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S A T  X S
1,9 € πάνιο (τελικό 4 ,1 6 0

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

σταθερά
>  130 sms

S A T  1 5 0
9 € πάνιο (τελικό 1 3 ,8 9  €)

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

Vodafone-Cosmote
^  100 MB (μετά από αίτηση) 

(Μ ε αίτηση προστίθενται 130 sm s με 2 €  )

S A T  3 0 0
10,5  € πάνιο (τελ. 1 5 ,9 6  €)

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

Vodafone-Cosmote
^  300 MB (μετά από αίτηση) 

(Μ ε αίτηση προστίθενται 130 sm s μ ε 2 € )

S A T  1 .0 0 0  

14 € πάνιοίτελικό 2 0 ,7 8  €)

S A T  U n lim ite d  

16 € πάνιο (τελ. 2 3 ,5 0 0

S A T  C O N T R O L  3 0 0  
Κ Α Ρ Τ Ο Σ Υ Μ Β Ο Λ Α ΙΟ

8 € πάνιο (τελ. 1 2 ,5 2  €)

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

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

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

Vodafone-Cosmote
^  1 GB (μετά από αίτηση)

>  Απερ. ενδοεπικοινωνία
>  1500 λεπ. προς Wind - Q
>  1500 " προς σταθερά
>  1500 Vodafone-Cosmote
>  100 λεπτά διεθνείς
>  130 sms
^  1,5 GB (μετά από αίτηση)

Στις τελικές τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις (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 GB - 10 C

Αποστέλλοντας κενό αήνυαα στο 1212 ενημερώνεστε νια το υπόλοιπο των δεδομένων σας.
ν' Κάθε χρόνο επιδοτήσεις από 25% έως 34% ως ακολούθως :

Α) 100 € σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση από 401 € και άνω (δηλαδή έκπτωση έως 25%)
Β) 200 € σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση από 701 € και άνω (δηλαδή έκπτωση έως 29%)
Γ) 300 € σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση από 901 € και άνω (δηλαδή έκπτωση έως 34%)
Η ετήσια κίνηση υπολογίζεται από 1η Δεκεμβρίου-30 Νοεμβρίου και εφόσον ο συνδρομητής δικαιούται 
επιδότηση, αυτή θα συμψηφιστεί στον λογαριασμό του Ιανουάριου (που εκδίδεται 15 Φεβρουάριου), 

ν' Οι λογαριασμοί εκτός Ν. Θεσσαλονίκης αποστέλλονται με email ή με τα ΕΛΤΑ με χρέωση/φάκελο 2€.
✓  Η εξόφληση των λογαριασμών, γίνεται στα γραφεία μας με μετρητά ή με χρήση καρτών όλων των 

τραπεζών, με e-Banking ή στα ταμεία στις παρακάτω τράπεζες:
ALPHA: GR3201407010701002002016616 ΕΘΝΙΚΗ: GR0201102100000021048123950 
EUROBANK: GR6502601200000590200817092 ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR3701714020006402126859379. 

ν' Τα προγράμματα λόγω της οικονομικής κρίσης, απευθύνονται σε συναδέλφους όλης της χώρας. Για 
περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συνεταιρισμού καθημερινά και ώρες 
08.00-17.00 εκτός Σαββάτου -  Κυριακής και εορτών.

mailto:Synast.thes@gmail.com
http://www.ipamakedonia.gr
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ
της έκδοσης

Ο
ι κινήσεις εξωστρέφειας της Ελληνι
κής Αστυνομίας ενισχύθηκαν περαι

τέρω από την 20" Σεπτεμβρίου 2017, 

οπότε και το περιοδικό του Σώματος απέκτη

σε διαδικτυακό ιστότοπο.

Οι υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία 

και όλοι οι ενδιαφερόμενοι, μέσα από την ιστο
σελίδα www.policemagazine.gr, έχουν πλέον 

τη δυνατότητα να ενημερώνονται για το περι
εχόμενο /  υλικό του περιοδικού «Αστυνομική 

Ανασκόπηση» και να γνωρίσουν την ιστορία του 

αστυνομικού θεσμού στη χώρα μας, μέσα από 
τα ψηφιοποιημένα τεύχη των περιοδικών της 

Ελληνικής Αστυνομίας, της Ελληνικής Χωροφυ

λακής και της Αστυνομίας Πόλεων, που έχουν 
αρχειοθετηθεί ψηφιακά στον ανωτέρω ιστότοπο.

Με αφορμή την παρουσίαση του έργου της 

ψηφιοποίησης και δ ιαδικτυακής προβολής 

των περιοδικών των τριών σωμάτων, ο Γε
νικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δη- 
μήτρης Αναγνωστάκης έκανε λόγο, αφενός 

«...για ένα θησαυρό, για έναν πλούτο που πλέ

ον είναι στη διάθεση του ερευνητή, του ιστο
ρικού. εκείνου που ενδιαφέρεται εν  πόση πε- 

ριητώσει να ασχοληθεί μ ε  τη νεότερη ιστορία 
της χώρας αλλά και του Σώματος...» και αφε

τέρου για «την προσπάθεια να αποδείξουμε 

ότι η Ελληνική Αστυνομία δεν διακατέχεται 

πλέον από ενοχές, αναστολές, ούτε από εμ 
μονές και ιδεοληψίες.»

Αντίστοιχα, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμ
ματέας Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Τζανέτος 

Φιλιππάκος τόνισε ότι «η Ελληνική Αστυνομία, 

τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί σημαντικά 
«ανοίγματα», προς τους πολίτες και την κο ι

νωνία......Η νέα ιστοσελίδα.θα αποτελέσει ένα

απαραίτητο εργαλείο, για όσους ενδιαφέρονται 
για τη μελέτη της νεότερης και σύγχρονης ιστο

ρίας της πατρίδας μας. καθώς τα αστυνομικά 

περιοδικά κατέγραψαν και καταγράφουν το

έργο και την εξέλιξη των Αστυνομικών Σωμά

των τις τελευταίες έξ ι δεκαετίες.»

0 Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγος 

Κωνσταντίνος Τσουβάλας, στο χαιρετισμό 

του, έκανε αναφορά σε ένα έργο «...που 
υπηρετεί τη διαρκή προσπάθεια δημιουργίας 

ενιαίας συλλογικής συνείδησης και ισχυρής 
εσωτερικής συνοχής του Σώματος, ως παρα

καταθήκη για το μέλλον του...», ενώ συμπλή
ρωσε «... η γνώση της Ιστορίας μας. η γνώση 

του παρελθόντος, η ιστορική αλήθεια, είναι η 
βάση για την προοπτική μας στο μέλλον και 

την ιστορία μας πρέπει να την τιμούμε, να την 
σεβόμαστε, να την διαφυλάσσουμε, να διδα

σκόμαστε από τα λάθη και τις αστοχίες μας. να 
αξιοποιούμε τα διδάγματα και τις παρακατα

θήκες της......Γαπ' δεν χωρεί αμφιβολία πως

οι σελίδες των «Αστυνομικών Χρονικών», της 

«Επιθεώρησης Χωροφυλακής», της «Αστυ

νομικής Επιθεώρησης» και της «Αστυνομι
κής Ανασκόπησης» αποτελούν μ ια  εξαιρετικά  

πλούσια ιστορική πηγή, ένα ιστορικό «καλει

δοσκόπιο» στο οποίο αποτυπώνονται πρόσω
πα. γεγονότα, καταστάσεις και στοιχεία που 

προσδιορίζουν ...γενικά την κοινωνική, πολι
τική. οικονομική και πολιτισμική πραγματικό

τητα στη χώρα μας σε μ ια  μεγάλη χρονική πε

ρίοδο της νεώτερης ιστορίας της. Με την ψη- 
φιοποίηση, λοιπόν, των εν  λόγω αστυνομικών 

περιοδικών, εκπληρώνεται μ ια  σημαντική υπο

χρέωση έναντι της Ιστορίας του Σώματος και 
κα τ’ επέκταση της Ιστορίας της πατρίδας μας.»

Η προσπάθεια για συλλογή, ανάδειξη, αξιο

ποίηση και διαφύλαξη της ιστορικής κληρονο

μιάς του Σώματος συνεχίζεται με την ίδρυση της 
Διεύθυνσης Ιστορίας της ΕΛ.ΑΣ. και την κατα

γραφή. ταξινόμηση και τεκμηρίωση, του πολύ

τιμου αρχειακού υλικού, που φυλάσσεται στο 

χώρο του Τμήματος Ιστορίας- Εκδόσεων της 
Διεύθυνσης Επικοινωνίας.
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Αλέξανδρος Γεροχρήστος 
Διευθυντής Δ/νσης Εηικοινωνίας/ΑΕΑ 
τηλ. 210/6911768 
Υπεύθυνη Διαφήμισης 
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I ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

Με αφορμή μία από τις διαχρονικά μεγαλύτερες 

επιτυχίες της Ελληνικής Αστυνομίας, την εξιχνί- 

αση της απαγωγής του 53χρονου επιχειρηματία 

κ. Μιχαήλ Λεμπιδάκη, που είχε γίνει την 30 Μαρτίου 2017, 
στο Ηράκλειο Κρήτης, πραγματοποιήθηκαν δηλώσεις από 

τη Πολιτική και Φυσική Ηγεσία του Σώματος, στην έδρα 
της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρή

της, στα Χανιά. Η ομηρία του επιχειρηματία διήρκησε 186 
μέρες και τελείωσε μετά από επιτυχημένη και αναίμακτη 

αστυνομική επιχείρηση τη Δευτέρας 2 Οκτωβρίου 2017.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. 
Νίκος Τόσκας στο χαιρετισμό του ανάφερε: «Η Ελληνική

Αστυνομία σημείωσε μ ία  από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. 

μία επιτυχία ίσως χωρίς προηγούμενο στα ελληνικά αστυνο

μικά χρονικά. Καταγράφεται ως η πρώτη και η μεγαλύτερη 

επιχείρηση μ ε  τριπλό, τετραπλό στόχο και επιτυχία. Δηλαδή, 
απελευθερώθηκε ο απαχθείς. ήταν αναίμακτη, δεν πληρώ
θηκαν λύτρα. συνελήφθησαν οι κυριότεροι ή το μεγαλύτερο 

μέρος των απαγωγέων και ήταν -για να χρησιμοποιήσω τα 
λόγια του μηνύματος που μου έστειλε Πρέσβης μεγάλης 

ευρωπαϊκής χώρας - μάθημα για τα βιβλία και μάθημα για 
να διδαχθεί στους αστυνομικούς και στους υπόλοιπους, που 

ασχολούνται μ ε  τα θέματα ασφάλειας.

Ο 53χρονος επιχειρηματίας -που από τις 30 Μαρτίου 

ε ίχε απαχθεί. είνα ι πλέον ελεύθερος, καλά στην υγεία  

του και ύστερα από την πολύ προσεχτικά σχεδιασμένη 
και καλά οργανωμένη και εκτελεσμένη αστυνομική επ ι

χείρηση- βρίσκεται μ α ζ ί μ ε  τους δικούς του.
Οι αστυνομ ικο ί εκτέλεσ αν την επ ιχείρηση μ ε  πολύ 

μεγάλη  ακρ ίβε ια  κα ι αποτελεσματικότητα. τηρώντας 

όλους τους κανόνες  του σχεδιασμού. της μ υ σ τ ικ ό 

τητας. της σωστής εκ τέλ εσ η ς  της επ ιχείρησης. Ως 
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη θα ήθελα  να δώσω 

τα θερμά μου  συγχαρητήρια στον Αρχηγό της Ελλη
ν ικής Αστυνομίας. τον κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα. τον 

Γενικό Π ερ ιφ ερειακό  Αστυνομικό Δ ιευθυντή της Κρή-
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της. τονκ. Κωνσταντίνο Λαγουδάκη. τον κύρ ιο  Ταξίαρ- 

χο -Δ ιευθυντή  της Αστυνομικής Δ ιεύθυνσης Η ρακλεί

ου. τους απλούς αστυνομικούς, που σήκωσαν κα ι το 

κύριο  βάρος της εκτέλεσ ης  της επ ιχείρησης μ ε  τόσο 

προσεχτικό τρόπο.
Είμαστε όλοι περήφανοι, όλος ο ελληνικός λαός, όλη 

η κοινωνία είναι υπερήφανη και βλέπει ότι η Ελληνική 

Αστυνομία απέδειξε ότι διαθέτει ικανά στελέχη, που μπο

ρούν να δρουν άμεσα και αποτελεσματικά σε ιδιαίτερα  

σοβαρές επιχειρήσεις.

Αυτή την Αστυνομία θέλουμε, αυτή την Αστυνομία 

που υπηρετεί τον πολίτη, που υπηρετεί την κοινωνία, που 
υπόκειται στην καθημερινή κρίση των πολιτών αλλά ε ί

ναι κοντά στον πολίτη....... Η Αστυνομία λοιπόν κρίνεται
καθημερινά, κρίνεται στα δύσκολα και κρίνεται και από 

τέτοιες δύσκολες υποθέσεις, όπως η απαγωγή στην Κρή
τη. Και εδώ αξίζει να επισημάνουμε ότι τον κύριο ρόλο 

στην υπόθεση της απαγωγής, τον έπαιξαν υπηρεσίες της 
Κρήτης μ ε  την υποστήριξη και άλλων Υπηρεσιών αλλά το 

κύριο βάρος έπεσε εδώ. στους αστυνομικούς της Κρή

της. οι οποίοι έδε ιξαν και πόσο αποτελεσματικοί είναι 
και το ηθικό υπόβαθρο που έχουν και πώς μπορούν να 

εκτελέσουν μ ία  τέλεια επιχείρηση.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ στον 53χρονο επ ι
χειρηματία. τονκ. Λεμπιδάκη και στηνοικογένειά του να 

είναι καλά και υγ ιε ίς  και να συνέλθουν το συντομότερο 

δυνατό από αυτή τη δύσκολη εμπειρία.

Θα ήθελα να ευχηθώ να μην έχουμε ποτέ ξανά τέτοια 
προβλήματα και η επιτυχής επιχείρηση είναι μ ια  προειδο

ποίηση σε όσους έχουν τέτοια πράγματα στο μυαλό τους...».
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστρά

τηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας δήλωσε τα ακόλουθα: 
«Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. καθώς και 
τους συναδέλφους σας. που βρίσκονται στην αίθουσα 
«Παύλος Μπακογιάννης» στο Αρχηγείο της Ελληνικής 

Αστυνομίας και γενικά για τα όσα θετικά έως επαινετι

κά σχόλια διατυπώθηκαν από το σύνολο των Μ. Μ. Ε. για 

την Ελληνική Αστυνομία, αναφορικά μ ε  το χειρισμό και 

το αποτέλεσμα της υπόθεσης.

Μ ιας δύσκολης υπόθεσης, που η επιτυχής έκβασή 
της μεταδίδει τόσο στο σύνολο του προσωπικού της Ελ

ληνικής Αστυνομίας όσο και την κοινωνία, στον απλό πο
λίτη. αισθήματα ικανοποίησης και ανακούφισης.

Όχι μόνον γ ια τί ένας συνάνθρωπός μας ανέκτησε την 
ελευθερία του μετά  από την πολύμηνη, απάνθρωπη ομη- 

ρία του· όχι μόνον επειδή τα μέλη της οικογένειας του 

έπαφαν. πλέον να βιώνουν την οδύνη της απουσίας του 

και το φόβο για τη ζωή του■ όχι μόνον επειδή διεκόπη

αποτελεσματικά η εγκληματική δραστηριότητα των ατό

μω ν που ενέχονται στην οργάνωση και την τέλεση της 

αποτρόπαιος αυτής πράξης.
Αλλά επειδή, όπως κατά τον πλέον σαφή, ουσιαστικό 

και πειστικό τρόπο αποδείχτηκε, η Ελληνική Αστυνομία 

μπορεί, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά, επαγγελματικά και υπεύθυνα, εκπληρώ

νοντας. στο βαθμό που οι πολίτες και η Πολιτεία προσδο

κούν και απαιτούν, την αποστολή της' που δεν είναι άλλη 

από την προστασία και την ασφάλεια της κοινωνίας και 

των μελών της. Είμαστε εδώ -επιτρέψτε μου τη διευ

κρίνιση- όχι για να αποσπάσουμε τα εύσημα από την επι
τυχή κατάληξη της αστυνομικής επιχείρησης, αλλά για να 

αποδώσουμε, ως οφείλουμε, τα εύσημα, για να επιβρα- 
βεύσουμε εκείνους οι οποίοι πραγματικά τα δικαιούνται.

Κι αυτο ί δεν είναι άλλοι από τους συναδέλφους αστυ
νομικούς που επ ί έξ ι (6) μήνες, μ ε  επαγγελματισμό, μ ε  

υψηλό αίσθημα ευθύνης, μ ε  τη συστηματική και μεθο 
δολογική εργασία και την επίπονη προσπάθειά τους κα

τάφεραν και σχέδιασαν, οργάνωσαν και ολοκλήρωσαν 

κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επιχείρηση απε

λευθέρωσης του Μιχάλη Λεμπιδάκη.
Δ εν  είναι άλλοι, από τους συναδέλφους μας που γί

νονται συνοδοιπόροι και εκφραστές του οράματος μας  
για μ ια  Ελληνική Αστυνομία σύγχρονη, αποτελεσματική, 

εξωστρεφή. μ ε  κοινωνικές ευαισθησίες και ανθρωπιά.

Πς Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αισθάνομαι την 
υποχρέωση ναεκφράσω δημοσίως τον έπαινο, την ευαρέ

σκεια και την ικανοποίησή μου στα στελέχη των Υπηρεσιών 
της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρή

της. της Διεύθυνσης Ασφάλειας Απ ικής και γενικά όλων 
όσοι συμμετείχαν ή συνέβαλαν στον επιτυχή χειρισμό και 

έκβαση της υπόθεσης, καθώς μ ε  τον υποδειγματικό τρό
πο. την υπευθυνότητα, την αποτελεσματικότητα αλλά και 

την ευαισθησία που απέδειξαν ε ίτε  στο πλαίσιο της ανάλυ- 

σης-αξιοποίησης πληροφοριακού υλικού, ε ίτε  σε επίπεδο
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συντονισμού-συνεργασίας, ε ίτε  σε επίπεδο επιχειρησια

κού σχεδιασμού και υλοποίησης, απέδειξαν πως.·

► η Ελληνική Αστυνομία έχει τη βούληση και τις ικα

νότητες να εκπληρώνει, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες 

την αποστολή της,

► οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος είναι ε ξ ί

σου ικανές και αποτελεσματικές με τις Κεντρικές στη 

διαχείριση κρίσιμων και «ευαίσθητων» καταστάσεων,

► η Ελληνική κοινωνία και οι πολίτες πρέπει να αισθά

νονται σιγουριά για το επίπεδο ασφάλειας που μπορεί 

να τους παρέχει η Ελληνική Αστυνομία.

...Επ ιτρέψ τεμου να ευχαριστήσω και να επαινέσω

δημοσίως τα μέλη της οικογένειας του κυρίου Μιχάλη 

Λεμπιδάκη για την ψυχραιμία, την υπευθυνότητα, την 

υπομονή και γενικά τη στάση τους κατά τη διάρκεια της 

πολύμηνης ομηρίας τους, να ευχηθώ στον ίδιο και στην 

οικογένειά του να ξεπεράσουν γρήγορα τις συνέπειες 

της οδυνηρής αυτής περιπέτειας και να ζητήσω την κα

τανόησή τους που η βραδεία εξέλ ιξη  των γεγονότων δεν 

ήταν συμβατή μ ε  την επ ιθυμία τους για την ταχύτερη 

απελευθέρωσή του.

Όμως, προτεραιότητα -το γνωρίζουμε όλοι- έχει η προ

στασία της ανθρώπινης ζωής και στην προκειμένη περίπτω

ση η βιασύνη ή το λάθος μπορούσαν να αποβούν μοιραία.

Ωστόσο, αυτά είναι πλέον παρελθόν κα ι ο κ. Μιχάλης 

Λεμπιδάκης είναι ελεύθερος, μ ε  την οικογένειά του, μ ε  
τους δικούς του ανθρώπους.

Ας ευχηθούμε η υπόθεση αυτή να είναι η τελευταία  
υπόθεση ομηρίας και ας μη  χρειαστεί άλλη φορά να απο

δείξε ι η Ελληνική Αστυνομία την ικανότητά της στο χ ε ι
ρ ισμό τέτοιων υποθέσεων.

Σ ε  κάθε περίπτωση, η Ελληνική Αστυνομία  υπό

σχεται πως θα συνεχίσει μ ε  το έργο της να υπερασπί

ζετα ι τη ζωή. την περιουσία κα ι γενικά τα δικα ιώ ματα  

των πολιτών κα ι να κάνει υπερήφανους τους Έλληνες 

και την Ελλάδα.»

Στη συνέχεια ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνο
μικός Διευθυντής Κρήτης. Υποστράτηγος Κωνστα
ντίνος Λαγουδάκης, προέβη στην παρουσίαση της 

υπόθεσης δηλώνοντας σχετικά: «...Θα ήθελα να ξ ε κ ι

νήσω από το περιστατικό της απαγωγής του επ ιχε ιρη 

μα τία  Μ ιχάλη Λεμπιδάκη. το μεσημέρ ι της 30.03.2017. 

σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του (περίπου ένα  

χιλιόμετρο), όταν δύο οχήματα στα οποία επέβα ιναν  

άγνωστα άτομα, προκαλώντας τροχαίο ατύχημα, α κ ι- 

νητοποίησαν το αυτοκίνητο που οδηγούσε κα ι στη συ

νέχεια τον αηήγαγαν. Η  διερεύνηση τέτοιω ν υποθέσε

ων απ α ιτε ί ιδ ια ίτερους κα ι επ ιδέξιους χε ιρ ισμούς κα ι 

για το λόγο αυτό άμεσα συγκροτήσαμε ε ιδ ικ ή  προ- 
ανακρ ιτική  ομάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος 

Αντιμετώ π ισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γεν ι

κής  Π ερ ιφ ερ ε ια κή ς  Α σ τυνομ ικής Δ ιεύθυνσης Κ ρή

της. των Υποδιευθύνσεων Α σφαλείας Η ρακλείου κα ι 
Χανίων, σε συνεργασία μ ε  την Υποδιεύθυνση Δ ίω ξης  

Εγκλημάτων κατά Ζωής κα ι Ιδ ιοκτησίας της Δ ιεύθυ ν

σης Ασφ άλειας Αττικής.

