λογίας Γ Μπαμπινιώτη.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι 1)
0  μαχαιροβγάλτης ήταν ο τραγουδιστής Ξανθοπουλίδης. Ο Λ ου

κάς ήταν ακόμα ζωντανός όταν έφ υγε ο μπασκετμπολίστας « ο ύ 

γιας από το δοκιμαστήριο και πήγε στο απέναντι κατάστημα υπο

δημάτων. Δ εν ήταν φονιάς ο χασάπης Μερτσιωτίδης, καθώς ήρθε 

απευθείας στο ταμείο, στον πωλητή Φερτάκη, για να πάρει την 

παραγγελία του κα ι έφυγε. Επίσης δεν σκότωσε τον Λουκά ο λο

γιστής Κουτρουμπελόπουλος, καθώς δεν πλησίασε ποτέ το δο

κιμαστήριο. Ο Ξανθοπουλίδης ε ίχ ε  όλο το χρόνο να μαχαιρώσει 

τονμποντυμπιντελρά, καθώς από τις  10:45 έω ς τις  11:04 ήταν και 

ο ι δύο ταυτόχρονα στο χώρο του δοκιμαστηρίου.

ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΗΣ
(παιχνίδι 2) (παιχνίδι 3)

1-Α. 2 -Α , 3 -Α . 4 -Α  1-Π 2-Π  3 -Β . 4 -Ε

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ 
(παιχνίδι 6)

*
■%

Ί

εορτολόγιο

Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» 
εύχεται χρόνια πολλά σ ' όλους τους εορτάζοντες.

ΙΟΥΛΙΟΣ
Ανάργυρος, Δαμιανός, Κοσμάς 1/7
Κυριακή 7/7
Θεόφιλος, Φιλιώ, Προκοπής 8/7
Αμαλία 10/7
Όλγα 11/7
Βερενίκη 12/7
Σάρα 13/7
Ν ικόδημος 14/7
Μαρίνα, Μαρίνος 17/7
Γαρυφαλλιά 19/7
Ηλίας 20/7
Μαγδαληνή 22/7
Άννα, Ολυμπία 25/7
Παρασκευή. Παρασκευής 26/7
Παντελής 27/7
Ειρήνη 28/7

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Μ άρκελος 1/8
Ευμορφ ία. Μ ορφούλα, Σω τήριος, Σω τηρία 6 /8
Α σ τέρ ιος 7/8
Τρ ιανταφυλλιά , Τριαντάφυλλος 8 /8
Ηρώ, Λ αυρέντιος 10/8
Δέσποινα, Η λιοστάλακτη. Μ αργέτα. Παναγιώτης, 
Σ ιμέλα, Μ αρία 15/8

Α λκ ιβ ιά δης , Γεράσιμος, Δ ιομήδης, Σαράντης 16/8
Α ρσέν ιος 18/8
Φ ανούριος 27 /8
Δάμω ν 28/8
Α λέξανδρος 30/8
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ΤΕΣΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
Ι.Γ. 2.Β. 3.Α

1 2 3 4 5 6

1 A Ζ A Λ Ε A

2 Ρ I Σ ■ Θ A

3 Μ A Σ Κ Ο Τ

4 Ε ■ Ο A Σ Η

5 Ν Η Σ I Ρ

6 1 Λ Κ Ε A

7 A [ Τ I Ε Σ
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Στο δίΚΤϋΟ θα βρείτε...

WWW.dildyOShop.gr ̂  Λεωφ. Κων/νοο Καραμανλή

1 Εφόσον έχετε σύνδεση από τον 
ί Συνεταιρισμό Αστυνομικών Θεσσαλονίκης
. κάντε εγγραφή για να δείτε τα ειδικά προνόμια για εσάς.

http://WWW.dildyOShop.gr


Π ΡΟ ΓΡΑΜ Μ Α Π Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΩ Ν

Κ Α Θ Ε  Μ Ε Ρ Α
ΣΥΜΜΑΧΟΙ

Αποκλειστικά
για τις Ένοπλες Δυνάμεις & 

τα Σώματα Ασφαλείας

Αναγνωρίζουμε την προσφορά σας. 
Σας στηρίζουμε στην πράξη.

Στην Eurobank πιστεύουμε πως οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα μας και μας 
προσέχουν, αξίζουν και τη δική μας ιδιαίτερη προσοχή. Με αυτή τη σκέψη, 
διαμορφώσαμε αποκλειστικά για εσάς, το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων & 
των Σωμάτων Ασφαλείας της χώρας, το πρόγραμμα προνομίων «ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 
ΣΥΜΜΑΧΟΙ», που σας προσφέρει:

• Οφελος 5 %  * η ισ τ ρ ο φ ή  από τα καθημερινά σας έξοδα σε σούπερ μάρκετ
& βενζίνη στους συνεργάτες του προγράμματος.
Σ κ λ α β ε ν π η ς ,  Μ α σ ο ύ χ η ς ,  Χ α λ κ ι α δ ά κ η ς ,  Ε Κ Ο

• Επιτόκιο 2 % (1) στο λογαριασμό μισθοδοσίας σας για τα πρώτα €5.000.