Λόγω της ιδ ια ιτερότητας της υπόθεσης προχωρή

σαμε την έρευνά μ α ς  βήμα - βήμα, αξιοποιώντας σε 

όλα τα στάδια κα ι το παραμικρό στο ιχείο  που πρό- 
εκυπτε. μ ε  δ ιαρκή αξιολόγηση των δεδομένω ν καθώ ς  

και σύνθεση κα ι ανάλυση των παραμέτρων του π εδ ί
ου της έρευνας.

Έτσι καταφέραμε αρχικά να ανιχνεύσουμε τη μ εθ ο 

δολογία των δραστών, τις  προπαρασκευαστικές ενέρ 
γε ιες  κα ι τη γενικότερη προετοιμασία κα ι τον σχεδ ία 
σμά τους, που περιελάμβανε την εξασφάλιση χώρων 

φύλαξης του απαχθέντα. αλλά κα ι την υποστήριξη του 

όλου εγχειρήματος  (τροφοδοσία, κάλυψ η β ιο τ ικώ ν  
αναγκών κ.λπ.).

Η  διαδικασ ία αυτή μα ς  βοήθησε να προχωρήσουμε 

στη χαρτογράφηση της οργάνωσης κα ι στην σκιαγρά

φηση του εγκληματικού  «προφίλ» των εμπλεκομένων. 
που μα ς  οδήγησε β α θμ ια ία  στον προσδιορισμό των 

ατόμων που ε ίχαν  αναλάβει τη φύλαξη κα ι επιτήρηση  
του παθόντα.

Μ ε βάση τα στο ιχεία αυτά καταφ έραμε στη συνέ

χε ια  να διακρ ιβώ σουμε τις  δ ιασυνδέσεις των ατόμων 
αυτών μ ε  τα υπόλοιπα μέλη  της εγκληματικής οργά

νωσης κα ι μέσα  από τεχνικές κα ι φ υσ ικές  δ ιαδ ικασ ί-
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ες  παρακολούθησης να εντοπ ίσουμε αρχικά την πε

ρ ιοχή κα ι ακολούθως το σημείο  στο οποίο οι δράστες

κρατούσαν τον επ ιχ ε ιρημ ατία ........Κατά τη δ ιάρκεια

της επιχείρησης, αστυνομ ικο ί του Τμήματος Ε ιδικώ ν  
Αποστολών της Γενικής Π ερ ιφ ερειακής Αστυνομικής  

Δ ιεύθυνσης Κρήτης, ελευθέρω σαν τον Μ ιχάλη Λεμπ ι- 

δάκη κα ι ακινητοποίησαν άμεσα δύο ημεδαπούς η λ ικ ί

ας 43 κα ι 40 ετών, οι οποίοι επ ιτηρούσαν το 53χρονο.

Άμεσα εντοπ ίσαμε κα ι συλλάβαμε ακόμη έ ξ ι άτο

μα. τα οποία εμπλέκονται στην υπόθεση, ηλ ικ ίας  44. 

22. 46. 60. 45  ετώ ν καθώ ς κα ι μ ία  17χρονη.
Τονίζεται ότι για όλο το χρονικό διάστημα που ε ίχ ε  

απαχθεί ο επιχειρηματίας, ε ίχ ε  μ ε τά β ε ί στο Ηράκλειο ο 

ψυχολόγος κα ι ε ιδ ική  ομάδα διαπραγματευτών της Γε

νικής Π ερ ιφ ερειακής Αστυνομικής Δ ιεύθυνσης Κρή
της κα ι διαπραγματευτής της Υποδιεύθυνσης Ασφαλεί

ας Δ υ τικής  Απ ικής. ώστε να υπάρχει συγκεκριμένος  

τρόπος δ ιαχείρ ισης των δραστών κα ι αναγκαία δ ια 

πραγματευτική τακτική η οποία ε ίχ ε  ως σκοπό την δ ι
ατήρηση της καλής κατάστασης του παθόντα........Από
την έρευνα, προέκυψε ότι κατά την ακινητοποίηση του 

επ ιχειρηματία, οι δράστες έφ εραν βαρύ οπλισμό, ενώ  

κατά το χρόνο κράτησής του. οι δράστες ήταν στον ίδιο  
χώρο μ ε  τον επ ιχειρηματία  ε ίχαν  καλυμμένα τα χαρα
κτηρ ιστικά  του προσώπου τους, έφ εραν όλοι την ίδ ια  

ενδυμασ ία  κα ι μ ιλούσαν ψ ιθυριστά π ροκειμένου να 
αποφευχθεί η αναγνώρισή τους. Ο απαχθείς κ α θ ' όλη 

τη δ ιάρκεια  της κράτησης του παρέμενε δεσμευμένος  
μ ε  αλυσίδα η οποία κατέληγε ε ίτ ε  στο χέρ ι του ε ίτ ε  στο 

πόδι του. Συνολικά οι απαγωγείς χρησιμοποίησαν πέ
ντε δ ιαφορετικούς χώρους (κρησφύγετα), τα οποία δ ι

έθεταν  περιορισμένο χώρο μ ε  καλυμμένα παράθυρα, 

προκειμένου να μ η ν  εντοπιστούν από την αστυνομία.

Όλο το χρονικό διάστημα της κράτησής του πραγ

ματοποιήθηκαν 31 δραστικές επ ικο ί νωνίες σχεδόν στο 

σύνολο τους μ ε  μηνύματα γραπτού κε ιμ ένου  (SMS). 5  

χειρόγραφες επ ιστολές του απαχθέντα αλλά κα ι η λ ε 

κτρον ικά  δακτυλογραφ ημένες  επ ισ τολές από τους  

δράστες, καθώ ς κα ι 3  β ιντεοσκοπ ημένα  μ η ν ύ μ α 
τα του παθόντα. Πριν, αλλά κα ι μ ετά  τις επ ικο ινω νίες  

των απαγωγέων μ ε  την ο ικογένεια  συγκεκριμένο μ έ 

λος της ομάδας έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστι

κά  του προσώπου του. τον επ ισκεπτόταν συζητώντας 

για τις επ ικο ινω νίες καθώ ς κα ι τη δυνατότητα ανεύ
ρεσης χρημάτων από την ο ικογένειά  του. Επίσης του 

υπαγόρευαν τη σύνταξη των χειρόγραφω ν επιστολών, 

προς την ο ικογένεια  τις  οποίες υπέγραφε μ ε  β ιολογ ι
κό  του υλικό.»

Τέλος, σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Διευθυντής 

της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, Ταξίαρχος Ιω
σήφ Κανακουσάκης: «Θα ήθελα να συγχαρώ και ταυ
τόχρονα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μας. 

οι οποίοι, ακούραστα, δίνοντας τον καλύτερο τους εαυτό, 
εργάστηκαν επ ί έξ ι συνολικά μήνες μακριά από τις ο ικο

γένειάς τους. 0  επαγγελματισμός, η μεθοδικότητα μ ε  την 

οποία εργάστηκαν όλο αυτό το διάστημα, στη διερεύνη- 

ση της απαγωγής του γνωστού επιχειρηματία κ. Μιχάλη 
Λεμπιδάκη και στη σύλληψη των απαγωγέων του. έδω

σε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, το οποίο αποδεικνύει 
ότι η Αστυνομία βρίσκεται πάντα δίπλα στον πολίτη, στο 

κοινωνικό σύνολο, προσδίδοντας αίσθημα ασφάλειας και 
δικαίου. Και πάλι συγχαρητήρια.» ■
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ΕΓΚ Α ΙΝ ΙΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

& ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ 82" ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Πόνος Σκουρλέτης και 
ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολί

τη κ. Νίκος Τόσκας πραγματοποίησαν το Σάββα
το 9 Σεπτεμβρίου 2017. τα εγκαίνια των Πληροφοριακών 

Κέντρων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστι
κού Σώματος, στην 82" Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τά
ξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, ο Γενικός Γραμματέας 

Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Καπάκης, ο Αναπλη

ρωτής Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών κ. 

Τζανέτος Φιλιππάκος, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας. Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας και ο 

Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος 
Βασίλειος Καπέλιος.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης ο Αρχηγός της Ελλη
νικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβά
λας, στο χαιρετισμό του μεταξύ άλλων, επεσήμανε: «Αι
σθάνομαι ιδ ια ίτερη ικανοποίηση που ως Αρχηγός του 

Σώματος έχω την τιμή και τη χαρά να σας υποδεχτώ και 

να σας καλωσορίσω, κ ι εφέτος, στο Πληροφοριακό Κ έ

ντρο της Ελληνικής Αστυνομίας (...) Αυτό, ακριβώς, επ ι

χειρούμε να αναδείξουμε μέσω των δράσεων που πα
ρουσιάζονται στο Πληροφοριακό μας Κέντρο:

► την πολύπλευρη, αδιάλειπτη και ουσιαστική δραστη

ριότητα που αναπτύσσεται από την Ελληνική Αστυνο
μία. σ ' όλο το φάσμα της εθνικής και κοινω νικής της 
αποστολής.

► την αμείωτη προσπάθεια του προσωπικού του Σώ

ματος. κάθε στιγμή, σε κάθε σημείο της Ελληνικής 

Επικράτειας.
► το σταθερό ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό του 

αστυνομικού Οργανισμού και τη σημασία της ισχυρής 
αμφίδρομης σχέσης Αστυνομίας-πολιτών. ως κυρ ί

αρχο στοιχείο της πολιτικής κατεύθυνσης κα ι του 
στρατηγικού μας σχεδιασμού.

► τη δυνατότητα της Ελληνικής Αστυνομίας να ανταποκρί- 
νεται μ ε  επάρκεια και αποτελεσματικότητα στις προσδο

κίες και τις απαιτήσεις της Πολιτείας και των πολιτών (...)
Η φετινή Δ ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης συμπίπτει χρο

νικά μ ε  την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προ

γράμματος αναδιοργάνωσης-αναδιάταξης των Π ερ ιφ ε

ρειακώ ν Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας (...)
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Η ευρύτατη αυτή μεταρρυθμιστική οργανωτική πρωτο

βουλία. οι δραστηριότητες που ενδεικτικά και συνοπτικά 

παρουσιάζονται στο Πληροφοριακό μας Κέντρο και γενι

κά το σημαντικό έργο, που αδιαλείπτως παράγεται από την 

Ελληνική Αστυνομία και τον Τομέα Δημόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη του Υπουργείου Εσωτερικών, σε 

επιχειρησιακό, κοινωνικό και νομοθετικό επίπεδο, επιβε

βαιώνουν. απλώς την κοινή εκείνη διαπίστωση, που κατά 

τρόπο απολύτως ευκρινή και πειστικό αποτυπώνεται και 

στους σχετικούς δείκτες εμπιστοσύνης των πολιτών, πως 

η Ελληνική Αστυνομία εκπληρώνει μ ε  αποτελεσματικότη- 

τα την αποστολή της■ πως διατηρεί και ενισχύει την αξιο

πιστία της στην αντίληψη και τη συνείδηση των πολιτών (...)

Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στο Πλη

ροφοριακό μας Κέντρο και για την εμπιστοσύνη μ ε  την 
οποία περιβάλλετε την Ελληνική Αστυνομία.

Η στήριξή σας και η αναγνώρισή της προσπάθειάς 

μας ενισχύουν το ηθ ικό μας και μετατρέπονται στη συ

νείδησή μας στην υποχρέωση να ανταποδώσουμε μ ε  την 
προσπάθεια και το έργο μας. στη χώρα και στους πολίτες 

-σ ' εσάς- την εμπιστοσύνη που μας επ ιδαψιλεύετε (...)
Τέλος, δεδομένης της ο ιονε ί επετειακού χαρακτήρα 

χρονικής συγκυρίας, υπό την έννοια ότι ο Σεπτέμβριος 
σηματοδοτεί την έναρξη μ ίας  νέας περιόδου, μ ιας  νέας 
προσπάθειας και για την Ελληνική Αστυνομία, να μου  

επιτραπεί. δημόσια να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό 

της Ελληνικής Αστυνομίας, όλους τους συναδέλφους μου 

για τη διαρκή τους προσπάθεια να υπηρετούν μ ε  επαγ

γελματισμό. μ ε  υπευθυνότητα και πολλές φορές μ ε  αυτα
πάρνηση και διακινδύνευσα της ζωής τους το αναφαίρε

το δικαίωμα των πολιτών, της κοινωνίας, στην προστασία 

και την ασφάλεια τους».

Κατά την ομιλία του ο Υπουργός Εσω 

τερικών κ. Πόνος Σκουρλέτης, μεταί 
άλλων, σημείωσε: «Μ ε ιδ ια ίτερ η  χαρά  

άκουσα. το έχω ακούσει κα ι άλλη φορά  

από τα χείλη  του Αρχηγού, για τον ανθρω

ποκεντρικό ρόλο που πρέπει να έχει η Ελ 

λην ική  Αστυνομία κα ι νομίζω ότι αυτό ε ί 

ναι ένα στοίχημα, το οποίο τα τελευτα ία  

χρόνια χ τίζετα ι κα ι κερδ ίζετα ι καθημερ ι

νά. Είναι κάτι που πρέπει να επ ιβεβα ι ' 

νεται καθημερινά. Δ εν  ε ίνα ι από αυτά  

που τα κατακτούμε μ ια  φορά, ε ίνα ι κάτι 

το οποίο πρέπει να χαρακτηρ ίζε ι την  
συμπεριφορά όλων, σε όλες τ ις  β αθ 

μίδες».
0  κ. Σ κουρλέτης, επ ίσης, τό ν ι

σε: « Γ νωρίζουμε β έβ α ια  ότι την ίδ ια  

σ τιγμή  μ α ς  λε ίπ ο υνε  πολλά.
Θα χ α λο ύσ α μ ε  α υτή  την  
όμορφη ατμόσφαιρα εά ν  

αναφερόμασταν σε πραγ
μ α τ ικ ές  ελλ ε ίψ ε ις  σε μέσα  

κα ι σε ανταλλακτικά . Π ό 
σες φ ορές  δ εν  τα έχ ο υ μ ε  

δει αυτά, αλλά ε ίνα ι το αποτύ
πωμα δυστυχώς αυτών των πολιτι

κώ ν των τελευτα ίω ν δεκαετιών, που 
κάποια στιγμή όμω ς πρέπει να 

κ ά ν ε ις  τον λογαριασμό. Όταν  

απομακρυνθείς από το ταμείο, 

λέε ι, δεν  αναγνωρίζεται καμ ία  
ευθύνη. Δ εν  ισχύει αυτό για
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περίπτωση της χώρας μας. η οποία ε ίνα ι κα τα δ ικα 

σμένη. εντός εισαγωγικών, να ζε ι τα τελευτα ία  χρόνια  

μ έσ α  σε σκληρές σ υνθήκες δημοσ ιονομ ικής λ ιτό τη 

τας. Νομίζω, ότι έχ ο υ μ ε  κατορθώ σει όμω ς κα ι στα

μα τήσ αμε τον κατήφορο, έχ ε ι σ ταθεροπ ο ιηθεί η κ α 

τάσταση κα ι ε ίνα ι ορατά τα σημάδια της ανάκαμψης, 

της ο ικο νομ ική ς  ανάκαμψης, που θα μ α ς  επ ιτρέψ ει 
μ ε  περισσότερο θάρρος, μ ε  περισσότερη εμπ ισ τοσύ

νη σ τις  δυνάμεις  αυτού του λαού, αυτού του τόπου, 

να μπ ορέσουμε να δ ιεκδ ική σ ο υμε ένα καλύτερο μ έ λ 

λον  για τους σημερ ινούς π ολίτες κα ι για τους α υρ ι
ανούς πολίτες».

0 Υπουργός Εσωτερικών κ. Π. Σκουρλέτης. ακόμη, 

επισήμανε: «Οι σχέσεις της Αστυνομίας, όπως κα ι των 
άλλων δημόσιων Υπηρεσιών μέσα  στην κο ι νωνία ε ίνα ι 

αμφίδρομες. Οι πολίτες πληρώνουν για να στηρίζουν  
αυτό το Σώμα κα ι ο φ ε ίλ ε ι αυτό το Σώμα να ανταποδί

δ ε ι μ ε  το παραπάνω, μ ε  τον καλύτερο τρόπο αυτό που 

παίρνει από τους πολίτες. Οφείλει, νομίζω, ο σύγχρο
νος αστυνομικός να ε ίνα ι μ ε  την παρουσία του εκε ίνο ς  

ο οποίος θα εγγυάται την ομαλή λε ιτουργ ία  της δη 
μοκρατίας. ο οποίος θα εξασφ αλ ίζε ι μ ε  την παρουσία

του την κατοχύρωση κα ι την υπεράσπιση των κο ινω 

νικώ ν κα ι δημοκρατικώ ν δικαιωμάτων. Ίσως αυτό, σε 

άλλες εποχές να φα ινόταν αντιφατικό. Ν ομίζω  αυτές  

οι εποχές έχουν κλ ε ίσ ε ι οριστικά. Β αδ ίζουμε σε μ ια  

νέα φάση. Μ ια νέα φάση που θέλε ι νέες ιδέες, νέους  

μηχανισμούς, νέα πρόσωπα».

Κατά την ομ ιλ ία  του ο Αναπληρωτής Υπουργός 

Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας αναφ έρ

θηκε στις νέες τεχνολογικές δυνατότητες της ΕΛ.ΑΣ. 

αλλά και στη γεφύρωση του χάσματος της Αστυνομί

ας με τον απλό πολίτη. «Βλέπετε την τεχνολογία μέσα  

στο περίπτερο, αλλά κα ι την προσπάθεια που καταβά

λ ε ι σε καθημερ ινή βάση ο απλός αστυνομικός στο πε
ζοδρόμιο. στα σύνορα, όπου χρειαστεί, αλλά κα ι στις  

φ ω τιές  το τελευτα ίο  δ ιάστημα μ α ζ ί μ ε  τους πυροσβέ

στες. π ροκειμένου να αηοτραπούν οι κίνδυνοι», επ ι- 
σήμανε ο κ. Τόσκας.

«"Π ουλάει ασφ άλεια " αυτή τη στιγμή η Ελληνική  
Αστυνομία σε ένα  περιβάλλον καθαρά εμπορικό, σε  

ένα  π ερ ιβάλλον καθαρά ο ικονομ ικό ; Ναι. "πουλάει 

ασφ άλεια " σε μ ια  χώρα που η Ελληνική Αστυνομ ία  
την ίδ ια  στιγμή δ ιασφ αλίζει το περιβάλλον ασφ άλει-
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ας. ώστε ήσυχος κα ι αμέρ ιμνος ο Πρόεδρος μ ια ς  άλ

λης χώρας να περπατάει στο κέντρο της Αθήνας και 
την ίδ ια  στιγμή κάνει επ ιχε ιρήσ εις  μ ε  τα drones στη 

Ζάκυνθο, κα ι δ ιασφαλίζει το περιβάλλον της Δ ιεθνούς  
Έ κθεσης Θεσσαλονίκης.·», έθεσε το ερώτημα και συ

μπλήρωσε:
«Ναι. παρέχει ασφάλεια, "πουλάει", αν θέλετε  να 

το πούμε εμπορικά, ασφάλεια η Ελληνική Αστυνομία, 

ώστε περισσότεροι τουρ ίστες σήμερα μ ε  ασφάλεια  

περνούν από το αεροδρόμιο  Ελευθέρ ιος Β εν ιζέλος  
-κάτω  στην Αθήνα- όπως μου  ε ίπ ε ο Δ ιο ικη τής  της 

αστυνομ ικής δύναμης, το αεροδρόμιο  έχ ε ι σήμερα  
μεγαλύτερη κίνηση ακόμη κα ι από τις  καλοκα ιρ ινές  

ημέρες.
Γ α  να έρχεται αυτός ο μεγάλος αριθμός τουριστών, 

για να έρχετα ι ο αρ ιθμός των επ ιχειρηματιώ ν να δει 

την έκθεση  -κα ι ελπ ίζουμε να επ ενδύσει- σημα ίνει 

ότι εμπ ισ τεύετα ι την χώρα μα ς  ως πυλώνα σταθερό

τητας κα ι ασφάλειας. Και εργαλείο  σε αυτή την προ

σπάθεια ε ίνα ι η Ελληνική Αστυνομία και ε ίνα ι ο κόπος, 
ο ιδρώ τας των αστυνομικών, των στελεχώ ν κα ι των 

απλών αστυνομικώ ν που ε ίνα ι στο πεζοδρόμιο για να 
δημ ιουργηθεί αυτό το περιβάλλον ασφαλείας», υπο

γράμμισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του 

Πολίτη κ. Ν ίκος Τόσκας.

0 κ. Τόσκας σημείωσε, επίσης, ότι στον προϋπολο
γισμό της Αστυνομίας εντάσσονται 10 εκατ. ευρώ για 

προμήθεια περιπολικών και άλλων οχημάτων, πλέον 

του διαγωνισμού ύφους 12 εκατ. ευρώ -μέσω ευρω 
παϊκών προγραμμάτων- που βρίσκεται σε εξέλ ιξη  για 

προμήθεια οχημάτων.

« Γίνονται προσπάθειες μ ε  τα μέσα  που έχουμε, μ ε  
τον περιορισμένο προϋπολογισμό που έχουμε, αλλά 

μ ε  τον πολύ κόπο κα ι μ ε  την εκμ ετά λλευ σ η  κά θε  
ευρώ, ώστε η χώρα να αποτελεί πυλώνα ασφάλειας 

και σταθερότητας.»

ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε.Θ. 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ 

ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ 
κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Το Πληροφοριακό Κέντρο - Περίπτερο της Ελληνι
κής Αστυνομίας στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονί
κης. επισκέφθηκε την 16 Σεπτεμβρίου 2017, ο Πρό
εδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσο- 
τάκης. συνοδευόμενος από βουλευτές και στελέχη του 
κόμματος. Τον υποδέχθηκαν ο Γενικός Επιθεωρητής 

Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. Αντιστράτηγος Χρήστος 
Δραγατάκης, ο Γενικός Αστυνομικός Δ ιευθυντής Θεσ

σαλονίκης, Υποστράτηγος Φώτιος Δομζαρίδης κα ι ο 
Γενικός Π εριφερειακός Αστυνομικός Δ ιευθυντής Κ ε

ντρικής Μακεδονίας, Ταξίαρχος Αθανάσιος Μαντζού- 

κας. Κατά την επίσκεψή του ο κ. Μητσοτάκης ε ίχε τη 

δυνατότητα να περιηγηθεί και να ξεναγηθεί στο Πλη

ροφοριακό Κέντρο, όπου ενημερώθηκε για τις δράσεις 
της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ επιπλέον του απονεμή- 

θηκε τιμητική πλακέτα με το έμβλημα του Σώματος. ■
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ  

ΤΗΣ ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΩΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ & ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε
κατόν ενενήντα πέντε Αξιωματικοί της Ελληνικής 

Αστυνομίας και έξι στελέχη του Λιμενικού Σώμα

τος - Ελληνικής Ακτοφυλακής παρακολούθησαν 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Ο κύκλος της βίας. Παι
δική κακοποίηση -  κακοποίηση ζώων», που συνδιορ- 
γανώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, την Πανελλή

νια Φιλοζωική Ομοσπονδία και τη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ»

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις 
της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελλη

νικής Αστυνομίας, σε τρεις εκπαιδευτικές σειρές διάρκει
ας δύο ημερών (18 έως 25 Σεπτεμβρίου), από εμπειρο

γνώμονες - εκπαιδευτές Αξιωματούχους από τις Ηνωμέ

νες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.). Πρόκειται για τη κα 

Michelle Welch, Ανώτατη Πολιτειακό Εισαγγελέα της Πο

λιτείας της Βιρτζίνια. την Susan Day, Ανώτερο Αξιωματι

κό - Ερευνητή (Senior Detective) της Αστυνομίας της Κο
μητείας του Fairfax, τη Nicole Blumberg, Επικεφαλής της 
Μονάδας Παιδικής Κακοποίησης της Υπηρεσίας Ειδικών 

θυμάτων της Γενικής Εισαγγελίας της Νέας Υόρκης και 
την Siobhan Chase, Αξιωματικό της Αστυνομίας, υπεύθυ

νη για την προστασία των ζώων, για το Αστυνομικό Τμήμα

της κομητείας του Fairfax (FCPD) στην Πολιτεία της Βιρ- 

τζίνια. Το πρωί της 20ης Σεπτεμβρίου 2017, στην αίθουσα 
«Π. Μπακογιάννης» του Υπουργείου Προστασίας του Πο

λίτη. παρουσιάστηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, παρου
σία του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, 

κ. Νίκου Τόσκα, του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης 
κ. Δημήτρη Αναγνωστάκη και του Αρχηγού της Ελληνικής 

Αστυνομίας Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα. Συμ
μετείχαν η Πρόεδρος της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομο

σπονδίας κα Ειρήνη Μολφέση. ο Γενικός Διευθυντής της 

«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» κ, Γιώργος Καλούδης και 
οι εκπαιδευτές κα Michelle Welch, κα Susan Day και κα 

Siobhan Chase. Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνο

μίας παρέστησαν ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχη
γείου, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο Προϊστά

μενος του Κλάδου Ασφάλειας, Υποστράτηγος Εμμανουήλ 

Πλουμής. ο Προϊστάμενος του Κλάδου Δ ιοικητικής Υπο

στήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Υποστράτηγος Αν- 
δρέας Δασκαλάκης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εκπαί

δευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, Ταξίαρχος Γε
ώργιος θεοδωρακόπουλος. ο Προϊστάμενος Κλάδου Τά

ξης. Ταξίαρχος Δημήτριος Αθανασόπουλος και ο Διευθυ-
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ντής της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού, Αστυνο
μικός Διευθυντής κ. Μιχαήλ Λαδομένος.

Στην έναρξη της παρουσίασης ο Αρχηγός της Ελλη
νικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσου- 
βάλας, στον χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, υπογράμμι
σε: «Είναι γεγονός πως η κακοποίηση των ζώων αποτε
λ ε ί  δυστυχώς καί στην εποχή μας διόλου ασύνηθες φα ι

νόμενο. Πρόκειται για ένα διαχρονικό, νοσηρό και απα
ράδεκτο φαινόμενο απέναντι στο οποίο οι οργανωμένες 

κρατικές οντότητες και οι ανθρώπινες κοινωνίες καθυ
στέρησαν πολύ και μάλλον αδικαιολόγητα, να αντιδρά- 

σουν. Όπως, δυστυχώς, καθυστέρησαν και να αντιλη- 

φθούν πως η ανθρώπινη σκληρότητα απέναντι στα ζώα 
συνδέεται μ ε  τη β ία  απέναντι στους ανθρώπους, και ιδ ί

ως σε βάρος παιδιών που κατά τεκμήριο θεωρούνται ως 
περισσότερο αδύναμα μέλη της κοινωνίας.......Η Ελληνι
κή Αστυνομία γνωρίζει, αναγνωρίζει και κατανοεί πλή

ρως τις συνέπειες του προβλήματος. Γ ' αυτό, αισθάνε

ται αφενός μ εν  τη θεσμική υποχρέωση, αφετέρου δε τη 

βασισμένη σε όρους συμμετοχικής κοινωνικής αντίλη

ψης και ανθρώπινης ευαισθησίας ανάγκη να δραστηρι

οποιηθεί ακόμη περισσότερο για την αποτελεσματικό
τερη αντιμετώπιση αυτού του απαράδεκτου, νοσηρού, 

απάνθρωπου και σε κάθε περίπτωση ασύμβατου προς 
τις έννοιες και τις αρχές του ανθρωπισμού, του πολι

τισμού και της νομιμότητας φαινομένου........Στο πλαί
σιο αυτό εντάσσεται και το πρόγραμμα συνδυασμένης 

εκπαίδευσης «Παιδική Κακοποίηση - Κακοποίηση Ζώ
ων» που υλοποιείται μ ε  την καθοριστική σύμπραξη της 

Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας και της Συμμα- 

χία για την Ελλάδα. Ένα πρόγραμμα που αποτελεί συνέ

χεια  αντίστοιχης πρωτοβουλίας που πραγματοποιήθηκε
το 2015......Είμαι βέβαιος πως οι σημαντικές γνώσεις και

η πολύτιμη εμπειρία που θα αποκομίσουν τα στελέχη και 
κατ' επέκταση το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομί
ας θα διευρύνουν το επίπεδο της επαγγελματικής τους

επάρκειας ως προς το συγκεκριμένο αντικείμενο και θα 

αναβαθμίσουν τις δυνατότητες του Σώματος στη διαχεί
ριση ενός σύνθετου και μ ε  σημαντικές κοινωνικές προ

εκτάσεις και επιπτώσεις προβλήματος....... Είμαι βέβα ι
ος πως η σύμπραξη της Ελληνικής Αστυνομίας μ ε  γνω

στούς ευαισθητοποιημένους και ενεργούς κοινωνικούς 

φορείς, όπως η Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία και 
η Συμμαχία για την Ελλάδα, και η παρουσία και πολύτι

μη συνεισφορά των διακεκριμένων εμπειρογνώμων-εκ- 

παιδευτών θα αναδείξει περαιτέρω το ζήτημα, ώστε να 
αποτελέσει αντικείμενο ευρύτερου κοινωνικού προβλη
ματισμού και ευαισθητοποίησης των πολιτών, αναφορι

κά μ ε  τη συμπεριφορά τους προς τα ζώα και τις πιθανές 

ευρύτερες συνέπειες της...»
Στη συνέχεια ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασί

ας του Πολίτη, κ. Νίκος Τόσκας, τόνισε: «Ευχαριστού
μ ε  πολύ για την συνεισφορά στην προσέγγιση ενός θέ

ματος το οποίο δυστυχώς καθυστέρησε να αγγίξει τις 

κοινωνίες μας. Αλλά, επιτέλους, έχει αρχίσει όχι μό 
νο να αγγίζει τις κοινωνίες μας αλλά και να συνδυάζε
ται και μ ε  τα υπόλοιπα θέματα της βίας, της κακοποίη

σης. Γατίπράγματι, πριν από μερ ικά  χρόνια θα μπορού
σαμε να πούμε ότι είνα ι διαφορετικό πράγμα η μεταχεί
ριση των μικρώ ν παιδιών και η μεταχείριση των ζώων. 
Δ εν  θα έλεγα των κατοικίδιων ζώων, των ζώων γενικό

τερα. Έρχεται όμως ο πολιτισμός μας. έρχονται οι δημο
κρατικές μας αντιλήψεις. έρχονται οι εμπειρ ίες αν θέλε

τε από την εξέλ ιξη  των κοινωνιών μας. να μας αγγίξουν 
περισσότερο και να δείξουν ότι είνα ι αλληλένδετα αυτά 

τα ζητήματα. Είναι αλληλένδετη η μεταχείριση των ζώ

ων και των παιδιών μας και των ανθρώπων και έρχεται 

η Ελληνική Αστυνομία να οργανώσει -και αυτό ίσως αδι
ανόητο πριν μερ ικά  χρόνια- να οργανώσει και συζήτη

ση γύρω από αυτά τα ζητήματα. Γ ιατί κύρια η Ελληνική 
Αστυνομία ενδιαφέρεται και οι Αστυνομίες των προηγ

μένων και δημοκρατικών χωρών ενδιαφέρονται περισ-
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σότερο για την πρόληφη και για την αποτροπή του κύ 

κλου της βίας, σαν ενός ευρύτερου κύκλου και όχι συ
γκεκριμένων περιστατικών, έτσι ώστε να μην  χρειάζε

ται αν είνα ι δυνατόν η οποιαδήποτε καταστολή, αστυνο

μ ική  καταστολή, για να προλαμβάνεται η αστυνομική κα

ταστολή και σε αυτό συμβάλλει η σημερινή συζήτηση, ο 

σημερινός διάλογος. Ευχαριστούμε τους συνδιοργανω- 

τές. ευχαριστούμε για την εθελοντική προσφορά, ευχα

ριστούμε τους διακεκριμένους επισκέπτες μας που ήρ

θαν από την άλλη μερ ιά  του Ατλαντικού για να μας προ

σθέσουν τις εμπειρ ίες τους από μ ια  κοινωνία, την αμε

ρ ικανική κοινωνία που έχει καταβολές, εμπειρία, ιδ ια ί

τερη ευαισθησία στο θέμα της μεταχείρισης των ζώων. 

Έτσι ευχαριστούμε όσους συμμετέχουν, ευχαριστούμε 
τον δημοσιογραφικό κόσμο κα ι τους Αξιω ματικούς της 

Αστυνομίας και τους χορηγούς που μ ε  τόσο καλή δ ιάθε

ση ήρθαν και ελπίζουμε να σταματήσουμε να βλέπουμε 

εικόνες που βλέπαμε παλαιότερα μ ε  κακοποίηση ζώων. 

Γ απ' αυτή η κακοποίηση των ζώων δεν είνα ι μόνο κακο

ποίηση των ζώων, αλλά δυστυχώς αγγίζει και την κακο
ποίηση των ανθρώπων και την κακοποίηση των μικρώ ν  

παιδιών, πολλές φορές αυτά τα περιστατικά συνδυάζο

νται μεταξύ  τους. Και αν κρίνω και από την δ ική μου  

εμπειρία και μακάρι ο δικός μου σκύλος να μπορούσε

Σεπτέμβριος 2017
Σχολή Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης

να ακούσει και να καταλάβει την προσπάθεια που γίνε

ται αυτή τη στιγμή και τον οποίο βγάζω βόλτα κάθε πρωί 

και μου κάνει παρέα και μ ε  συντροφεύει ίσως στις πιο 

μύχιες σκέψεις, να καταλάβαινε ότι κάτι κάνουμε και γι 

αυτά τα ζώα και κάτι κάνουμε φυσικά και για τα παιδιά 

μας. μ α ζ ί πάνε αυτά. Και για τα δύο και για τα παιδιά μας  

και για τα ζωάκια κάνουμε συνδυασμένες προσπάθειες, 

πιστεύω ότι θα προσθέσουν κάτι στο να γίνει η κοινωνία  

μας πιο ανθρώπινη.»

Ακολούθως, η Πρόεδρος της Πανελλήνιας Φιλοζω- 
ικής Ομοσπονδίας, κα Ειρήνη Μολφέση, μεταξύ άλλων, 
ανέφερε: «...Σε όλο τον κόσμο τον δυτικό η κακοποίηση 

ζώων θεωρείται ένδειξη ψυχικής διαταραχής, θεωρείται 

το πρώτο σημάδι ότι έχουμε να κάνουμε μ ε  ένα άτομο 

επικίνδυνο, το οποίο πρέπει να διερευνά, να δει τι γ ίνε

ται στην ο ικογένεια του και στο περιβάλλον του. γ ια τί αν 

κακοποιηθεί ένα ζώο πολύ πιθανόν το περιβάλλον γύ

ρω του να κινδυνεύει και αυτό....... Σας προτείναμε λο ι

πόν αυτό το πρόγραμμα και χαιρόμαστε πάρα πολύ που 

το αγκαλιάσατε. Θέλω να πω δυο πράγματα γ ι ' αυτό, το 

πρόγραμμα η εκπαίδευση των διακοσίων στελεχών που 
λέμ ε  συνοδεύεται και πλαισιώνεται μ ε  ενημέρωση Ει

σαγγελέων. Δικαστών και Ανακριτών, αυτό θα γίνει σε 

δύο ημερ ίδες που θα κάνουμε σε Αθήνα και Θεσσαλο

νίκη. συνοδεύεται μ ε  μ ία  εκστρατεία ενημέρωσης στα 

Μ.Μ.Ε.. συνοδεύεται επίσης μ ε  την έκδοση οδηγιώ ν... 

ενώ θα βγει ένα πλήρες τεύχος που θα δ ιανεμηθεί σε 
κάθε αστυνομικό τμήμα, για την κακοποίηση ζώων και 
την παιδική κακοποίηση. Να πω επίσης όσο αφορά την 

παιδική κακοποίηση οι συνεργάτες μας είναι το σωμα

τείο «ΕΛΙΖΑ» το πλέον αρμόδιο για τα θέματα παιδικής 
κακοποίησης, οι οποίοι θα αναλάβουνε και στη συνέ

χεια  όταν ολοκληρωθεί η εκπαίδευση την αξιοποίηση 

των όσων γίνονται τώρα εδώ . ..»
Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο κ. Γιώργος Καλού- 

δης, Γενικός Διευθυντής της «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ»; «Ευχαριστούμε για την παρουσία. Ευχα

ριστούμε Αρχηγέ. Υπουργέ για τη φιλοξενία. Εγώ θα 

σας πω δύο κουβέντες, ότι απευθυνθήκαμε σε ε ίκ ο 
σι οκτώ ετα ιρείες  που τις έχετε μ α ζ ί και αγκάλιασαν 
το πρόγραμμα, δείχνοντας έμπρακτα το σεβασμό και 

την αγάπη προς την Ελληνική Αστυνομία. Οι χορηγοί 

μας και δωρητές μας θα καλύψουν όλο το κόστος κι 

έτσι δεν θα υπάρχει καμία επιβάρυνση από τον προϋ
πολογισμό. Υπάρχει άριστη συνεργασία μ ε  τους επ ι

τελείς και έχουν δε ίξε ι κατανόηση και έχουν λύσει 
πολλά προβλήματά.. Οι χορηγοί και οι δωρητές μας  

είναι πάρα πολύ διακριτικοί, αλλά καλό θα ήταν τα
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Μ.Μ.Ε να τους προβάλλουν, για να ευαισθητοποιηθούν 

και άλλες εταιρείες, να ακολουθήσουν το παράδειγμα.»
Η κα Michelle Welche, Ανώτατη Πολιτειακός Ει

σαγγελέας της Πολιτείας της Βιρτζίνια, μεταξύ άλ
λων ανέφερε:«... Στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και χρό

νια αντιληφθήκαμε ότι η κακοποίηση των ζώων δεν τύγ

χανε της πρέπουσας προσοχής, ε ίτε  σε άσκηση διώξεων, 

ε ίτε  σε διερεύνηση εγκληματικών πράξεων. Τώρα συνι- 

στά έγκλημα η κακοποίηση των ζώων και διερευνάται και 

διώκεται κατά τρόπο αντίστοιχο μ ε  των άλλων εγκλημα
τικών δραστηριοτήτων. Έχουμε αναγνωρίσει επίσης, ότι 

δεν σταματά ο κακοποιός, που κακοποιεί ζώα. μόνο στα 
ζώα. Θα προχωρήσει και στα παιδιά και στο ενδοοικο- 

γενειακό του περιβάλλον, σε εκδηλώσεις τέτοιας β ια ιο 
πραγίας. Έχουμε παρατηρήσει δε. ότι όπου υπάρχει κα 

κοποίηση παιδιών, ότι υπάρχει κακοποίηση ζώων. Μπο
ρ ε ί δε. ένα ζώο να προσπαθήσει να σ ταθεί σαν ασπί

δα την ώρα που πάει ένας ενήλικος να κακοποιήσει ένα 
παιδί. Γ α  να προστατεύσει το παιδί...... Στην εκπαίδευ

ση θα μιλήσουμε πάντως, για τα υποκρυπτόμενα εγκλή
ματα της παραμέλησης, της βάναυσης συμπεριφοράς και 
βασανισμού των ζώων, στο πλαίσιο επίσης και τωνκυνο- 

μαχιών. Δ εν αφήνουμε ασχολίαστη την κτηνοβασία και 

την κακοποίηση των παιδιών. Θα ενημερωθούν οι αστυ-
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νομικο ί και για αυτά, μ ε  μ ία  κατευθυντήρια οδηγία για 

τον τρόπο, που πρέπει να γίνεται η διερεύνηση τέτοιων 
περιστατικών, όπως επίσης και παιδικής πορνογραφίας.

Γ α  να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τις κυνομαχίες.
...Επ' ευκαιρ ία  της εκπαίδευσης έχουμε επ ικεντρω θεί 

επίσης και στην κακοποίηση παιδιών. Αντιλαμβάνομαι 

ότι σημειώνεται μ ία  αύξηση των φαινομένων εδώ στην 

Ελλάδα. Είναι δύσκολες υποθέσεις να τις εντοπίσει κα

νείς και να ασκήσει την δέουσα δίωξη, γ ι' αυτό κα ι η 

Susan Day έχει συνοδεύσει την αποστολή, επειδή είναι 
εξειδ ικευμένη. αλλά και η Nicole Blumberg. η οποία ε ί

ναι επ ικεφαλής της ομάδας για την παιδική κακοποίηση
από το Μανχάταν.......Και τέλος, έχουμε την κα Siobhan

Chase από την Αστυνομική Διεύθυνση της Κομητείας του 

Fairfax, όσον αφορά στις υπηρεσίες ευημερίας των ζώ
ων. Θα παρέχουν λοιπόν αυτές τις εκπαιδεύσεις κατόπιν 

της πρόσκλησης που τους απηύθυνα και ε ίμα ι ιδ ια ιτέ

ρως ευγνώμων προς αυτές για το γεγονός ότι συμπράτ
τουν σε αυτή τη δραστηριότητα και βρίσκονται εδώ. στην 

Ελλάδα, κάτι το οποίο εκτιμούν ιδιαιτέρως παρεμπιπτό
ντως.......Χαίρομαι ιδια ίτερα και εκτιμώ  ιδιαίτερα το ότι
βρίσκομαι στην Ελλάδα, ως πατρίδα, κο ιτίδα της Δημο

κρατίας. είναι κάτι το οποίο μου έχει δώσει μεγάλη ανά

ταση και χαρά...». ■

0 ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ
Παιδική Κακοποίηση - Κακοποίηση Ζώων
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΡΤΑΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη 
κ. Νίκος Τόσκας. η Υπουργός Δ ιο ικητικής Ανα

συγκρότησης κα Όλγα Γεροβασίλη και ο Αρχηγός 

της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος 

Τσουβάλας παραβρέθηκαν το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 
2017. στα εγκαίνια του νέου Αστυνομικού Τμήματος Γεωρ
γίου Καραϊσκάκη, στην Άνω Καλεντίνη Άρτας. Την κορδέ

λα των εγκαινίων έκοψαν συμβολικά μαθητές της περιο
χής. Το Αστυνομικό Τμήμα Γεωργίου Καραϊσκάκη στεγά

ζεται σε χώρο που παραχωρήθηκε με δωρεά από τον Δή
μο Γεωργίου Καραϊσκάκη και διαμορφώθηκε κατάλληλα 

για τις ανάγκες της νέας Αστυνομικής Υπηρεσίας.
Στο χαιρετισμό της, η Υπουργός Διοικητικής Ανασυ

γκρότησης καΌλγα Γεροβασίλη, τόνισε ότι «...από τις πρώ

τες ημέρες της διακυβέρνησής μας μ ε  σειρά πρωτοβουλιών 

επιχειρούμε να αντιστρέφουμε την απομόνωση και εγκατά
λειψη που γνώρισαν επ ί δεκαετίες η Περιφέρεια Ηπείρου και 

κατ 'επέκταση ο νομός Άρτας. Η λειτουργία της Ιόνιας Οδού, 
τα έργα υποδομών που έχουν δρομολογηθεί και η δημιουρ
γία νέων δομών, όπως το Αστυνομικό αυτό Τμήμα, συνηγο

ρούν προς αυτήν την κατεύθυνση». Συμπλήρωσε δε. ότι κατά 

το επόμενο διάστημα στο Περιφερειακό Συνέδριο Ηπείρου η 

κυβέρνηση θα αναπτύξει πλήρως το σχέδιο για τη δυναμική 
ανάκαμψη της περιφέρειας και υπογράμμισε: «Έχουμε ήδη 

δρομολογήσει δράσεις για τη συμμετοχή της Ηπείρου στην 

παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας».
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. 