•  Α π ε ρ ιό ρ ισ τ α  ε ξ ε ρ χ ό μ ε ν α /ε ισ ε ρ χ ό μ ε ν α  ε μ β ά σ μ α τ α  αποστολής εντός Ελλάδας, 
πάγιες εντολές, πληρωμές πιστωτικών καρτών άλλων τραπεζών & όλων των 
λογαριασμών (ΔΕΚΟ, κ.ά.) μ ε  χ α μ η λ ή  μ η ν ια ία  σ υ ν δ ρ ο μ ή  μ ό λ ις  € 1  ή  ε ν τ ε λ ώ ς  
δ ω ρ ε ά ν ®  μέσω του προγράμματος e-Συναλλαγές.

• Διευκόλυνση στην πραγματοποίηση αγορών με τη χρήση πιστωτικών καρτών 
μ ε  δ ω ρ ε ά ν  σ υ ν δ ρ ο μ ή ,  μ ε ιω μ έ ν ο  ε π ιτ ό κ ιο  κ α τ ά  3 , 5 0 %  και πληρωμές οφειλών 
προς το δημόσιο σε έως και 12 άτοκες δόσεις.

• Δ υ ν α τ ό τ η τ α  υ π ε ρ α ν ά λ η ψ η ς  π α ρ έ χ ο ν τ α ς  τ α  π ρ ώ τ α  € 1 5 0  κ ά θ ε  μ ή ν α  ά τ ο κ α
για άμεση κάλυψη με μετρητά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

(1) Το ε π ιτό κ ιο  ε ίν α ι κ λ ιμ α κ ω τό . Ζ Ε .Π Α :  1,7072%. Η  Σ υ ν ο λ ικ ή  Ε τήσ ια  Π ρ α γ μ α τ ικ ή  Α π ό δ ο σ η  (Σ Ε Π Α )  υ π ο λο γ ίσ θ η κ ε  μ ε  

τη ν  π α ρ α δ ο χ ή  ότι, γ ια  έ ν α  (1) έτος, το  π ο σ ό  κ α τά θ ε σ η ς  κ α ι το ε π ιτό κ ιο  π α ρ α μ έ ν ο υ ν  α μ ε τά β λ η τα  κ α ι δ εν  

α ν α λ α μ β ά ν ο ν τα ι ο ι τό κ ο ι εξα μή νου . Σ α ν  α π ο τέλεσ μ α , η  Σ Ε Π Α  π ρ ο κύ π τε ι μ ε τά  τη  φ ο ρ ο λ ό γ η σ η  τω ν  τό κ ω ν  μ ε  

σ υ ν τελ εσ τή  15% κ α ι το ν  ό μ η ν ια ίο  α ν α το κ ισ μ ό . Το π ρ ο ϊό ν  δ ια τ ίθ ε τα ι υπ ό  το υ ς  π ερ ιο ρ ισ μ ο ύ ς  κ α ι τ ις  π ρ ο ϋ π ο θ έσ ε ις  τη ς  

α π ό  18.07.2015 Π Ν Π , ό π ω ς  ε κ ά σ το τε  ισχύει. Γ α  το υ ς  ό ρ ο υ ς  κ α ι π ροϋπ οθέσ εις , ε ν η μ ε ρ ω θ ε ίτε  σ ε κ α τά σ τη μ α  τη ς  
Τράπ εζας ή  σ το  w w w .e u ro b a n k .g r .

(2 ) Το π ρ ό γ ρ α μ μ α  e -Σ υ ν α λ λ α γ ές  π α ρ έχ ετα ι δ ω ρ ε ά ν  ό τα ν  το  μ η ν ια ίο  υ π ό λο ιπ ο  σ ε  κ α τα θ έ σ ε ις  ή /&  επ εν δ ύ σ ε ις  

α ν έρ χ ε τα ι σ ε  το υ λά χ ισ το ν  €5.000. Η  εν ερ γ ο π ο ίη σ η  τω ν  e -Σ υ ν α λ λ α γ ώ ν  μ π ο ρ ε ί να  γ ίνει ε ίτε  σ τα  κ α τα σ τή μ α τα  τη ς  

Τράπ εζας ε ίτε  μ έ σ ω  E u ro P h o n e  B a n k in g  ή  e -B a n k in g .

E u ro b an k

http://www.eurobank.gr