Νίκος Τόσκας, στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων 
ότι «με την Όλγα Γεροβασίλη συζητήσαμε αρκετά για την 

ανασυγκρότηση των κρατικών δομών στην περιοχή, όπως 
και μ ε  άλλα Υπουργεία για τους δρόμους που ανοίχθηκαν 

και που πρόκειται να ανοιχτούν, αλλά και πώς μπορεί αυ

τός ο τόπος -εγκαταλελειμμένος σε πολλά σημεία του- να 

αναδειχθεί. Η ασφάλεια συνδυάζεται μ ε  την προκοπή και 

τις προοπτικές κάθε τόπου και χωρίς ασφάλεια δεν μπο

ρ ε ί να υπάρξει προκοπή», υπογράμμισε ο κ. Τόσκας και 
τόνισε ότι «η χώρα μας είναι πυλώνας και σταθερότητας 

και ασφάλειας, σε ένα περιβάλλον και σε ένα περίγυρο 
που δεν είναι καθόλου ήσυχος και ήρεμος».
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Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος 

Κωνσταντίνος Τσουβάλας, στο χαιρετισμό του, μεταξύ άλ
λων, ανέφερε: «Ως Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, είμαι 

ιδιαιτέρως ευτυχής, που μου δίνεται η ευκαιρία να μοιραστώ 
μαζί σας τη χαρά, την ικανοποίηση και τις προσδοκίες από την 

ίδρυση του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος Γεωργίου Καραϊ-

σκάκη.......δενπροέκυψε ως απλό απότοκο ενός τεχνοκρατι-
κού οργανωτικού σχεδιασμού. αλλά ως αποτέλεσμα μιας ώρι

μης και εποικοδομητικής κοινωνικής διαβούλευσης και της 
συνεκτίμησης των ιδιαίτερων γεωγραφικών χαρακτηριστικών 

και των αστυνομικών αναγκών της ευρύτερης περιοχής Είναι 

γεγονός πως η Ελληνική Αστυνομία, ως ο κατεξοχήν αρμόδι

ος για την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών κρατικός 
Οργανισμός, έχει ως βασική αποστολή την αντιμετώπιση της 
εγκληματικότητας, την εξασφάλιση της ευνομίας, της κοινω

νικής ειρήνης και γενικά της εσωτερικής ασφάλειας της χώ

ρας. .....Η αμοιβαία στήριξη, η συναντίληφη. η ειλικρινής δι

άθεση συνεργασίας, η αίσθηση της προσφοράς προς την κοι
νωνία και όλα εκείνα τα θετικά στοιχεία που εκφράζει αυτή 

η πρωτοβουλία, συνιστούν την ειδοποιό διαφορά η οποία δι

ακρίνει τη σημερινή εκδήλωση και δημιουργούν τις στέρεες 

βάσεις κοινωνικής ισορροπίας και συνοχής και τις προϋπο
θέσεις ευνομίας, ασφάλειας και ομαλότητας στην ευρύτερη

περιοχή......Η κοινωνία, οι πολίτες η Πολιτεία, προσδοκούν
και απαιτούν μια Αστυνομία σύγχρονη, αποτελεσματική, εξω- 

στρεφή και ανθρώπινη. Έτσι ακριβώς όπως την οραματιζόμα

στε κι εμείς- και το νεοσύστατο Αστυνομικό Τμήμα Γεωργίου 
Καραϊσκάκη αναπόσπαστο μέρος μιας τέτοιας Αστυνομίας, 

είμαι βέβαιος πως. θα αποτελέσει».
Στο χαιρετισμό του, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνο

μικός Διευθυντής Ηπείρου, Υποστράτηγος Κωνσταντίνος 

Σκούρας, μεταξύ άλλων, τόνισε: «... Το Αστυνομικό Τμήμα 

Γεωργίου Καραϊσκάκη θα καλύπτει τις ανάγκες αστυνόμευσης 
των περιοχών του Δήμου, οι οποίες μέχρι πρότινος αστυνο

μεύονταν από αστυνομική Υπηρεσία μ ε  έδρα την πόλη της Άρ

τας ενώ ήδη πολλά από τα χωριά που ανήκουν στην αρμοδιό

τητα του νέου τμήματος, περιλαμβάνονται στα δρομολόγια της 

Κινητής Αστυνομικής Μονάδας της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Άρτας. Με την ίδρυση του Αστυνομικού Τμήματος στην περι

οχή ενισχύεται σημαντικά η αστυνομική παρουσία στις ορει

νές και απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου, διασφαλίζεται 
η πιο έγκαιρη επέμβαση των αστυνομικών αρχών, ικανοποι

ώντας τις πραγματικές ανάγκες και απαιτήσεις των κατοίκων 

της περιοχής και διευκολύνεται η αμεσότερη εξυπηρέτηση 
των πολιτών στον τόπο κατοικίας τους...».

Τέλος, κατά το χαιρετισμό του. ο Δήμαρχος Γεωργίου 
Καραϊσκάκη, κ. Περικλής Μίγδος, μεταξύ άλλων ανέφερε: 
« Τις τελευταίες δεκαετίες έγιναν προσπάθειες και σε μεγάλο 

βαθμό έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα, ώστε να αλλάξει η 

εικόνα που είχε ο πολίτης για την αστυνομία και το ρόλο της. 
Σήμερα ο μέσος αστυνομικός έχει και μόρφωση και παιδεία 

και κοινά χαρακτηριστικά με αυτόν που αστυνομεύει. Ηπλει- 

οφηφία των πολιτών πλέον αντιλαμβάνονται ότι ο αστυνομικός
είναι ένας πολίτης μ ε  στολή. Όταν ως Δήμος Γεωργίου Κα-

ραϊσκάκη. προτείναμε στην πολιτεία την ίδρυση του αστυνομι

κού τμήματος, που σήμερα εγκαινιάζουμε, είχαμε στο μυαλό 

μας αυτούς τους ρόλους της Ελληνικής Αστυνομίας, την αστυ

νόμευση και τη στήριξη του πολίτη και της κοινωνίας μας».
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυ

νομίας Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος ΧρήστοςΔραγατάκης. ο 
Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μα
κεδονίας. Ταξίαρχος Παναγιώτης Ντζιοβάρας. ο Διοικητής της 
8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού Ταξίαρχος Νικό

λαος Ανδριόπουλος. ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Άρτας Πύραρχος θωμάς Ρίζος, ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας 

κ. Βασίλειος Ψαθάς, ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων κ. 
Μαρίνος Γαρνέλης. ο Δήμαρχος Άρτας κ. Χρήστος Τσιρογιάν- 

νης, εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, της τοπικής αυτοδιοί

κησης, των στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, εκπρόσωποι 
φορέων, υπηρεσιών και συλλόγων της περιοχής, καθώς επίσης, 

εκπρόσωποι συνδικαλιστικών ενώσεων αστυνομικού προσω

πικού και ενώσεων αποστράτων και πολίτες της περιοχής. ■
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ΕΠΙΣΚΕΨ Η ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ. ΝΙΚΟΥ ΤΟΣΚΑ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. 
Νίκος ΊΌΣΚΑΣ, συνοδευόμενος από τον Υπαρχη- 
γό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Αρι

στείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ, επισκέφθηκε στις 15/9/2017, 
τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής 

Ελλάδας και τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχάΐας.
Τον Αναπληρωτή Υπουργό υποδέχτηκαν ο Γενικός 

Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελ
λάδας Υποστράτηγος Αδαμάντιος ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ και ο 

Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας. Ταξίαρ- 

χος Νικόλαος ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός πραγματοποίησε ομιλία 

στους αστυνομικούς και το προσωπικό των προαναφε- 

ρόμενων Υπηρεσιών, ενώ επιπλέον επισκέφθηκε και 
μίλησε με το αστυνομικό προσωπικό στο Περιφερεια

κό Κέντρο Επιχειρήσεων, στο Επιτελείο και στο Τμήμα 

Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Περιφερειακής 

Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας , στο Επι
τελείο, στο Τμήμα Αμεσης Δράσης Πατρών, στην Υπο

διεύθυνση Ασφαλείας Πατρών και στη Λέσχη του Αστυ

νομικού Μεγάρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας.

Στη συνέχεια, ο Αναπληρωτής Υπουργός, συνοδευόμε
νος από τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά

τηγο Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ, μετέβη στο ξενοδοχείο 
PORTO RIO στο Ρίο Πατρών. όπου απηύθυνε χαιρετισμό, 

κατά την έναρξη άσκησης αστυνομικού ενδιαφέροντος, 

στην οποία συμμετείχαν οι Γενικοί Περιφερειακοί Αστυνο
μικοί Διευθυντές και Αξιωματικοί των Γενικών Περιφερει

ακών Αστυνομικών Διευθύνσεων Δυτικής Ελλάδας, Πελο- 
ποννήσου. Στερεός Ελλάδας. Ηπείρου και Ιονίων Νήσων. ■
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Ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
κ. Δ Η Μ Η ΤΡ Η Σ ΑΝΑΓΝΩ ΣΤΑΚ Η Σ  

ΣΥΜ Μ ΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΣΥΝ Α Ν ΤΗ ΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ Ν

«ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ AO Η Ν ΑΣ»

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημή- 
τρης Αναγνωστάκης. συμμετείχε τη Δευτέρα. 

U Σεπτεμβρίου 2017 το απόγευμα, σε συνάντη
ση εργασίας, η οποία διοργανώθηκε με πρωτοβουλία 

της «Κίνησης Πολιτών Κέντρου Αθήνας». Αντικείμενο  

της συνάντησης ήταν η συζήτηση επί θεμάτων, που 

απασχολούν το κέντρο και τις υπόλοιπες περιοχές 
της Αθήνας και η ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων 

για την καλύτερη διευθέτησή τους. Το Γενικό Γραμ

ματέα συνόδευαν ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας 

Νοτίου Ελλάδας. Αντιστράτηγος Αντώνιος Μπάκας, ο 
Γενικός Αστυνομικός Δ ιευθυντής Αττικής, Υποστρά

τηγος Αλκιβ ιάδης Ασημακόπουλος και ο Δ ιευθυντής 
της Δ ιεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, Ταξίαρχος Δη- 

μήτριος Μουστακαλής. Στο πλαίσιο της συνάντησης οι 

υπηρεσιακοί παράγοντες παρουσίασαν το γενικό πλάνο 
του ειδ ικού επιχειρησιακού σχεδίου, που εφαρμόζει η 

Ελληνική Αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας και ανα

φέρθηκαν στα ολοκληρωμένα προγράμματα αστυνό
μευσης σε διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας, ενώ 

προχώρησαν σε αποτίμηση των δράσεων, επ ισημαί- 
νοντας τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα που καταγρά

φονται. 0 Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, αφού 

επεσήμανε τη χρησιμότητα τέτοιων συναντήσεων στη 
συναντίληψη και τη διαμόρφωση κοινών στρατηγικών, 
τόνισε ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελ

ληνική Αστυνομία έχουν σχεδιάσει και εφαρμόζουν ένα 
ευρύ πλέγμα δράσεων, προληπτικού και αποτρεπτικού 

πρωτίστως χαρακτήρα, που επιτρέπουν στη χώρα μας 

και στην Αθήνα να κατατάσσονται στους πλέον ασφαλείς 
προορισμούς διεθνώς. Χαρακτήρισε μάλιστα την παρά
μετρο αυτή ως καθοριστικής σημασίας στη γενικότερη 

προσπάθεια που καταβάλει η χώρα μας στον οικονομικό 
τομέα, καθώς η ασφάλεια συνδέεται αναπόσπαστα με 

την ανάπτυξη και κυρίως με την προοπτική του τουρι

στικού μας προϊόντος. Αναφερόμενος στα θέματα, που 

σχετίζονται με το κέντρο και τις υπόλοιπες περιοχές της 
Αθήνας, αφού επεσήμανε τις δυνατότητες που παρέχει 

η εποικοδομητική κριτική και η αρμονική συνεργασία 
όλων των Φορέων, αναφέρθηκε στα θετικά βήματα που 

έχουν πραγματοποιηθεί, τονίζοντας ότι η προσπάθεια 

για τη διατήρηση και ενίσχυση του περιβάλλοντος ασφά

λειας είναι συνεχής, από την πλευρά του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας.
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Επεσήμανε ακόμα ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες δεν αρκού- 

νται απλώς στην υλοποίηση του σχεδιασμού αλλά αξιο

λογούν συνεχώς τα αποτελέσματα που προκύπτουν και 

παρεμβαίνουν - όπου και όποτε αυτό απαιτείται - ώστε 

να βελτιστοποιείται το αποτέλεσμα προς όφελος των πο

λιτών και του κοινωνικού συνόλου. Τέλος, προσκάλεσε 

τους παρισταμένους στη συνάντηση, που θα προγραμ

ματιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα στο Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να αξιολογηθεί εκ 

νέου η κατάσταση και να διατυπωθούν ολοκληρωμένες 

απόψεις και προτάσεις. Σημειώνεται ότι στη συνάντηση 
συμμετείχαν η Πρόεδρος της «Κίνησης Πολιτών Κέντρου 

Αθήνας» κα Μυρτώ Βρεττού, ο Γενικός Γραμματέας της 

οργάνωσης, κ. Ντίνος Ανδριανόπουλος, ο Γενικός Γραμ

ματέας του Υπουργείου Τουρισμού, κ. Γιώργος Τζιάλλας,

οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αθηνών κ. Ανδρέας Βαρελάς 

και κα Νέλλη - Κανέλλα Παπαχελά. Συμμετείχαν ακόμα ο 

Πρόεδρος του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ. 

ΝΑ), κ. Ευάγγελος Καφετζόπουλος. ο Διευθυντής του 
Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Σωτήριος Αντωνίου, 

ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής 

και Αργοσαρωνικού. κ, Αλέξανδρος Βασιλικός, ο Πρόε
δρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, κ. 

Γεώργιος Τσακίρης, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομο

σπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.), κ. Στρατός 

Παραδιάς. ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών 

Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, 

κ. Στάθης Σκρέτας και ο κ. Ν ικόλαος Κουγιουμτσής, 

ο ικονομικός επόπτης της Ελληνικής Συνομοσπονδίας 
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.). ■

2 2  I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017



ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ |

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ XQPO+ΥΛΑΚΗΣ Δ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ! ΠΟΛΕΟΝ

Α
πό την 21 Σεπτεμβρίου 2017, όλοι οι ενδιαφερό

μενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρο

νικό αρχείο των τευχών του περιοδικού της Ελ

ληνικής Αστυνομίας και των περιοδικών των πρώην Σω
μάτων της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων.

Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία του Αρχη

γείου της Ελληνικής Αστυνομίας που αφορά στην ψηφιο
ποίησα τεκμηρίωση, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και δια- 
δικτυακή προβολή (700) τευχών των περιοδικών:

► «Αστυνομικά Χρονικά», από το 1953 έως το 1983,
► «Επιθεώρηση Χωροφυλακής», από το 1970 έως το 

1983,
► «Αστυνομική Επιθεώρηση», από το 1984 έως το 2002 και 

► «Αστυνομική Ανασκόπηση», από το 2003, και 
στην καταγραφή των τίτλων των βιβλίων, που υπάρ

χουν στη βιβλιοθήκη του Σώματος, στο Τμήμα Ιστο
ρίας και Εκδόσεων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας του 

Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το υλικό είνα ι διαθέσιμο στο νέο ιστότοπο που δημι- 

ουργήθηκε για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου 
στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.policemagazine.gr.

www.hellenicpolicemagazine.gr και www.aoTuvopiKna- 
vaoKonnon.gr καθώς και με υπερσύνδεση (link) στην 

κατηγορία «Περιοδικό Αστυνομική Ανασκόπηση» στην 

ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας. Το έργο ανέλαβε 

και ολοκλήρωσε η ανάδοχος εταιρία «MainSys». η οποία 
έχει αναλάβει και την τεχνική υποστήριξη και συντή

ρηση της βάσης δεδομένων και της ιστοσελίδας για (5) 
έτη καθώς και την υποχρέωση ψηφιοποίησης, αρχειο

θέτησης και ανάρτησης στην ιστοσελίδα κάθε νέου υλι

κού της «Αστυνομικής Ανασκόπησης» για το ίδιο χρονι
κό διάστημα. Επίσης θα εκπαιδεύσει το προσωπικό που 

διαχειρίζεται τη βάση δεδομένων και την ιστοσελίδα για 

όσο χρόνο κριθεί απαραίτητο.
Την 21 Σεπτεμβρίου 2017, στην αίθουσα «Π. Μπακο- 

γιάννης» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, πραγ

ματοποιήθηκε παρουσίαση του έργου, παρουσία του Γε
νικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρη Αναγνω- 

στάκη, του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Υπουρ

γείου Εσωτερικών κ. Τζανέτου Φιλιππάκου και του Αρ
χηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγου Κων

σταντίνου Τσουβάλα.
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Από την εταιρία «MainSys» παρέστησαν οι κ.κ. Βα

σ ίλειος Αλλαγιάννης, Κωνσταντίνος Σαρίμβεης. Θε

όδωρος Κανακάρης. Φώτιος Θυμωδέας, Γεώργιος 

Πλαβούκος και Αθηνά Ηλιοπούλου. Από το Αρχηγείο 

της Ελληνικής Αστυνομίας παρέστησαν ο Προϊστάμε

νος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομί
ας. Αντιστράτηγος Μ ιχαήλ Καραμαλάκης, ο Προϊστά
μενος του Κλάδου Ασφάλειας, Υποστράτηγος Εμμα

νουήλ Πλουμής. ο Προϊστάμενος του Κλάδου Δ ιο ικη 
τικής Υποστήριξης κα ι Ανθρώπινου Δυναμικού. Υπο

στράτηγος Ανδρέας Δασκαλάκης, ο Προϊστάμενος του 

Επιτελικού Γραφείου Αρχηγού. Ταξίαρχος Στυλιανός 
Βολυράκης. ο Προϊστάμενος Κλάδου Αλλοδαπών και 
Προστασίας Συνόρων, Ταξίαρχος Αχιλλέας Σκανδάλης, 
ο Δ ιευθυντής της Δ ιεύθυνσης Οικονομικών /  Α.Ε.Α., 

Ταξίαρχος Χαράλαμπος Αλεξόπουλος. ο Δ ιευθυντής 
της Δ ιεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού. Αστυνομι

κός Δ ιευθυντής Μ ιχαήλ Λαδομένος, ο Δ ιευθυντής της 
Δ ιεύθυνσης Επικοινωνίας /  Α.Ε.Α.. Αλέξανδρος Γερο- 
χρήστος και η προϊσταμένη του Τμήματος Ιστορίας και 

Εκδόσεων της Δ ιεύθυνσης Επικοινωνίας /  Α.Ε.Α.. Μα
ρία Κωνσταντοηούλου.

Στην έναρξη της παρουσίασης, ο Αρχηγός της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος 

Τσουβάλας, στο χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων υπο
γράμμισε: « Ο λόγος που βρισκόμαστε σήμερα εδώ προ- 

έκυφ ε ως -επιτρέψτε μου τον όρο- νομοτελειακή συνέ

πεια μ ιας διαδικασίας που ορίζεται από μ ια  βασική πα

ραδοχή. μ ια  κοινή διαπίστωση και μ ια  αδιαμφισβήτητη 
ανάγκη ή αλλιώς μ ια  εξίσου αδιαμφισβήτητη υποχρέω

ση. Η βασική παραδοχή συ\άστατοι στο γενικά παραδε
κτό κανόνα πως όσο καλύτερα γνωρίζει κάποιος το πα

ρελθόν τόσο καλύτερα «βλέπει» το μ έλλο ν  κα ι καθώς 

το παρόν δεν είναι τίποτε άλλο παρά η φυσική κατάληξη 

του παρελθόντος, παρόν και μέλλον χωρίς παρελθόν δεν  
μπ ορεί να υπάρξει.

Η  κοινή διαπίστωση, επιτρέψτε μου. αφορά στη δια
χρονική παθογένεια του Αστυνομικού Οργανισμού να συ

γκεντρώσει. να καταγράψει και να διαφυλάξει ουσιώδη 

στοιχεία της μακράς ιστορικής του διαδρομής, τα οποία 
δεν προσδιορίζουν απλώς τη δική του ιστορική συνέχεια, 

αλλά αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο τμήμα της 
ιστορίας της πατρίδας μας. Η  αδιαμφισβήτητη ανάγκη -  

υποχρέωση προβάλλει ως κοινή συνισταμένη της βασικής
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παραδοχής και της κοινής διαπίστωσης και αποτυπώνε- 

ται εμπράκτως στις πρωτοβουλίες, που έστω και κάπως 

καθυστερημένα, εκδηλώνονται από την Πολιτεία και την 

Ελληνική Αστυνομία, για τη διάσωση, την ανάδειξη και την 

αξιοποίηση του ιστορικού αρχείου του Σώματος.

Οι πρωτοβουλίες αυτές εξελίσσονται παραλλήλως και 

αφορούν:
► στη λειτουργία της Δ /νσης Ιστορίας της Ελληνικής 

Αστυνομίας που ιδρύθηκε προσφάτως μ ε  το Π.Δ. 

21/2017
► στην καταγραφή, ταξινόμηση κα ι τεκμηρίωση του 

πλούσιου και πολύτιμου αρχειακού υλικού που φυ

λάσσεται στο χώρο του Τμήματος Ιστορίας και Εκδό

σεων της Δ/νσης Επικοινωνίας.
► στην ψηφιοποίησα, τεκμηρίωση, ηλεκτρονική αρχει

οθέτηση και διαδικτυακή προβολή όλων των τευχών 
του επίσημου περιοδικού της Ελληνικής Αστυνομί

ας και των δύο Σωμάτων (Ελληνικής Χωροφυλακής 

και Αστυνομίας Πόλεων) που το 1984 αποτέλεσαν τα 
δομικά συστατικά για τη δημιουργία του σύγχρονου 

Αστυνομικού Οργανισμού.
Αυτή ακριβώς, η τελευταία πρωτοβουλία, είνα ι η αιτία  
της παρουσίας μας σήμερα εδώ. Η  παρουσίαση ενός  

σπουδαίου έργου που θα δώσει την ευκαιρία όχι μόνο 
στο προσωπικό του Σώματος αλλά και στους πολίτες να 

γνωρίσουν πολλά, σημαντικά και ενδεχομένως όχι γνω

στά στο ευρύ κοινό στοιχεία και γεγονότα, που αφορούν 
στην ιστορική διαδρομή του Αστυνομικού Οργανισμού. 
Ένα σημαντικό έργο που τελευταία υπηρετεί τη διαρκή 

προσπάθεια δημιουργίας ενια ίας συλλογικής συνείδη

σης και ισχυρής εσωτερικής συνοχής του Σώματος, ως 
παρακαταθήκη για το μέλλον του. Γ α τ ί δεν χω ρεί αμ

φιβολία. πως οι σελίδες των «Αστυνομικών Χρονικών» 

(1953-1983), της «Επιθεώρησης Χωροφυλακής» (1970- 
1983). της «Αστυνομικής Επιθεώρησης» (1984-2002) 

και της «Αστυνομικής Ανασκόπησης» (2003 μέχρι σή

μερα) αποτελούν μ ια  εξα ιρετικά πλούσια ιστορική πηγή.

ένα ιστορικό «καλειδοσκόπιο», στο οποίο αποτυπώνο- 

νται πρόσωπα, γεγονότα, καταστάσεις και στοιχεία που 

προσδιορίζουν όχι μόνον την εξέλ ιξη  του αστυνομικού 

θεσμού, αλλά γενικά την κοινωνική, πολιτική, ο ικονομι

κή και πολιτισμική πραγματικότητα στη χώρα μας. σε μ ια  
μεγάλη χρονική περίοδο της νεώτερης ιστορίας της. Γ α 

τ ί η γνώση της Ιστορίας μας. η γνώση του παρελθόντος, 
η ιστορική αλήθεια, είναι η βάση για την προοπτική μας  

στο μέλλον■ και την ιστορία μας πρέπει να την τιμούμε, 

να την σεβόμαστε, να την διαφυλάσσουμε, να διδασκό

μαστε από τα λάθη και τις αστοχίες μας. να αξιοποιούμε 

τα διδάγματα και τις παρακαταθήκες της. Οφείλω, ως Αρ

χηγός του Σώματος, να αποδώσω τα εύσημα σε όσους 

συνέβαλαν στο σχεδίασμά και την υλοποίηση αυτής της 

πρωτοβουλίας και να παρακαλέσω όλους και ιδίως τους 
εν  ενεργεία αλλά και εν  αποστρατεία συναδέλφους να 
υποστηρίξουμε την προσπάθεια που συνεχ ίζετα ι■ την 

προσπάθεια συλλογής, ανάδειξης, αξιοποίησης και δ ι

αφύλαξης της ιστορικής κληρονομιάς του Αστυνομικού 
Οργανισμού, μέσω της Διεύθυνσης Ιστορίας της Ελληνι

κής Αστυνομίας και του Πολιτιστικού Κέντρου της Ελλη

νικής Αστυνομίας.»
Στη συνέχεια ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέ

ας του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Τζανέτος Φιλιππά- 
κος στην ομιλία του. μεταξύ άλλων, τόνισε: « ...Ν ιώ 
θω μεγάλη ικανοποίηση και χαρά, που βρίσκομαι σήμε

ρα σε αυτήν την τόσο σημαντική εκδήλωση.... Έχω έναν 
παραπάνω λόγο, να ε ίμα ι κα ι συγκινημένος. αφού ως 
απόστρατος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, επ ί 

πάρα πολλά χρόνια, απολάμβανα την πλούσια και σημα

ντική θεματολογία των Αστυνομικών Περιοδικών. Θυμά

μα ι πολύ καθαρά, τότε στο ξεκίνημα της καριέρας μου. 

ως νεαρός Αστυφύλακας, όταν για πρώτη φορά πήρα 

στα χέρια μου τεύχος, του τότε Περιοδικού «Αστυνομικά 
Χρονικά» της Αστυνομίας Πόλεων! Αλλά και το αντίστοι
χο περιοδικό της τότε Χωροφυλακής, την «Επιθεώρηση 

Χωροφυλακής». Από την πρώτη μου στιγμή στο Σώμα, σε
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μ ία  εποχή που δεν υπήρχε διαδίκτυο, ούτε πολλά μέσα  

ενημέρωσης, τα Περιοδικά της Αστυνομίας Πόλεων και 

της Χωροφυλακής, και στη συνέχεια, μ ε  την ενοποίηση 
των Σωμάτων, το ενιαίο Περιοδικό, (η «Επιθεώρηση» και 

στη συνέχεια «Ανασκόπηση»), αποτελούσαν άμεση πηγή 

ενημέρωσης, για θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος. 

Ήταν τα περιοδικά της Αστυνομίας και για την Αστυνο

μία. αλλά στο πέρασμα των χρόνων -ευτυχώς- δεν πε

ριορίστηκαν μόνο στο αναγνωστικό κοινό του Σώματος. 

Συγγενείς και φίλοι των ένστολων, καθώς και όλο και πε

ρισσότεροι πολίτες άρχισαν να γίνονται αναγνώστες και 

συνδρομητές των περιοδικών. Και παραμένουν μέχρι σή

μερα ...... Θα ήθελα να συγχαρώ τον Αρχηγό της Ελληνι

κής Αστυνομίας. αλλά και τον Γενικό Γραμματέα και φίλο 

μου. τον Δημήτρη Αναγνωστάκη. για την πρωτοβουλία 
τους, να υλοποιήσουν το όραμα της φηφιοποίησης, τεκ

μηρίωσης. ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και διαδικτυα- 

κής προβολής του υλικού των αστυνομικών περιοδικών, 
για το εκπληκτικό διάστημα των 64 χρόνων, από το 1953 

μέχρι σήμερα. Η  «Αστυνομική Ανασκόπηση» ενημερώνει 

για τις δραστηριότητες και το έργο, τόσο του Υπουργείου 

όσο και τωνΥπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, και 

παράλληλα, προβάλλει επιστημονικά άρθρα και απόψεις 
κορυφαίων επιστημόνων της Ελλάδας και του εξω τερ ι

κού. σε θέματα ασφάλειας κα ι εγκληματολογίας. Τα τεύ
χη των περιοδικών είνα ι διαθέσιμα από σήμερα, σε έναν 

υψηλού επιπέδου ιστότοπο. ο οποίος προσφέρει τη δυ

νατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, σε ιστορικούς, 
σε μελετητές, σε φοιτητές, να δουν τα τεύχη σε υψηλή 

ανάλυση. Πρόκειται για μ ια  πλούσια ιστορική πηγή, που 

θα βοηθήσει την εμβάθυνση σε ιστορικό, κοινωνικό και 
κοινωνιολογικό επίπεδο. Η  νέα ιστοσελίδα, θα αποτελέ- 

σει ένα απαραίτητο εργαλείο, για όσους ενδιαφέρονται 
για τη μελέτη  της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας της 

πατρίδας μας. καθώς τα αστυνομικά περιοδικά, κατέγρα
ψαν και καταγράφουν το έργο και την εξέλ ιξη  των Αστυ

νομικών Σωμάτων. τις τελευταίες έξ ι δεκαετίες.
Θα ήθελα να συγχαρώ και τον Υπουργό μας τον κύ 

ρ ιο Τόσκα. ο οποίος τα δύο χρόνια της θητείας του στο 
Υπουργείο μας. έχει αποδείξει πόσο εκτιμά  και αναγνω

ρ ίζε ι τη μελέτη  της ιστορίας του αστυνομικού θεσμού  
στην πατρίδα μας. τόσο μ ε  την πρόσβαση των πολιτών 

στους φακέλους ατομικών φρονημάτων, πράγμα αδιανό

ητο. ως πριν λίγα χρόνια, όσο και μ ε  την στήριξή του δια

φορετικών τύπων δράσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο 

της Ελληνικής Αστυνομίας. Σήμερα ο κύριος Υπουργός 

κλείνει δύο χρόνια στο Υπουργείο και του ευχόμαστε τα 
καλύτερα. Κλείνοντας, θέλω να τονίσω το εξής: Ζούμε σε

μ ια  εποχή, που οι περισσότεροι πολίτες ε ίνα ι εξο ικε ιω 

μένοι μ ε  τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, από τους 

υπολογιστές και τα κινητά τους, και η ψηφιοποίησα αυ
τού του υλικού, συμβάλει στη διατήρηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς μας. Συγχαρητήρια και πάλι για τηνευόδω - 

ση αυτής της πρωτοβουλίας, μέσα από την καρδιά μου!»

Ακολούθως ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τά
ξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης στο λόγο του, μεταξύ 

άλλων, υπογράμμισε: «.. .  Θέλω να σταθώ μόνο σε δύο 

σημεία. Σημείο  πρώτο. Τα τελευταία δυόμιση χρόνια π ι

στεύω ότι έχει γίνει πλέον αντιληπτό από την ελληνική  

κοινωνία αλλά κα ι από τους συνεργάτες η προσπάθεια 

μ ια ς  συνεχούς εξω στρέφειας της Ελληνικής Αστυνομί

ας. για να δε ίξουμε το άλλο πρόσωπό της. Να προτά

ξουμε το κοινωνικό πρόσημο που έχει το επάγγελμα της 

Ελληνίδας κα ι του Έλληνα αστυνομικού. Αυτή εδώ  λ ο ι
πόν. η προσπάθεια έρχεται να συμπληρώσει ένα παζλ, 

έρχεται ως συμπλήρωμα σε κάποιες πολιτικές που ήδη 

έχουν γίνει πράξη κα ι μ ιλώ  για το Προεδρικό Δ ιάταγμα  
21/2017, που ιδρύθηκε η Δ ιεύθυνση Ιστορίας του Σώμα

τος. πολύ σημαντική πρωτοβουλία, α ρ κε ί αυτό να έχει 
συνέχεια κα ι το επόμενο διάστημα μ ε  όποια Π ολιτική ή  

Φυσική Ηγεσία ακολουθήσει. Είναι πολύ σημαντικό να 

κατοχυρωθεί, αυτό που ειπώθηκε και από τον κύριο Αρ

χηγό. ότι εδώ μ ιλάμε για ένα θησαυρό, μ ιλάμε για έναν  
πλούτο που πλέον ε ίνα ι στη διάθεση του ερευνητή, του 

ιστορικού, εκείνου  που ενδιαφέρεται εν  πόση ηεριπτώ- 

σει να ασχοληθεί μ ε  τη νεότερη ιστορία της χώρας αλλά 
και του Σώματος. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει μ ε  

την προσπάθεια να αποδείξουμε ότι η Ελληνική Αστυνο

μ ία  δεν διακατέχεται πλέον από ενοχές. αναστολές, ούτε 
από εμμονές και ιδεοληψίες. Όλα μ ε  διαφάνεια, όλα στο 

φως. έτσι ώστε να υπάρχει η αντικειμενική ιστορική κα 

ταγραφή. χωρίς ωραίο ποίηση, χωρίς εξωραϊσμό. χωρίς 
όμως να αποκρύπτεται κα ι τίποτα από αυτόν, που ήθελε  

ασχοληθεί μ ε  τον θεσμό της Ελληνικής Αστυνομίας, δ ι
αχρονικά. Επειδή το ε ίπ ε πάρα πολύ εύστοχα κα ι καίρια

2 6  I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017



ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ |

ο κ  Αρχηγός θα το πάρω δάνειο·, "όποιος δεν γνωρίζει 

την ιστορία του. όποιος δεν γνωρίζει κα ι δεν πατά στέ
ρεα  στο παρελθόν του τότε είνα ι σίγουρο ότι θα κάνει 

τα ίδ ια  λάθη." Άρα για να μπορέσουμε να είμαστε στην 

προοπτική μας. πιο αποτελεσματικοί και πιο χρήσιμοι 
στις γενιές, που έρχονται οφείλουμε να διδαχθούμε από 

την ιστορία μας. από τα λάθη μας αλλά κα ι τις όποιες 

επ ιτυχίες μας κα ι να δώσουμε ένα καλύτερο μέλλον σε 

αυτούς, που το οφείλουμε, που είνα ι οι επόμενες γε
νιές. Θέλω να μου  επιτρέψετε, να ευχαριστήσω όλους 

για την παρουσία σας και ιδ ια ίτερα τους απόστρατους. η 

οποία δεν είνα ι απλά τιμητική παρουσία, είνα ι ουσιαστι
κή. καθοριστική κα ι εκείνο ι θα μπορέσουν να συμβάλ

λουν στο να υπάρξει συνέχεια σε αυτή την προσπάθεια 

Πολιτικής κα ι Φυσικής Ηγεσίας, μ ε  την όποια συμβολή 
τους θεωρήσουν ότι μπ ορεί να στηρίξει και να ενισχύ- 

σει αυτό το εγχείρημα. Τέλος, θα ήταν κρίμα και άδι
κο να μην  πούμε κα ι ένα μπράβο στις κυρ ίες και στους 

κυρίους που ανήκουν στην ομάδα που εργάζονται για

το περιοδικό, που έχουν την ευθύνη κα ι της καταγρα

φής των παλαιότερων τευχών στον παρελθόντα χρόνο 
αλλά και αυτοί, που εργάζονται για να συνεχιστεί - να 

υπάρξει συνέχεια. Θερμές λοιπόν ευχαριστίες σε όλες 

και σε όλους εσάς.»
Ακολούθησε χαιρετισμός και παρουσίαση του ιστοτό- 

που από τους εκπροσώπους της εταιρίας «MainSys» Βα

σίλειο Αλλαγιάννη και Γεώργιο Πλαβούκο και ομιλία του 

Διευθυντή της Διεύθυνσης Επικοινωνίας/Α.Ε.Α.. Αλέξαν

δρου Γεροχρήστου. Τέλος, ηαρέστησαν και απηύθυναν 
χαιρετισμό ο Επίτιμος Υπαρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας, 

Αντιστράτηγος (ε.α.) Γρηγόριος Αναγνώστου, ο Πρόεδρος 

και ο Ειδικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Αξιωματικών Αστυνομίας. Ιωάννης Κατσιαμόκας και Ν ι

κόλαος Πέτρου αντίστοιχα, ο εκπρόσωπος της Πανελλή
νιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, Δημήτριος 
Δαγκλής και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Πολιτικού Προσωπικού του πρώην Υπουργείου Δημόσιας 

Τάξης, Γεώργιος Κολοβός. ■
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I  ΑΦΙΕΡΩΜΑ
►  Του Ανθ/μου Παππά Οδυσσέα

Παρουσίαση της ΓΕΠΑΔ

Εγκαίνια του Πληροφοριακού Κ έντρου της 
Ελληνικής Αστυνομίας στην 82η Δ ιεθνή Εκθεση 
Θεσσαλονίκης

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίας Τάξης, 
Δημήτρης Αναγνιυστάκης συμμετείχε σε 
συνάντηση εργασίας που Διοργανώθηκε από την

Εγκαίνια του Αστυνομικού Τμήματος Λίμνης 
Πλαστήρα, από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίας 
Τάξης και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

Η «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ»

ί ν )  Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή
ν ΐ ν α ο κ ο π η ο η

Περιοδικά Κεκιημένο Ψηφιακά Αρχείο ν Βιβλιοθήκη Ενημέρωση Προσωπικού

Η «Αστυνομική Ανασκόπηση», ως συνέχεια των περιοδι

κών «Αστυνομικά Χρονικά» και «Επιθεώρηση Χωρο
φυλακής» της τέως Αστυνομίας Πόλεων και της τέως 

Ελληνικής Χωροφυλακής αντίστοιχα, μετρά 63 έτη παρουσί
ας στις έντυπες εκδόσεις. Το περιοδικό του Σώματος, σε αυτή 

την μακρόχρονη διαδρομή του, καταγράφει διαρκώς πτυχές 

των ανθρώπων, των υπηρεσιών και των δράσεων της Ελληνι

κής Αστυνομίας αλλά και της πολιτικής, κοινωνικής, και πολι
τιστικής ζωής της Χώρας. Ως εκ τούτου, το αρχείο τευχών των

περιοδικών του Σώματος αποτελεί μία πλούσια ιστορική πηγή, 

η οποία διηγείται την ιστορία και την εξέλιξη όχι μόνο της Ελ
ληνικής Αστυνομίας και του θεσμού των σωμάτων ασφαλείας 

στην ελληνική επικράτεια αλλά και της ελληνικής κοινωνίας. 
Η Ελληνική Αστυνομία και η «Αστυνομική Ανασκόπηση» επι

διώκοντας την εξωστρέφεια και ανταποκρινόμενες στις σύγ

χρονες ανάγκες και απαιτήσεις του αναγνωστικού κοινού, αξιο- 

ηοιεί τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και εισέρχεται στη 
νέα εποχή ψηφιακής αρχειοθέτησης υλικού, ψηφιοποιώντας
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το αρχείο του περιοδικού. Ικανοποιείται έτσι το πάγιο αίτημα 

αναγνωστών και ερευνητών για ευκολότερη και ταχύτερη πρό

σβαση στην πληροφορία και επιτυγχάνεται η οριστική διάσωση 
του πολύτιμου αρχείου των έντυπων εκδόσεων του Σώματος. Η 

ψηφιοποίηση έντυπου υλικού, ως τεχνολογία, απαλύνει πολ

λές δυσχέρειες. Αφενός μεν, προφυλάσσειτη φυσική συλλογή 

από τη συχνή επαφή με τους ενδιαφερομένους και κατά συνέ
πεια αποτρέπει ενδεχόμενη καταστροφή της λόγω πολυχρησί- 

ας. Αφετέρου δε, αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της δυσκολίας 

πρόσβασης στο αρχείο, λόγω της ανάγκης, που υπήρχε μέχρι 

σήμερα, για φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου στο χώρο 
της βιβλιοθήκης του Σώματος. Η δημιουργία λοιπόν, ψηφιακής 

βιβλιοθήκης παρέχει τη δυνατότητα περιήγησης στο αρχεια

κό υλικό, ανά πάσα στιγμή από απόσταση, χωρίς χρονικούς ή 

εδαφικούς περιορισμούς, αφού το υλικό είναι διαθέσιμο στο 
Internet, εξυπηρετώντας έτσι χρήστες ακόμα και από το εξω

τερικό. Προκειμένου να αποκτήσει σάρκα και οστά η ιδέα της 
ψηφιοποίησης. το Τμήμα Ιστορίας - Εκδόσεων της Διεύθυν
σης Επικοινωνίας /  Α.Ε.Α., αρμόδιο για την επιμέλεια της έκ
δοσης του περιοδικού της Ελληνικής Αστυνομίας, εισηγήθηκε 

στην Ηγεσία την πραγματοποίηση του έργου της ψηφιοποί- 
ησης, τεκμηρίωσης, ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και δια- 
δικτυακής προβολής των περιοδικών της Ελληνικής Χωρο
φυλακής, της Αστυνομίας Πόλεων και της Ελληνικής Αστυ
νομίας που φυλάσσονται στο αρχείο της Υπηρεσίας. Κατόπιν 

έγκρισης από τον κ. Αρχηγό, το Τμήμα Ιστορίας - Εκδόσεων 
προέβη σε σχετική έρευνα αγοράς, με πρόσκληση ενδιαφέ
ροντος για τις ανωτέρω εργασίες, που αφορούσε στο σύνολο 
των αρχείων των περιοδικών των τριών σωμάτων από το 1953 
έως και το 2015. Σε αυτό το διάστημα των 62 ετών παρουσίας 

του Σώματος στις έντυπες εκδόσεις, έχουν εκδοθεί 700 τεύ
χη περιοδικών και ο αριθμός των υπό ψηφιοποίηση σελίδων 

προσέγγισε περίπου τις 75.000.

Οι τεχνικές προδιαγραφές για το σύνολο της ζητούμενης 

τεχνικής λύσης, την ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, ηλεκτρονική 
αρχειοθέτηση και διαδικτυακή προβολή του αρχείου καταρ

τίστηκαν από επιτροπή που συγκρότησε το Τμήμα Ιστορίας 

- Εκδόσεων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορι

κής /  Α.Ε.Α.. Ανάδοχος εταιρία αναδείχθηκε η MAINSYS ΟΕ 
η οποία ανέλαβε την υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων:

1. Ψηφιοποίηση τευχών έως το έτος 2015 και για τα επό
μενα πέντε (5) έτη, τριάντα (30) τεύχη του περιοδικού 

«Αστυνομική Ανασκόπηση».
2. Μετατροπή των ψηφιοποιημένων περιοδικών σε κείμενο, 

με τη χρήση εξειδικευμένου προγράμματος και κατάλλη

λα εκπαιδευμένων εργαλείων λογισμικού αναγνώρισης 

χαρακτήρων και ενσωμάτωση του κειμένου στα έγγρα
φα, για τη διευκόλυνση αναζήτησης.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ |

3. Δημιουργία λογισμικού συστήματος ψηφιακής βιβλιο

θήκης, η οποία θα έχει το ρόλο ψηφιακού αποθετηρίου 

με δυνατότητα διαχείρισης, αποθήκευσης, τεκμηρίωσης 

και αναζήτησης του ψηφιοποιημένου υλικού και διασύν

δεση με το σύστημα της διαδικτυακής πύλης.

U. Δημιουργία λογισμικού συστήματος διαδικτυακής πύλης 
για την προβολή και παρουσίαση του περιοδικού, του 

ψηφιοποιημένου υλικού και συνολικά όλων των πληρο
φοριών που άπτονται του περιοδικού.

5. Εκπαίδευση των διαχειριστών και χρηστών

6. Φιλοξενία των ανωτέρω συστημάτων και του υλικού προ

βολής στο Data Center της εταιρείας το οποίο φ ιλοξενεί

ται στις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ.

Στο πλαίσιο λοιπόν, του έργου αναπτύχθηκε ιστοσελίδα, με 

την ονομασία policemagazine.gr μέσω της οποίας καθίστα

ται εφικτή η αναζήτηση του ψηφιακά παραγόμενου υλικού 
των περιοδικών, με δυνατότητα αναζήτησης τεύχους, έτους, 

κ.λπ., καθώς και η προβολή του περιοδικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας, «Αστυνομική Ανασκόπηση». Επίσης, έχουν κατο

χυρωθεί τα domain names www.hellenicpolicemagazine.gr 
και www.acnuvopiKnavaoKonnon.gr η αναζήτηση των οποι- 

ών ανακατευθύνει στην κύρια ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα υπο

στηρίζει όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες και δυνατότητες, 

όπως ανάρτηση ανακοινώσεων, δραστηριοτήτων, ηλεκτρονι
κών διαφημίσεων (με την αλλαγή του νομικού πλαισίου) και 

τη διαχείριση όλων αυτών (περιεχόμενο ιστοσελίδας, μέλη, 
σύνδέσμους) από την Υπηρεσία. Το Τμήμα Ιστορίας - Εκδό
σεων είναι υπεύθυνο για την επιμέλεια της ιστοσελίδας, ενώ 

η ανάδοχος εταιρεία εξασφαλίζει την ασφαλή και αδιάλειπτη 
λειτουργία της. Παράλληλα, αναλαμβάνει την τεχνική υποστή

ριξη και συντήρηση της Βάσης Δεδομένων και της ιστοσελί

δας, καθώς και την υποχρέωση ψηφιοποίησης, αρχειοθέ
τησης και ανάρτησης στην ιστοσελίδα κάθε νέου υλικού της 

«Αστυνομικής Ανασκόπησης». Η αναζήτηση και ανάκτηση 

περιεχομένου από την ψηφιακή βιβλιοθήκη του περιοδικού,
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I  ΑΦΙΕΡΩΜΑ

μέσω της ιστοσελίδας, έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

► Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα απλής και σύνθετης 
αναζήτησης

► Η εμφάνιση των αποτελεσμάτων γίνεται σε συνοπτική ή 

σε αναλυτική μορφή, εφόσον το επ ιλέξει ο χρήστης

► Υπάρχει πρόβλεψη ώστε το σύστημα να παρέχει τη δυ

νατότητα παρουσίασης συναφών τεκμηρίων

0 επισκέπτης - χρήστης της ιστοσελίδας του περιοδικού μπο

ρεί να περιηγηθεί στο αρχείο περιοδικών και να ξεφυλλίσει τα 

τεύχη της επιλογής του, χωρίς να χρειάζεται να «κατεβάσει» τα 

εν λόγω αρχεία στον υπολογιστή του. ενώ αν το επιθυμεί πα

ρέχεται η δυνατότητα downloading του αναρτημένου υλικού, 

το οποίο όμως δεν επιδέχεται επεξεργασίας. Η ιστοσελίδα επι

τρέπει την πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε απεριόριστο αριθμό 

χρηστών μέσω των κοινώς χρησιμοποιούμενων browsers και 

το περιβάλλον της προσαρμόζεται ανάλογα με την ανάλυση

της συσκευής που χρησιμοποιείται (π.χ. tablet, smartphone 

κ.λπ.), ώστε να είναι πάντοτε διαθέσιμη. Η «Αστυνομική Ανα

σκόπηση» εισέρχεται λοιπόν, στη νέα ψηφιακή εποχή των μέ

σων, συνεχίζοντας και ενισχύοντας τον ενημερωτικό και επι

μορφωτικό της χαρακτήρα, αποκτώντας πέρα από την έντυπη 

και ηλεκτρονική έκδοση. Το έργο της ψηφιοποίησης του υλι

κού της «Αστυνομικής Ανασκόπησης» στοχεύει στην ανάπτυ
ξη σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών για τους αναγνώστες, τη 

δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης και τη δημόσια διάθεσή 

του υλικού της, ενέργειες, που θα επιτρέψουν τη διάσωση και 

αξιοποίηση της ιστορικής κληρονομιάς του Σώματος, από εσω

τερικούς και εξωτερικούς χρήστες, μέσα απο το Διαδίκτυο. Σε 

αυτή τη νέα προσπάθεια, η «Αστυνομική Ανασκόπηση» υπο
λογίζει στην πολύτιμη στήριξη της μεγάλης οικογένειας των 

υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία και των απα
νταχού αναγνωστών της. ■
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ΣΕ ΝΕΟΣΥΣΤΑΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Ανα- 
γνωστάκης και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, τη Δευτέρα 2 

Οκτωβρίου 2017 επισκέφθηκαν νεοσυσταθείσες αστυνομικές 

Υπηρεσίες στα Ιωάννινα και συναντήθηκαν με τοπικούς Φορείς, 
υπηρεσιακούς παράγοντες και συνδικαλιστικές Ενώσεις. Αρ

χικά, ο Αρχηγός, συνοδευόμενος από το Γενικό Περιφερεια

κό Αστυνομικό Διευθυντή Ηπείρου, Υποστράτηγο Κωνσταντί

νο Σκούμα και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιω- 
αννίνων. Αστυνομικό Διευθυντή κ. Ιωάννη Βασιλάκο επισκέ- 

φτηκε το Αστυνομικό Τμήμα Δωδώνης, όπου συναντήθηκε με 

τον Δήμαρχο Δωδώνης κ. Χρήστο Ντακαλέτση και συνομίλη
σε με τον Διοικητή και το αστυνομικό προσωπικό.

Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης 
και ο Αρχηγός, συνοδευόμενοι από το Γενικό Περιφερεια
κό Αστυνομικό Διευθυντή Ηπείρου και το Διευθυντή της Δ ι

εύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, επισκέφθηκαν το Τμήμα 

Αμεσης Δράσης Ιωαννίνων. όπου συναντήθηκαν με το Δή

μαρχο Ζίτσας κ. Μιχάλη Πλιάκο και συνομίλησαν με το Δι
οικητή και το αστυνομικό προσωπικό.

Ακολούθως, μαζί με το Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας 
Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγο Χρήστο Δραγατάκη. το Γενι

κό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ηπείρου και το Δ ι
ευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, επισκέφθη- 

καντον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη.

Ακολούθησε σύσκεψη στην έδρα της Γενικής Περιφερει

ακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, με το Γενικό Επιθε
ωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, το Γενικό Περιφερεια
κό Αστυνομικό Διευθυντή Ηπείρου, τους Διευθυντές των Δι

ευθύνσεων Αστυνομίας Ιωαννίνων, Άρτας. Θεσπρωτίας και 

Πρέβεζας, τους Διοικητές των Υπηρεσιών Ασφαλείας της 
Ηπείρου και Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιω

αννίνων. Τέλος, πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Πρόε
δρο της Ένωσης Αξιωματικών Ηπείρου. Αστυνόμο Α κ. Θε

όδωρο Κολιοπάνο, τον Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών 

Υπαλλήλων Ιωαννίνων. Αρχιφύλακα κ. Κίτσιο Κωνσταντίνο, 
καθώς και με μέλη των Ενώσεων αυτών.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων και των συναντήσεων, 
ενημερώθηκαν αναλυτικά για την πορεία της αναδιάταξης - 

αναδιοργάνωσης των αστυνομικών Υπηρεσιών καθώς και για 

διάφορα θέματα επαγγελματικού και ευρύτερου αστυνομι
κού ενδιαφέροντος, δίνοντας τις απαραίτητες οδηγίες και 

κατευθύνσεις για τη βέλτιστη διαχείρισή τους. ■
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
"Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ"

ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Στα Ιωάννινα βρίσκεται η έκθεση παιδικής ζωγρα

φικής. με θέμα: «Η οδική ασφάλεια μέσα από ία  

μάτια των παιδιών», που διοργανώνει η Ελληνική 

Αστυνομία, σε συνεργασία με την «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ». Η έκθεση εγκαινιάστηκε την 2 Οκτωβρίου 

2017 το απόγευμα, από το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας 
Τάξης κ. Δημήτρη Αναγνωστάκη. τον Αρχηγό της Ελλη

νικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Τσουβάλα 
και το Γενικό Διευθυντή της «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛ

ΛΑΔΑ» κ. Γιώργο Καλούδη. Τα εγκαίνια πραγματοποιή
θηκαν στο «ΓΑ.Κ. - Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου» (Σουφαρί 

Σαράι), το οποίο φ ιλοξενεί την έκθεση.
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης 

Αναγνωστάκπς, στο χαιρετισμό του τόνισε: «...Είναι μ ε 
γάλη χαρά και τιμή για εμάς, που είστε σήμερα κοντά μας.

σε αυτήν τη δράση εξωστρέφειας της Ελληνικής Αστυνομί

ας. στα εγκαίνια της έκθεσης για την οδική ασφάλεια μέσα 

από τα μάτια των παιδιών. Μία μέρα ιδιαίτερη για μας. για το 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και φυσικά για την Ελλη

νική Αστυνομία, αφού συνέπεσε μ ε  μ ια  εξαιρετική επιτυχία

των ένστολων συνεργατών μας στην Κρήτη.......Οι τοπικές
κοινωνίες της περιφέρειας Ηπείρου, έχουν πλέον εδραιω

μένη πεποίθηση ότι ο Έλληνας και η Ελληνίδα αστυνομικοί 
είναι δίπλα τους, για να τους βοηθήσουν, να τους στηρίξουν, 

να έρθουν αρωγοί σε μ ία  πραγματικά δύσκολη συγκυρία 
που περνάει ο τόπος. Αν αυτό κατορθώσουμε να το εμβα

θύνουμε τότε θα έχει οικοδομηθείμία σχέση εμπιστοσύνης 

ανάμεσα στους Έλληνες πολίτες και στους Έλληνες αστυ

νομικούς....... Η Ελληνική Αστυνομία είναι παρούσα μ ε  τις
Κινητές Αστυνομικές Μονάδες, εκ ε ί που δεν ήταν πριν τρία 

- τέσσερα χρόνια. Στην πιο απομακρυσμένη περιοχή της χώ

ρας. στο πιο απομακρυσμένο χωριό. Η Κινητή Μονάδα θα 

περάσει μ ία  - δυο φορές την εβδομάδα από κάθε απομα

κρυσμένη περιοχή και εκεί, ιδιαίτερα οι υπερήλικες κάτοι

κοι. γυναίκες και άντρες, θα δουν τους ένστολους, οι οποίοι 

πραγματικά βοηθούν ακόμα και στη μεταφορά φαρμάκων. 
Ένας δεύτερος θεσμός έχει να κάνει μ ε  την παρουσία του 
Τοπικού Αστυνόμου, όχι σερίφη όπως κάποιοι προσπάθησαν 

να τον απαξιώσουν, να τον αποδομήσουν, αλλά ενός Τοπι

κού Αστυνόμου, φύλακα-άγγελου μ ιας περιοχής, που λ ε ι
τουργεί σε γραφεία, που μας έχουν παραχωρήσει οι Δήμοι...
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....Θέλω να κλείσω λέγοντας ότι η Ελληνική Αστυνομία, ο 

καθένας και η καθεμιά από τους ένστολους συνεργάτες μας. 

θα δώσουν όλες τους τις δυνάμεις για να εδραιωθεί ακόμα 

περαιτέρω το αίσθημα ασφάλειας που έχουν ανάγκη οι Έλ
ληνες πολίτες σε κάθε γωνιά της Χώρας μας.»

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος 
Κωνσταντίνος Τσουβάλας, στην ομιλία του αναφέρθηκε 

στο μείζον θέμα της οδικής ασφάλειας καθώς, μεταξύ 

άλλων, επεσήμανε: «Όταν πριν από μερικούς μήνες απο

φασίσαμε. μ ε  την εκούσια και ανιδιοτελή συνδρομή της 
«Συμμαχίας για την Ελλάδα», να εκδηλώσουμε μ ια  νέα. 

διαφορετική πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης των πολιτών, 

σχετικά μ ε  την οδική ασφάλεια και το τροχαίο ατύχημα, 
προσφεύγοντας στην αμεσότητα και τη διαύγεια της παιδι

κής ματιάς και σκέψης, είχαμε, εγώ και οι συνεργάτες μου. 
τη συγκρατημένη αισιοδοξία πως κάτι καλύτερο μπορεί να

γίνει.......Επειδή, λοιπόν, το τροχαίο ατύχημα δε μπορεί και

δεν πρέπει να είναι μέρος της καθημερινότητας μας.
► επειδή οι ψυχές που χάνονται στην άσφαλτο στοιχειώ

νουν τη ζωή αυτών που μένουν να τους θυμούνται.

► επειδή η απραξία, η αδράνεια και η αδιαφορία απένα

ντι στο πρόβλημα συνεπάγεται την οιονεί συμμετοχή 
μας στις συνέπειες που επιφέρει κι

► επειδή, εμείς οι μεγάλοι, επιτρέψτε μου την έκφραση, 

φανήκαμε πολύ μικροί στο να αντιληφθούμε τις δια
στάσεις του προβλήματος ώστε να πράξουμε ανάλογα, 

αποφασίσαμε να δώσουμε το λόγο στα παιδιά. Να μας 
δείξουν με τον τρόπο τους, με τη δική τους αυθεντική 

ματιά, με τη δική τους ανόθευτη σκέψη το πώς αυτά 
αντιλαμβάνονται την οδική ασφάλεια.

Η αποδοχή από την κοινωνία της πρωτοβουλίας μας αυ

τής. μας διέψευσε όλους, καθώς υπερέβη κατά πολύ τις

προβλέψεις και τις προσδοκίες μας ........Είναι, λοιπόν.
προφανές και ενθαρρυντικό το γεγονός πως τα παιδιά 
μπόρεσαν, να μας ευαισθητοποιήσουν κατάφεραν να μ ι

λήσουν στο μυαλό και στην καρδιά μας. Στις 21Α ζωγρα

φ ικές  τους δημιουργίες που εκτίθενται στο ζεστό αυτό 

χώρο αποτυπώνουν σκέψεις και επισημάνουν πράγματα

που μας προβληματίζουν. Άλλωστε, αυτός ήταν και είναι 

ο σκοπός μας. Να προβληματιστούμε, να ξεφύγουμε από 

την αδράνεια, να οργανώσουμε την ενεργή αντίδραση μας  

στο πρόβλημα. Να αλλάξουμε την αντίληψη και την οδι

κή  μας συμπεριφορά. Να σώσουμε ζωές συνανθρώπων 
μας. ενδεχομένως και τις δ ικές μας...»

Στην έναρξη της εκδήλωσης, χαιρετισμό απηύθυναν 

η Διευθύντριά του «ΠΑ.Κ.-Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου» κα 

Μάρθα Παπαδοπούλου και ο Γενικός Διευθυντής της 

«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» κ. Γιώργος Καλούδης.

Τα εγκαίνια τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλ

λων, βουλευτές, εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, εκπρό

σωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι σωματεί

ων, συλλόγων, φορέων και οργανισμών καθώς επίσης, εκ 
πρόσωποι επιχειρήσεων, που στηρίζουν την πρωτοβουλία.

Από την Ελληνική Αστυνομία παραβρέθηκαν ο Γε
νικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. Αντι

στράτηγος Χρήστος Δραγατάκης. ο Γενικός Περιφερεια

κός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας, Υποστράτηγος 

Δημήτριος Κοτσιάφτης, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυ
νομικός Διευθυντής Ηπείρου. Υποστράτηγος Κωνσταντί

νος Σκούμας, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσ
σαλονίκης, Υποστράτηγος Φώτιος Δομζαρίδης, ο Γενι

κός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κεντρικής 

Μακεδονίας. Ταξίαρχος Αθανάσιος Μαντζούκας. ο Γε

νικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής 
Μακεδονίας, Ταξίαρχος Παναγιώτης Ντζιοβάρας. ο Βοη

θός του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή 
Ηπείρου, Ταξίαρχος Ευάγγελος Βόγλης, ο Διευθυντής της 

Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβεζας, Ταξίαρχος Δημήτριος 

Σιορέντας, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θε
σπρωτίας. Αστυνομικός Διευθυντής κ. Ηλίας Ντόντης, ο 

Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων. Αστυ
νομικός Διευθυντής κ. Ιωάννης Βασιλάκος. ο Διευθυντής 

της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς, Αστυνομικός Δ ι
ευθυντής κ. Ευθύμιος Αμαραντίδης, ο Διευθυντής της Δ ι

εύθυνσης Αστυνομίας Άρτας. Αστυνομικός Διευθυντής κ. 

Πάρις Νίκου, άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί 
και αστυνομικό προσωπικό.

Υπενθυμίζεται ότι η έκθεση στα Ιωάννινα υλοποι
είται με την ευγενική υποστήριξη των εταιρειών /  επι
χειρήσεων: ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ ΖΑΓΟΡΙ, ΔΙΑΜΑ

ΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.. θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε., SKODA 

K0SM0CAR, ΜΕΒΓΑΛ. AEGEAN. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ
ΚΗ. HERTZ, SAZ CITY LIFE HOTEL. ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ A.E.E .. FRESH LINE, FISIKON, J . WALTER 

THOMPSON ATHENS. OMIKRON ELECTRONICS. HOTEL 
BRAIN S. A. και VISION OF SOUND. ■
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ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ -  
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟ

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ίου Υπουργείου 

Εσωτερικών, κ. Τζανέτος Φιλιππάκος επισκέφθηκε 

το διήμερο 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2017, Δομές Φι

λοξενίας προσφύγων - μεταναστών στη Θεσσαλονίκη, την 

Ημαθία, το Κιλκίς, τις Σέρρες, τη Δράμα και την Καβάλα. 

Την πρώτη ημέρα της επίσκεψης, ο κ. Φιλιππάκος είχε ενη

μερωτική συνάντηση στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονί

κης με το Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βόρειας Ελλά

δας. Αντιστράτηγο Χρήστο Δραγατάκη. το Γενικό Αστυνομι

κό Διευθυντή Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγο Φώτιο Δομζαρί- 

δη. το Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ανατο

λικής Μακεδονίας και Θράκης. Υποστράτηγο Νικόλαο Με- 
νεξίδη και το Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή 

Κεντρικής Μακεδονίας, Ταξίαρχο Αθανάσιο Μαντζούκα. 

Τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα συνοδέυσαν στις κατά 
τόπους επισκέψεις ο Προϊστάμενος του Κλάδου Αλλοδα

πών και Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου της Ελληνι

κής Αστυνομίας, Ταξίαρχος Αχιλλέας Σκανδάλης, ο Δ ιευ
θυντής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. Ταξίαρ

χος θωμάς Φεύγας, και στις περιοχές αρμοδιότητας τους, 
οι ΓΕ.ΠΑ.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Υποστρά

τηγος Νικόλαος Μενεξίδης και Κεντρικής Μακεδονίας, Τα
ξίαρχος Αθανάσιος Μαντζούκας. Ειδικότερα, πρωινές ώρες 

της Κυριακής 10/09/2017 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις 

Δομές Φιλοξενίας, στους χώρους των Στρατοπέδων Ταγμα

τάρχη Γεώργιου Πελόγου, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και 

Αρματολού Κοκκίνου, στην Αγία Βαρβάρα Βέροιας και στη

συνέχεια, στην περιοχή Νέα Καβάλα του Κιλκίς. Το από

γευμα της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις 

Δομές Φιλοξενίας, στα Λαγκαδίκια. στο Στρατόπεδο Βογια- 

τζόγλου και στα Διαβατά, στο Στρατόπεδο Αναγνωστοπού- 
λου. Τη Δευτέρα 11/09/2017 ο κ. Φιλιππάκος επισκέφτηκε 

χώρους φιλοξενίας, αρχικά στην Πρώην Γεωργική Σχολή 

Σερρών, έπειτα στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας, στη συνέχεια στο Προ- 
αναχωρησιακό Κέντρο Παρανεστίου Δράμας και τέλος στο 

πρώην Στρατόπεδο Ασημακόπουλου στην Καβάλα. Ο Ανα
πληρωτής Γενικός Γραμματέας, κ. Φιλιππάκος, στη διάρ
κεια των επισκέψεων του, είχε επαφές με στελέχη του 

Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και των Υπηρε
σιών Ασύλου. με στρατιωτικούς, εκπροσώπους από ΜΚΟ, 
καθώς και όλους τους υπεύθυνους για τη λειτουργία των 

Δομών, και συζήτησε για θέματα που αφορούν στις συν

θήκες διαμονής, υγιεινής και ασφάλειας. ■

34 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017



ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗ ΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ |

ΑΠΟΝΟΜ Η Τ ΙΜ ΗΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ  
ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

(ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ)

Α
πονεμήθηκε την 17/09/2017, από τη Διοίκηση 
της Δ.Ε.Θ. -  HELEXPO, στο Πληροφοριακό Κέ
ντρο (Περίπτερο) της Ελληνικής Αστυνομίας, 

τιμητική πλακέτα για τη συμβολή και τη συμμετοχή της, 
στο πλαίσιο της 82ης Δ.Ε.Θ.. Την πλακέτα παρέλαβε από 
τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Θ. - HELEXPO. κ. Αναστάσιο Τζή- 

κα. ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλά
δος. Αντιστράτηγος Χρήστος Δραγατάκης. ως εκπρόσω

πος του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστρά

τηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα. Στη συνέχεια, ο Γενικός 
Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, απένειμε 

τιμητική πλακέτα του Σώματος της Ελληνικής Αστυνο
μίας, στον Πρόεδρο της Δ.Ε.Θ. - HELEXPO. κ. Αναστά

σιο Τζήκα, για την άριστη και δημιουργική συνεργασία.
Στην εκδήλωση παρέστησαν, ο Γενικός Αστυνομικός 

Διευθυντής Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος Φώτιος Δομ- 

ζαρίδης, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Δ ιευθυ
ντής Κεντρικής Μακεδονίας, Ταξίαρχος Αθανάσιος Μα- 

ντζούκας. ο Β ' Βοηθός του Γενικού Αστυνομικού Δ ιευ
θυντή Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχος Νικόλαος Δημητριάδης 

και Διευθυντές Διευθύνσεων της Γενικής Αστυνομικής 

Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα των Αστυ
νομικών Επιχειρήσεων, Ταξίαρχος Γεώργιος Δούβαλης, 

της Άμεσης Δράσης. Ταξίαρχος Στυλιανός Ντελής, της 
Ασφάλειας, Ταξίαρχος Αβραάμ Αϊβαζίδης, της Διεύθυν

σης Αστυνομίας, Ταξίαρχος Λάζαρος Μαυρόπουλος, της 

Τροχαίας, Αστυνομικός Διευθυντής κ. Γεώργιος Σουρβί- 
νος, της Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα, Αστυνομι

κός Υποδιευθυντής κα Αικατερίνη Παηαδοπούλου, καθώς 
και της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βο

ρείου Ελλάδος, Αστυνομικός Διευθυντής κ. Κωνσταντί
νος Γκαϊτατζής. Κατά την απονομή παρευρέθηκαν ακόμα, 

από πλευράς της Δ.Ε.Θ. - HELEXPO, ο Διευθύνων Σύμ

βουλος της, κ. Κυριάκος Ποζρικίδης, το μέλος του Δ.Σ.
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της. κ. Αθανάσιος Δρογαλάς, ως εκπρόσωπος των εργα

ζομένων και η Προϊστάμενη του Γραφείου Δημοσίων Σχέ

σεων της. κα Σμαρώ Γραμματοπούλου. Το Πληροφορια
κό Κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας υποδέχτηκε κατά 

τη διάρκεια λειτουργείας του περισσότερους από 65.000 

πολίτες. Κατά τη φετινή διοργάνωση, δόθηκε ιδιαίτερη 

έμφαση σε δράσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο, που ανα- 

δεικνύουν τη γενικότερη φιλοσοφία που διέπει το Σώμα 

της Ελληνικής Αστυνομία και στοχεύουν στη συμφιλίω

ση της με την ελληνική κοινωνία, στην κοινωνική ευη

μερία και πρόοδο. Πιο συγκεκριμένα, ο εξωτερικός χώ

ρος του περιπτέρου επικεντρώθηκε σε δύο βασικές θε

ματικές ενότητες, στην οδική ασφάλεια και στις κοινωνι

κές - προληπτικές δράσεις του Σώματος. Έτσι, από τη μία 

πλευρά ο επισκέπτης είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί 

και να εκπαιδευτεί βιωματικά, μέσω των προσομοιωτών 

οδήγησης (ανατροπής, πρόσκρουσης-ζώνης) καθώς και 

των γυαλιών - εξομοιωτών μέθης, για το κρίσιμο ζήτημα 

των τροχαίων ατυχημάτων και από την άλλη να πληρο- 

φορηθεί για τις κοινωνικές δράσεις που αναπτύσσει το 

Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Παράλληλα, μέσω του 

πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής με τίτλο «Μικροί τροχο

νόμοι εν δράσει», που εγκαταστάθηκε και λειτουργούσε 

τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον κόσμο 

της οδικής ασφάλειας, μέσα από τα μάτια εξε ιδ ικευμέ- 

νων αστυνομικών της Τροχαίας. Στον εξωτερικό χώρο του 
περιπτέρου, βρίσκονταν επιπλέον, σε καθημερινή βάση. 

Κινητές Αστυνομικές Μονάδες, αστυνομικοί ποδηλάτες, 

τοπικοί αστυνόμοι και αστυνομικοί της ταχείας αστυνο
μικής επέμβασης και δίκυκλης αστυνόμευσης, με στό

χο να ενημερώσουν τον κόσμο για τη δραστηριότητα και 

το έργο που επιτελούν από το πιο τουριστικό - κεντρικό 

σημείο της χώρας μέχρι και το πιο απομακρυσμένο και 

ακριτικό. Την είσοδο του περιπτέρου κοσμούσαν τα εντυ
πωσιακά drones της Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία επι

στρατεύονται για την επιτήρηση δασών, οδικών αξόνων, 
περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές 

καθώς και για τον εντοπισμό αγνοουμένων στην ύπαιθρο, 
φυτειών ναρκωτικών κ.ο.κ..

Στον εσωτερικό χώρο του περιπτέρου, ο επισκέπτης 
είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί και να πληροφορη- 

θεί για θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος, μέσω σχε
τικών βίντεο που προβάλλονταν καθώς και αφισών που 

ήταν αναρτημένες, και τα οποία παρουσίαζαν ορισμένες 

από τις κοινωνικές δράσεις και τις Υπηρεσίες της Ελληνι
κής Αστυνομίας, όπως τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυ

νομίας, τη Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, 

το θεσμό του αστυνομικού της γειτονιάς κ.λπ. Παράλλη
λα, καθημερινά, καταρτισμένοι Αξιωματικοί των Διευθύν

σεων Εγκληματολογικών Ερευνών και Δίωξης Ηλεκτρο

νικού Εγκλήματος βρίσκονταν εκεί για να ενημερώσουν 

το κοινό αντίστοιχα, για το Αυτοματοποιημένο Σύστημα 
Αναζήτησης Δακτυλικών και Παλαμικών Αποτυπωμάτων 

(e-tap), για τα μέτρα ασφαλείας των χαρτονομισμάτων 
και για τα όπλα συγκεκαλυμμένης μορφής, καθώς επίσης 

και για θέματα σεξουαλικού διαδικτυακού εξαναγκασμού 
και εκβιασμού, προβάλλοντας και την σχετική καμπάνια 

της Europol «Say ηο». Η λειτουργία του Πληροφοριακού 

Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομίας ολοκληρώθηκε την 
17/09/2017, με τη λήξη της 82ηζ Δ.Ε.0.. ■
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Α
πό την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, της 

Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής, εξαρθρώθηκε πο
λυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της 

οποίας διέπρατταν κλοπές πορτοφολιών, κινητών τη
λεφώνων και άλλων αντικειμένων, από επιβάτες των 

μέσων μαζικής μεταφοράς («ΜΕΤΡΟ» και «Η.Σ.Α.Π.»), 
Ύστερα από οργανωμένη και συντονισμένη αστυνο

μική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες 
της 16 Σεπτεμβρίου 2017, με την συμμετοχή αστυνομι
κών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και τη συν
δρομή ανδρών των τοπικών Τμημάτων Ασφαλείας και 
Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότη
τας. σε περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά, συνελή- 

φθησαν (31) μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 

και τα αρχηγικά και συγκεκριμένα: (30) αλλοδαποί, οι 
(27) υπήκοοι Αλβανίας. 30χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, 
31χρονος υπήκοος Μπαγκλαντές, 39χρονη υπήκοος Γε

ωργίας και 49χρονος ημεδαπός. Παράλληλα, ταυτοποιη- 
θήκαν και αναζητούνται επιπλέον (18) μέλη της εν λόγω 

εγκληματικής οργάνωσης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε 
δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής κατά 

συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, από δράστες που 
διαπράττουν τέτοιες πράξεις κατ' επάγγελμα και κατά συ

νήθεια, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνω

ση, καθώς και παραβάσεις που αφορούν τη νομιμοποί
ηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 0 απο

λογισμός της εν λόγω επιχείρησης είναι ενδεικτικός του 

μεγέθους του εγκληματικού δικτύου που εξαρθρώθηκε, 
καθώς περιλαμβάνει τριάντα μια (31) συλλήψεις μελών 

της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά (στην

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I 37

πλειοψηφία τους αλλοδαποί υπήκοοι Αλβανίας) και ε ίκο

σι επτά (27) έρευνες σε οικίες στο κέντρο της Αθήνας και 
του Πειραιά. Επιπλέον, από τη διερεύνηση της υπόθεσης, 

εξιχνιάστηκαν (764) κλοπές πορτοφολιών, κατασχέθηκαν 
(498) κλεμμένα πορτοφόλια και το χρηματικό ποσό των 

9.500 ευρώ, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται άλλα 
δέκα οκτώ (18) μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Όλο 

το ιστορικό της υπόθεσης αποτυπώνεται στην κακουρ- 
γηματική ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε για δια

κεκριμένες περιπτώσεις κλοπής κατά συναυτουργία και 
εξακολούθηση, από δράστες που διαπράττουν τέτοιες 

πράξεις κατ' επάγγελμα και συνήθεια, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις για εγκληματική οργάνωση και πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκλημα

τικές δραστηριότητες. Για να καταλήξουν οι αστυνομικοί 
στα σημαντικά αυτά αποτελέσματα και στην πλήρη απο- 

δόμηση του εγκληματικού δικτύου, προηγήθηκε πολύ

μηνη συστηματική και εξειδ ικευμένη αστυνομική έρευ
να. Το δομικό χαρακτηριστικό της έρευνας αυτής είναι 

ότι δεν επικεντρώθηκε στην ταξινόμηση και διερεύνηση 
των κλοπών, με βάση αποκλειστικά την περιπτωσιολογία 

και τυπολογία των υποθέσεων, όπως κατά κανόνα εφαρ
μόζονταν διαχρονικά, αλλά επικεντρώθηκε στα επίπεδα 

των οργανωτικών δομών που συνέθεταν το παζλ διασύν
δεσης των μελών της Εγκληματικής Οργάνωσης. Από τα 

πρώιμα στάδια της έρευνας οι αστυνομικοί ανίχνευσαν 

ενδείξεις που οδηγούσαν σε οργανωμένης μορφής πε
ριπτώσεις διάπραξης διακεκριμένων κλοπών, που είχαν 

συνακόλουθα ομοειδή χαρακτηριστικά και συναφή μορ

φολογία. Αξιοποιώνταςτα στοιχεία και σε συνδυασμό με
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τεχνικά μέσα και ε ιδ ικές ερευνητικές μεθόδους και δια

δικασίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες κλιμάκώσαν την πορεία 

των ερευνών και κατάφέραννα «χαρτογραφήσουν» πλή

ρως τη δομή της εγκληματικής οργάνωσης. Στα τελικά 

στάδια της έρευνας και αναλύοντας τα στοιχεία που είχαν 

συλλεχθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, επιτεύχθηκε 

η ταυτοποίηση των μελών της εγκληματικής οργάνωσης 

και ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός της επιχείρησης για 

την πλήρη αποδόμηση της. Η κλιμάκωση και η δυναμική 

της ερευνητικής διαδικασίας έδωσε τη δυνατότητα στους 

αστυνομικούς να διακριβώσουν πλήρως όλα τα στοιχεία 

που συνθέτουν το ιδιαίτερο «προφίλ» της εγκληματικής 

αυτής οργάνωσης και κυρίως:

► τη μεθοδολογία που είχαν αναπτύξει και την υποδομή 
που διέθεταν,

► τον ιδιαίτερο τρόπο που επέλεγαν τον τόπο και τον 

χρόνο δράσης τους,
► την ενεργοποίηση τους σε ομάδες και υποομάδες, με 

προκαθορισμένους ρόλους και αλληλοκάλυψη,

► τους ενδυματολογικούς κανόνες που χρησιμοποιού

σαν, ώστε να εναρμονίζονται με το γενικότερο περι

βάλλον και το επιβατικό κοινό,

► τους τρόπους προσέγγισης των υποψήφιων θυμάτων 

τους και τις τεχνικές αφαίρεσης και άμεσης διοχέ

τευσης των κλοπιμαίων στους συνεργούς τους,
► τις μεθόδους αντιπαρακολούθησης και προστασίας 

που ελάμβαναν και
► την -κατά περίπτωση- διάθεση των κλοπιμαίων σε 

κλεπταποδόχους.
Συγκεκριμένα, ως προς τον τρόπο δράσης της οργάνω
σης (modus operandi). προέκυψε ότι τα μέλη της είχαν 

κατανείμει μεταξύ τους διακριτούς ρόλους, δρώντας με

θοδικά και οργανωμένα, ως ακολούθως:

Με αφετηρία κεντρικούς σταθμούς του «ΜΕΤΡΟ» και 

του «Η.Σ.Α.Π.» («Ομόνοια», «Ευαγγελισμός», «Μέγαρο 
Μουσικής», «Πανόρμου», «Σύνταγμα», «Μεταξουργείο», 

«Καλλιθέα»), ενώνονταν σε προκαθορισμένες ομάδες, συ

νήθως των (3) έως (10) ατόμων και εισέρχονταν σε συρ

μούς, δείχνοντας «ιδιαίτερη προτίμηση» στα δρομολόγια 

από και προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», 
όπου σημειώνεται η μεγαλύτερη κίνηση τουριστών. Για να 

μην κινούν υποψίες, τηρούσαν συγκεκριμένους ενδυμα- 

τολογικούς κανόνες, έτσι ώστε να προσαρμόζονται στις 

επικρατούσες συνθήκες και το περιβάλλον και να εκλαμ

βάνονται ως τουρίστες. Αναλυτικότερα, μέλη της οργάνω

σης κατά τη διάρκεια των δρομολογίων άλλαζαν συνεχώς 

συρμούς και βαγόνια, αναζητώντας κατά κύριο λόγο ανυ

ποψίαστους τουρίστες ή ηλικιωμένους ή γενικότερα επιβά

τες που είχαν το πορτοφόλι ή το κινητό τους σε τσέπη του 

παντελονιού τους. Για την επίτευξη του σκοπού τους και 

προκειμένου να καλύπτουν τις κινήσεις των χεριών τους, 

χρησιμοποιούσαν ως προκάλυμμα εφημερίδες, χάρτες, 

τσαντάκια, σακάκια, ζακέτες και άλλα παρεμφερή αντι

κείμενα. Επιπλέον, προκειμένου να μην γίνουν αντιληπτοί, 

αποσπούσαν την προσοχή του θύματος με τη δημιουργία 

τεχνητού συνωστισμού, από τη συμμετοχή άλλων μελών 

της ομάδας, έτσι ώστε ο ένας να δράσει με μεγαλύτερη 
ευκολία. Πιο συγκεκριμένα τα μέλη της εκάστοτε ομά
δας. περικύκλωναν το υποψήφιο θύμα και την στιγμή 

που ο ένας το έσπρωχνε, άλλο μέλος της ομάδας, συνή
θως ο πιο «ελαφροχέρης», το προσέγγιζε και άρπαζε το 

πορτοφόλι, ή το κινητό του. χωρίς να γίνει αντιληπτός. 
Ταυτόχρονα, οι υπόλοιποι εγκλώβιζαν το θύμα, διασφα
λίζοντας τη διαφυγή του δράστη. Αυτός που αφαιρούσε 
το αντικείμενο το παρέδιδε άμεσα σε άλλο μέλος, και με 

αυτή την μορφή «σκυταλοδρομίας», ο τελευταίος απομα
κρυνόταν από το βαγόνι και αποβιβαζόταν στην επόμενη 

στάση, ενώ τα υπόλοιπα μέλη «σκόρπιζαν» σε διαφορετι
κές κατευθύνσεις. Αφού απομακρύνονταν, ερευνούσαν τα 

πορτοφόλια αφαιρώντας από μέσα χρήματα κ.λπ. έγγρα

φα και στη συνέχεια τα απέρριπταν σε κάδους ή υπονό

μους, κοντά στους σταθμούς και συνέχιζαν τη δράση τους. 
Στη συνέχεια έτερα μέλη της οργάνωσης, με υποστηρικτι

κό ρόλο, έσπευδαν και παραλάμβαναν τα κλοπιμαία, έτσι
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ώστε αυτά να μην παραμένουν στην κατοχή των ομάδων 

«κρούσης», ελαχιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό, τον εντο

πισμό τους με τα κλοπιμαία, σε τυχόν γενόμενο αστυνο
μικό έλεγχο. Κατόπιν, τα αρχηγικά μέλη καθόριζαν τα με

ρίδια που αντιστοιχούσαν για κάθε μέλος της ομάδας. Τα 

αρχηγικά μέλη της οργάνωσης είχαν αποφασιστικό ρόλο, 

καθορίζοντας την λειτουργία της οργάνωσης, ρυθμίζοντας 

τα επί μέρους θέματα σε όλα τα στάδια της εγκληματικής 

τους δραστηριότητας.

Αναλυτικότερα:
► Ήταν υπεύθυνοι για «τη σύνθεση» των μελών της 

σπείρας που θα συγκροτούσαν κατά περίπτωση την 

«ομάδα κρούσης».

► αποφάσιζαν το «ωράριο δράσης», (κυρίως μεταξύ των 

ωρών αιχμής όπου παρατηρείται μεγαλύτερη επιβα

τική κίνηση).
► εηέλεγαν τα δρομολόγια, όπου θα δρούσαν οι ομάδες, 

φροντίζοντας να καλύπτουν διαδρομές και στις δύο 

γραμμές του «ΜΕΤΡΟ», καθώς και την γραμμή του 
«Η.Σ.Α.Π.». έτσι ώστε να καλύπτεται όλο το δίκτυο 

και οι ομάδες να μην παραμένουν συνεχώς στο ίδιο 

σημείο, με κίνδυνο να επισημανθούν.
Επιπρόσθετα, τα μέλη της οργάνωσης, στο πλαίσιο του «επι

χειρησιακού σχεδιασμού», φρόντιζαν έτσι ώστε οι ομάδες 

να επιχειρούν σε διαφορετικά σημεία και να μην αλληλο- 
καλύπτονται, εκτός περιπτώσεων που εντόπιζαν μεγάλα 

«γκρουπ» τουριστών, οπότε και συνέκλιναν στο «επίμαχο» 

σημείο. Έχοντας γνώση των μεθόδων της αστυνομίας, λάμ-

βαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, φροντίζοντας να παρα

μένουν αθέατοι σε «τυφλά» σημεία, που δεν καλύπτονται 

από κάμερες ασφαλείας, ώστε να μην καταγράφεται η συ

νεχής παρουσία τους σε συγκεκριμένο χώρο, ενώ η έξοδος 

από τους σταθμούς, γινόταν πάντα επιβλέποντας για τυχόν 
αστυνομική παρουσία, ώστε να απομακρυνθούν προσωρινά, 

ή και να αναστείλουν προσωρινά τη δράση τους. Επίσης, σε 
όλα τα στάδια της παράνομης δράσης τους λάμβαναν ιδι

αίτερα μέτρα προφύλαξης, ενώ για τις μεταξύ τους επικοι

νωνίες, χρησιμοποιούσαν κινητά τηλέφωνα καταχωρημένα 
σε ονόματα ανύπαρκτων αλλοδαπών, ασιατικής καταγωγής. 

Αξίζει να σημειωθεί πως σε ορισμένες περιπτώσεις, επέ- 

κτειναν την παράνομη δραστηριότητά τους, επιλέγοντας να 

μετακινούνται ανά την επικράτεια σε τουριστικά νησιά τους 

καλοκαιρινούς μήνες, είτε σε αθλητικούς αγώνες, γιορτές 

και πανηγύρια, όπου συρρέει πλήθος κόσμου και παρα- 
τηρείται συνωστισμός. Για την μεγιστοποίηση των κερδών 

τους, διέθεταν τα κινητά τηλέφωνα και λοιπά τιμαλφή σε 
συγκεκριμένο κλεπταποδόχο, που διατηρεί κατάστημα στο 
κέντρο των Αθηνών, είτε μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου 

τα διοχέτευαν στην Αλβανία, ενώ εξαργύρωναν το συνάλ

λαγμα που αποκόμιζαν από τις κλοπές σε ανταλλακτήρια 

στο κέντρο των Αθηνών. Συνοψίζοντας και αποτιμώντας τη 

δράση της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, οι εμπλεκόμε
νοι διέθεταν τέτοια υποδομή και είχαν αναπτύξει τέτοιες 
πρακτικές, που είχαν τη δυνατότητα να διαπράττουν καθη
μερινά τουλάχιστον (15) κλοπές πορτοφολιών. αποκομί
ζοντας ποσό που υπερβαίνει τα 3.500€, ημερησίως. Σύμ

φωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων αρχών, τα μέλη της 
εγκληματικής οργάνωσης έχουν διαπράξει περισσότερες 

από 4.000 κλοπές πορτοφολιών με τα κέρδη από την πο

λύχρονη εγκληματική τους δραστηριότητα να ανέρχονται 

σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Πρόκειται για μια από τις 

μεγαλύτερες υποθέσεις που έχουν χειριστεί διαχρονικά οι 
υπηρεσίες Ασφαλείας στο πεδίο της συγκεκριμένης αυτής 

εγκληματικής συμπεριφοράς, η οποία πλήττει πολλούς συ

μπολίτες μας, που καθημερινά μετακινούνται με τα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς, άλλα και πολλούς τουρίστες καθώς 

μεγάλος αριθμός υποθέσεων αφορά την κατηγορία αυτή.
Στα πλαίσια παρουσίασης της υπόθεσης, ο Διευθυντής της 

Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Υποστράτηγος Χρήστος Πα- 
παζαφείρης ανέφερε: « Θέλω να συγχαρώ όλο το προσωπικό 

που συμμετείχε στην εξάρθρωση της εγκληματικής αυτής ορ
γάνωσης η αποδόμηση της οποίας αναμένεται να βελτιώσει αι
σθητά το περιβάλλον ασφάλειας στην καθημερινή μετακίνηση 

των πολιτών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς». Η έρευνα συνε
χίζεται, προκειμένου να εξακριβωθεί το εύρος της παράνομης 

δραστηριότητας της εγκληματικής οργάνωσης. ■
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Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης
αποτελεί επιτελική Υπηρεσία του Κλάδου Δ ιο ικη 
τικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του 

Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Το πολυσχιδές αντικείμενό της Διεύθυνσης περιλαμβά

νει ευρύ πεδίο αρμοδιοτήτων, όπως τπ δομική οργάνωση 
των αστυνομικών Υπηρεσιών, την εφαρμογή των αρχών της 
διοικητικής μεταρρύθμισης στις αστυνομικές Υπηρεσίες, την 
καθοδήγηση του αστυνομικού προσωπικού για την προστα
σία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την παροχή νομικής 
συνδρομής στις Υπηρεσίες του Σώματος και την κω
δικοποίηση νομικών κειμένων.

Η Ελληνική Αστυνομία, ως κατεξοχήν φορέας 
προστασίας των εννόμων αγαθών και των δικαιω
μάτων του ανθρώπου, ακολουθεί την εναλλαγή των 
κοινωνικών δομών και προσαρμόζεται στα 
νέα δεδομένα και στις σύγχρονες κοινωνι
κές απαιτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό το παρα- 
γόμενο έργο της Διεύθυνσης Οργάνωσης 
και Νομικής Υποστήριξης συμβάλλει κα
θοριστικά στην επίτευξη των στόχων και 
της αποστολής της Ελληνικής Αστυνο
μίας, καθώς καλείται να υπερκεράσει 
τα υφιστάμενα προβλήματα μέσω των 
λεγάμενων «καλών πρακτικών: 
και να υποστηρίξει τη δράση 
των Υπηρεσιών του Σώματος, 
θέτοντας το δικό της λιθαράκι 
στην εξέλιξη και τον εκσυγ
χρονισμό του Σώματος.

Διευθυντής της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής 
Υποστήριξης είναι ο Αστυνομικός Διευθυντής κ. Δημή- 
τριος Μπακόλας, υπηρετών στην εν λόγω Υπηρεσία επί 
δεκαπέντε συναπτά έτη, αρχικά ως επιτελής Αξιωματικός 
και εν συνεχεία ως Τμηματάρχης του Τμήματος Οργάνω
σης, έως την ανάληψη της διοίκησης αυτής, τον Ιανουάριο 
του τρέχοντος έτους.

«Αποτελείιδιαίτερη τιμή η απόφαση της ηγεσίας να εμπ ι
στευτεί στο πρόσωπό μου τη διοίκηση της Διεύθυνσης αυτής.

Πρόκειται για μ ια  Υπηρεσία, «κορμό» του Επιτελείου, της 
οποίας τα τέσσερα «κλαδιά» παράγουν εξα ιρετικό  

και πολύτιμο έργο, τόσο για το ίδιο το Σώμα, όσο 
και για την κοινωνία ευρύτερα. Είναι ιδιαίτερα  

συγκινητικό για μένα, καθώς ως Υπαστυ- 
νόμος A ' έκανα τα πρώτα βήματά μου στη 

συγκεκριμένη Διεύθυνση και τοποθέτησα 
κ ι εγώ. χρόνο μ ε  το χρόνο, επ ί 15 έτη. το 
μικρό μου λιθαράκι σε αυτό το οικοδό
μημα. το οποίο παρακολούθησα εκ  των 
έσω να εξελίσσεται, να αναπτύσσεται, 
να βελτιώνεται. Η  ολιγομελής σύνθεσή 
της μπορεί να προκαλεί κάποιες φο
ρές  δυσκολίες σε συνάρτηση μ ε  τον 
όγκο των υποχρεώσεων, χωρίς όμως 
αυτό να προκαλεί έκπτωση στο παρα- 

γόμενο προϊόν, κυρίως λόγω της 
υπερπροσπάθειας κα ι του 
επαγγελματισμού των αξιό
λογων συναδέλφων που την 
απαρτίζουν».
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Το έργο και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης υποστη
ρ ίζει το ολιγομελές, αλλά άρτια εκπαιδευμένο και καταρτι
σμένο προσωπικό της. Σήμερα, υπηρετούν, συνολικά, είκοσι 
οκτώ (28) αστυνομικοί, γενικών και ειδικών καθηκόντων και 
μία (1) πολιτική υπάλληλος.

Η οργανωτική δομή της Διεύθυνσης σύμφωνα με τις δ ι
ατάξεις του άρθρου 15 του π.δ. 178/2014, απαρτίζεται από 
τα εξής τέσσερα τμήματα:

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Έτσι προς το σκοπό βελτίωσης της οργανωτικής δομής 
και της αποτελεσματικότητας των κεντρικών και περιφε
ρειακών αστυνομικών Υπηρεσιών εκδόθηκε ο ν. 4249/2014 
«Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας ... και άλλες 
διατάξεις» (Α ' 73). όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 231
του ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης.....άλλες
διατάξεις» (Α Ί66), το π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών 
Ελληνικής Αστυνομίας» (Α ' 281) και το π.δ. 7/2017 (Α ' 14) 
«Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία πε
ριφερειακώ ν υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας». Οι ρυθμί
σεις αυτές αποσκοπούν στη συγκρότηση νέων, σύγχρονων, 
δυναμικών και ορθολογικών οργανωτικών σχημάτων των 
Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων και Γενικών Π εριφε
ρειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων για την πληρέστερη 
ανταπόκριση των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους, την απο
τελεσματική καταπολέμηση της εγκληματικότητας, την κα
λύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την εν γένει παγίωση 
του αισθήματος ασφαλείας στην κοινωνία.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του εν λόγω Τμήματος 
εμπίπτει, επιπλέον, η μελέτη του προσδιορισμού των όρων, 
ορίων και μεταβίβασης εξουσίας, καθώς και ο καθορισμός 
των σχέσεων εξουσίας και υπαγωγής μεταξύ του προσω
πικού και των Υπηρεσιών. Επιπλέον, το Τμήμα Οργάνωσης 
είναι αρμόδιο για το σχεδίασμά των θέσεων εργασίας και 
των οργανογραμμάτων Κεντρικών και Περιφερειακών Υπη
ρεσιών, καθώς και για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων 
Υπηρεσιών και Οργάνων.

Το Τμήμα Οργάνωσης, με Τμηματάρχη τον Α/Υ’ κ. Ηλία 
ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟ. είναι αρμόδιο για τη μελέτη και εισήγηση 
σχετικά με τη διαρθρωτική και λειτουργική οργάνωση των 
Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Ειδικότερα, μεριμνά 
για την ίδρυση, κατάργηση, αναστολή της λειτουργίας, με
ταβολή της έδρας και της δικαιοδοσίας των αστυνομικών 
Υπηρεσιών καθώς, επίσης, για τη μελέτη αναφορικά με την 
χωροταξική τους κατανομή και τον προγραμματισμό των 
αναγκών τους σε ανθρώπινο δυναμικό.

Στο πλαίσιο αυτό το προσωπικό του Τμήματος, βάσει 
στοιχείων που προέκυψαν μετά από ευρεία διαβούλευση 
αρμόδιων φορέων, σχεδίασε την οργάνωση και λειτουρ
γία της Ελληνικής Αστυνομίας, με βάση την ορθολογική 
αναδιάρθρωση των δομών της. η οποία υλοποιήθηκε, κα
τόπιν έκδοσης σχετικού θεσμικού πλαισίου, με σκοπό τη 
βέλτιστη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και 
της διασφάλισης αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους 
πολίτες, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
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Επιπροσθέτως, παρέχει κατευθύνσεις για τον έλεγχο 
αποδοτικότητας των Υπηρεσιών, του προσωπικού και των 
μεθόδων που εφαρμόζονται, ενώ είναι αρμόδιο για τη με
λέτη ζητημάτων σχετικά με το χρόνο εργασίας, τη στολή, 
τα μέσα και εφόδια που απαιτούνται για την εκτέλεση των 
αστυνομικού έργου, την απαλλαγή της Ελληνικής Αστυνο
μίας από την ευθύνη εκτέλεσης εργασιών ξένων προς την 
αποστολή της. την τυποποίηση των κανονιστικών διαταγών 
και εντύπων υποδειγμάτων των Διευθύνσεων του Αρχη
γείου Ελληνικής Αστυνομίας και την τήρηση του σχετικού 
αρχείου.

ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Το έργο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας συ- 
νίσταται στη μέριμνα για την εκπλήρωση της αποστολής 
του Σώματος μέσω συντονισμένης, συνεχούς και συμπλη
ρωματικής δράσης των κεντρικών και περιφερειακών της 
Υπηρεσιών.

Σε συνδυασμό με τον προγραμματισμό, τις κατευθύν
σεις. την παρακολούθηση και τον έλεγχο της δράσης των 
Υπηρεσιών της, καθώς και την εξασφάλιση των αναγκαίων 
πόρων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, η Ελληνι
κή Αστυνομία επιδιώκει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα 
σε συνάρτηση με τη βέλτιστη διαχείριση των μέσων που 
διαθέτει.

Στο πλαίσιο αυτό, ο καθορισμός των μεσοπρόθεσμων 
και μακροπρόθεσμων στόχων και ο σχεδιασμός των συ
στημάτων διοίκησης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυ-
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νομίας. ανάγεται στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Επιτε
λικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων του Αρχηγείου, 
το οποίο συγκροτείται από την αστυνομική ηγεσία, υπό την 
προεδρία του Αρχηγού του Σώματος. Ειδικότερα, ο στρατη
γικός σχεδιασμός των δράσεων του Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας αηοτυπώνεται με νομοθετική πρόβλεψη (άρθρο 
19 παρ.13 του ν. 4249/2014) για κατάρτιση ενός πενταετούς 
Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος Ελληνικής 
Αστυνομίας (Σ.Ε.Π.Ε.Α.), η οποία ανάγεται στις αρμοδιότητες 
του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης 
Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης (εδ ιγ \  παρ.3, άρθ. 
15, π.δ.178/2014), Τμηματάρχης του οποίου είναι η Α /Υ ' 
κα Παναγιώτα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

Με γνώμονα τις ως άνω νομικές διατάξεις και με μέ
ριμνα του εν λόγω Τμήματος καταρτίστηκε το Σ.Ε.Π.Ε.Α. 
2015-2019 το οποίο περιλαμβάνει τις στρατηγικές προτε
ραιότητες, τους στρατηγικούς στόχους και τις γενικευμένες 
δράσεις που τέθηκαν από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυ
νομίας για την πενταετία 2015-2019. στο πλαίσιο υλοποίησης 
της αποστολής της και με γνώμονα το όραμα «Δίπλα στον 
πολίτη, καμία ανοχή στο έγκλημα». Η πορεία υλοποίησής 
του εν λόγω προγράμματος παρακολουθείται σε τριμηνιαία 
βάση βάσει της οποίας καταρτίζεται και υποβάλλεται σχετι
κή συνολική αναφορά προόδου, με επισήμανση των τυχόν 
αποκλίσεων, στον Αρχηγό του Σώματος.

Πέρα από το στρατηγικό σχεδίασμά του Σώματος το 
Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού έχει ως αρμοδιότητα την 
παρακολούθηση των παραγόντων και μεταβολών στις 
κοινωνικές συνθήκες που επηρεάζουν την επίτευξη της 
αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας και μεριμνά για την 
αξιοποίηση των σχετικών πορισμάτων, την εφαρμογή προ
γραμμάτων εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των Υπηρεσιών 
και την προώθηση της εφαρμογής προγραμμάτων συνολικού 
εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης, κατά το μέρος 
που αφορά την Ελληνική Αστυνομία, σε συνεργασία με τους 
αρμόδιους κρατικούς φορείς.

Στο πλαίσιο αυτό οι επιτελείς του Τμήματος δύναται να 
ανταλλάσουν εμπειρίες και γνώσεις με τις αστυνομίες ξένων 
χωρών σε θέματα εφαρμογής των σύγχρονων τάσεων του 
μάνατζμεντ (police management) και να μεριμνούν για την 
προώθηση και εφαρμογή σύγχρονων επιστημονικών μεθό
δων με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας των Υπηρε
σιών του Σώματος. Στο έργο τους εντάσσεται και η ανάπτυξη 
δράσεων στο πεδίο της διοικητικής μεταρρύθμισης για την 
καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την απλούστευση 
των διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπηρεσιών του 
Σώματος, με γνώμονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη, 
αξιοποιώντας μεταξύ άλλων προτάσεις πολιτών και συλλο
γικών φορέων στον τομέα αυτό.

Το έργο που επιτελεί το προσωπικό ίου Τμήματος έχει 
διττό χαρακτήρα, καθώς σε αυτό ανάγεται και η ανάπτυξη 
δράσεων για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
κατά την αστυνομική δράση.
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Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αποδίδει, σε στρα
τηγικό επίπεδο, ιδιαίτερη σημασία στο σεβασμό και στην προ
στασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και στην κατα
πολέμηση κάθε είδους ρατσιστικής συμπεριφοράς, μέσα από 
συγκεκριμένες εγγυήσεις, πρωτοβουλίες, δομές και δράσεις. 
0 ρόλος του αστυνομικού καθίσταται πολυδιάστατος, πολύ
μορφος και καθοριστικός, και, ως εκ τούτου, επιβάλει την 
προώθηση σύγχρονων μορφών αστυνόμευσης, επικεντρω
μένων στην επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας 
των τοπικών κοινωνιών και στην εφαρμογή τακτικών και πρα
κτικών, ικανών να αυξήσουν την ποιότητα παροχής υπηρεσι
ών και την αποτελεσματικότητά του, πάντα όμως με απόλυτο 
σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών. Για την υλοποίηση των 
σκοπών αυτών, το προσωπικό του Τμήματος μέσα από δράσεις 
που αναπτύσσει υπενθυμίζει την υποχρέωση σεβασμού της 
διαφορετικότητας των αντιλήψεων, του τρόπου ζωής και των 
πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων όλων των ανθρώπων ανεξαιρέ
τως, διασφαλίζοντας την αρχή της αντικειμενικότητας και της 
ίσης μεταχείρισης απέναντι σε όλους.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού προβλέπεται στις αρ
μοδιότητες του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού, μεταξύ 
άλλων, η μελέτη και εισήγηση για την τροποποίηση νομοθε
τικών και κανονιστικών διατάξεων, εφόσον διαπιστώνεται ότι 
η εφαρμογή τους θίγει τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα 
των πολιτών, και ο προσδιορισμός τρόπων με τους οποίους 
εξασφαλίζεται ο σεβασμός των ατομικών ελευθεριών από 
την αστυνομική τακτική και πρακτική.

Στο πλαίσιο αυτό το προσωπικό του Τμήματος αναπτύσ
σει συνεργασίες με συναρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής
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Αστυνομίας, κρατικούς φορείς, ανεξάρτητες δ ιο ικητικές 
αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις για τον προσδιορι
σμό μέτρων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ 
επιτελείς εκπροσωπούντο φορέα τόσο στο πλαίσιο εξέτασης 
της χώρας από διεθνή όργανα (όπως η Επιτροπή για Ατομικά 
και Πολιτικά Δικαιώματα του ΟΗΕ). όσο και σε συναντήσεις 
με εθνικά όργανα για την προστασία των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου (Ε.Ε.Δ.Α).

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων 
της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης, 
με Τμηματάρχη την Α /Α ' κα Μαρία - Αμαλία ΛΑΜΠΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΥ, περιγράφονται σε γεν ικές  γραμμές στην πα
ράγραφο U του άρθρου 15 του π,δ. 178/2014, από όπου 
ευχερώς προκύπτει ότι το Τμήμα συνιστά ουσιώδη και 
καταλυτικό παράγοντα στη λειτουργία του Σώματος της 
Ελληνικής Αστυνομίας, Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες του 
Τμήματος διακρίνονται αφενός σε αρμοδιότητες που άπτο- 
νται της διαδικασίας νομοθέτησης τόσο εντός του φορέα 
μας, όσο και στο πλαίσιο νομοθέτησης μεταξύ των φορέ
ων της Γενικής Κυβέρνησης για θέματα συναρμοδιότητας 
του Υπουργείου μας, αφετέρου σε αρμοδιότητες παροχής 
κατευθύνσεων στις λοιπές Υπηρεσίες προκειμένου να 
εφαρμόζετα ι ορθά η νομοθεσία που διέπει τη δράση της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

Αναλυτικότερα, κατά το μέρος που αφορά τη δ ια δ ι
κασία νομοθέτησης και τις  σχετικές αρμοδιότητές του, 
το Τμήμα καταρτίζει και επεξεργάζεται νομοτεχνικά τα 
σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστι
κών αποφάσεων που προωθούνται κατόπιν απόφασης 
της Ηγεσίας επί εισήγησης της καθ’ ύλην αρμόδιας 
Διεύθυνσης. Παράλληλα, την ίδια αρμοδιότητα ασκεί το 
Τμήμα και επί των σχεδίων νόμων, σχεδίων προεδρικών 
διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων που προ
ωθούνται από άλλα Υπουργεία για συνυπογραφή προς το 
Υπουργείο μας. Προκειμένου να τηρούνται απαρεγκλίτως 
κάθε φορά οι κανόνες καλής νομοθέτησης, όχι μόνο από 
άποψη νομοτεχνικής αρτιότητας, αλλά και ουσιαστικής 
σκοπιμότητας, το Τμήμα συνεργάζεται τόσο με τις Δ ιευ 
θύνσεις του Αρχηγείου όσο και με τους συναρμόδιους
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κρατικούς φορείς  για τις κανονιστικές πράξεις κοινής 
αρμοδιότητας. Χαρακτηριστικό ε ίνα ι μάλιστα ότι το προ
σωπικό του Τμήματος συμμετέχει στο σύνολό του σε Νο
μοπαρασκευαστικές Επιτροπές που συγκροτούνται όχι 
μόνο εντός του φορέα μας. αλλά και με μέριμνα άλλων 
συναρμόδιων Υπουργείων, ενώ στο αντικείμενο  των εν 
λόγω Επιτροπών περιλαμβάνεται, παράλληλα με την ενα
σχόληση με την εθνική νομοθεσία, η μελέτη του Δ ικα ίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προετοιμασία εναρμόνισής 
του προς το εσωτερικό δίκαιο.

Το δεύτερο (και μάλιστα ζω τικής σημασίας) κομμάτι 
αρμοδιοτήτων του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων αφο
ρά στην παροχή κατευθύνσεων προς τις Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Αστυνομίας για ζητήματα που άπτονται της 
νομοθεσίας που εφαρμόζει το Σώμα σε όλες τις εκφάν
σεις της δράσης και λειτουργίας του. Δεν θα ήταν υπερ
βολή να αναφερθεί ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων 
κατά τις οποίες ανακύπτουν νομικής φύσεως ερωτήματα, 
κρίνετα ι σκόπιμο να ληφθεί μέσω εισηγητικώ ν και ενη
μερωτικών σημειωμάτων η γνώμη του Τμήματος, προτού 
η αρμόδια Υπηρεσία αποφασίσει τον περαιτέρω χειρισμό 
στο ανακύψαν ζήτημα. Επιπροσθέτως. η Υπηρεσία μας σε 
πολλές περιπτώσεις έχε ι αναλάβει πρωτοβουλία ή έχε ι 
συμμετάσχει ενεργά σε δ ιαδ ικασ ίες αναμόρφωσης του 
νομοθετικού πλαισίου που διέπει θεμελιώ δεις δομές και 
εκφ άνσ εις  της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας 
(αναφέρονται χαρακτηριστικά η τροποποίηση οργανικών 
διατάξεων που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του 
αστυνομικού προσωπικού, η κατάρτιση νέου Οργανισμού 
της Σχολής Αξιω ματικώ ν Ελληνικής Αστυνομίας, η κα
τάρτιση του νόμου περί χρήσης όπλων από τους αστυ
νομικούς. η τροποποίηση του νόμου για τις ταυτότητες 
των Ελλήνων πολιτών). Περαιτέρω, συχνά με αφορμή την 
εξέταση υποθέσεων που υποβάλλονται προς την Υπηρεσία, 
καταρτίζονται πλήρη και εμπεριστατωμένα ερωτήματα του 
Τμήματος Νομικών Υποθέσεων προς το Γραφείο Νομικού 
Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο μας. αλλά και 
προς τις εισαγγελικές αρχές της χώρας. Κατά τον τρόπο 
αυτό επιδιώ κεται η μόρφωση πληρέστερης εικόνας για τα 
προς εξέταση ζητήματα, με την έκδοση σχετικών Γνωμο
δοτήσεων από τις ερωτηθείσες Αρχές, μέσω των οποίων 
επιτυγχάνεται καθολική κα ι ενίοτε οριστική επίλυση σε 
καίρια προβλήματα λειτουργίας και δράσης της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

Παράλληλα, το Τμήμα Νομικών Υποθέσεων καλλιεργώ
ντας την ανάγκη για εξωστρέφεια που πρέπει να χαρακτη
ρ ίζει τον ζωντανό οργανισμό της Ελληνικής Αστυνομίας, 
συμμετέχει ενεργά σε επιμορφώσεις και σεμινάρια που 
άπτονται του αντικειμένου των αρμοδιοτήτων του και δ ιε 
ξάγονται τόσο στο πλαίσιο της Ελληνικής Αστυνομίας (συμ
μετοχή σε σεμινάρια της CEPOL). αλλά και σε σεμινάρια 
που διοργανώνονται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του 
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Δ ιοίκησης και Αποκέντρωσης.

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Το Τμήμα Συλλογής και Επεξεργασίας Νομικών Κ ει
μένων, με Τμηματάρχη το Α /Α  κ. Δημήτριο ΣΤΑΙΚΟ. έχει 
ως αντικε ίμενο  τη συγκέντρωση, μελέτη, επεξεργασία 
κα ι ταξινόμηση της νομοθεσίας που αφορά την Ελληνική 
Αστυνομία (Οργανικοί Νόμοι - Ποινικό κα ι Δ ικονομ ικό  
Δ ίκα ιο  - Σύνταγμα - Δ ιο ικητικές  Δ ιαδικασ ίες κ.λπ.) κα ι η 
κωδικοποίησή της, η οποία αποτελεί επ ιτακτική ανάγκη 
για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

Στο πλαίσιο διευκόλυνσης του έργου των αστυνομικών 
Υπηρεσιών, το έτος 2004, το εν λόγω Τμήμα εξέδωσε τη 
συλλογή Οργανικών Νόμων και Κανονισμών Ελληνικής 
Αστυνομίας σε 2.Θ00 αντίτυπα με σύστημα διαρκούς ενη
μέρωσης. το οποίο εξακολουθεί να εκδίδεται και να απο- 
στέλλεται προς χρήση σε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής 
Αστυνομίας, καθώς και σε ενδιαφερομένους φορείς της 
Δημόσιας Διοίκησης. Κατά τον αρχικό χρόνο της έκδοσής 
της περιείχε δεκατέσσερα (14) νομοθετήματα και σήμερα ο 
αριθμός αυτός ανήλθε ογδόντα έξι (86).

Ταυτόχρονα, και προκειμένου το έργο να γίνει περαι
τέρω χρηστικό και προσβάσιμο από όλους τους συναδέλ
φους. αναρτήθηκε σε ε ιδ ική  προς τούτο εφαρμογή στο 
PoliceOnLine. Η εφαρμογή «Νομοθεσία», η οποία έχει 
αναπτυχθεί από τη Διεύθυνση Πληροφορικής/Α.Ε.Α., πα
ρέχει στους χρήστες τόσο τη δυνατότητα πρόσβασης στο 
σύνολο των ανηρτημένων σε αυτή νομοθετημότων (μέσω 
της επιλογής «Όλα τα νομοθετήματα» από το κεντρικό μενού 
της εφαρμογής), όσο και τη δυνατότητα αναζήτησης συγκε
κριμένου νομοθετήματος μέσω της αντίστοιχης επιλογής 
του κεντρικού μενού. Περαιτέρω οδηγίες παρέχονται στο 
Εγχειρίδιο Χρήσης της εφαρμογής, το οποίο είνα ι προσβά- 
σιμο μέσω της επιλογής «Βοήθεια» του κεντρικού μενού.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το Τμήμα Συλλογής 
και Επεξεργασίας Νομικών Κειμένων μεριμνά και για την 
τακτική επικαιροποίηση των ως άνω νομοθετημότων προς 
ενσωμάτωση όλων των μεταβολών που έχουν επέλθει στην 
περιεχόμενη νομοθετική ύλη. η οποία έχει αναρτηθεί στην 
εφαρμογή «Νομοθεσία» της κατηγορίας «Διοικητικές Εφαρ
μογές» του PoliceOnLine.
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Προκειμένου η συλλογή να είναι επικαιροποιημένη. κα
ταβάλλεται χρονοβόρα και επίμονη προσπάθεια σε κεντρικό 
επιτελικό επίπεδο, η οποία συνίσταται στην παρακολούθηση 
παραγωγής του νομοθετικού έργου σε καθημερινή βάση, 
την ένταξη των όποιων νέων νομοθετημάτων στη συλλογή ή 
την τροποποίηση των ήδη υφισταμένων. Ακολούθως, έπεται 
η μέριμνα για τη σύνταξη των κειμένων, την εκτύπωση των 
ενημερωτικών τευχών από το τυπογραφείο της Ελληνικής 
Αστυνομίας και η αποστολή τους στους αποδέκτες.

Το έργο αυτό αποτελεί μια διαρκή προσπάθεια που φιλο
δοξεί να βελτιώσει τις συνθήκες πληροφόρησης στο ουσια
στικά χαώδες και περίπλοκο ελληνικό νομοθετικό περιβάλ
λον, συμβάλλοντας στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, 
την απλοποίηση και την ομοιογενή εργασία των κεντρικών 
και περιφερειακών Υπηρεσιών μας και την εξυπηρέτηση 
της ανάγκης καθορισμού ενός σύγχρονου και επιστημονικού 
συστήματος νομικής ενημέρωσης.

Όπως αναλυτικά αναφέρθηκε, η Διεύθυνση Οργάνωσης 
και Νομικής Υποστήριξης επ ιτελεί σημαντικό ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων και της αποστολής του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας, καθόσον συμβάλλει και στηρίζει 
αποτελεσματικό το έργο όχι μόνο των Υπηρεσιών του Σώ
ματος. άλλα και του Υπουργείου μας. Ως κατακλείδα όλων 
των ανωτέρω, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Α /Δ ' τονίζει:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω δημοσίως, τόσο εκείνους  
τους συναδέλφους μ ε  τους οποίους συνεργάστηκα κατά τη 
διάρκεια της διαδρομής μου σε αυτή την Υπηρεσία και οι 
οποίοι συνέβαλαν μ ε  το δικό τους έργο σε αυτό το οικοδό
μημα. όσο και τους συναδέλφους οι οποίοι αποτελούν τώρα 
το έμφυχο δυναμικό της Διεύθυνσης.

Πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια όλοι οι συνάδελφοι της 
Διεύθυνσης πορεύτηκαν χωρίς ιδιοτέλεια και υστεροβουλία 
και εξακολουθούν να εργάζονται ερμηνεύοντας το γράμμα 
και το πνεύμα του νόμου, έχοντας πάντα ως γνώμονα το κο ι
νό καλό. Χωρίς να διεκδικούμε το αλάθητο, προσπαθούμε να 
χειριζόμαστε μ ε  υψηλό αίσθημα ευθύνης, μ ε  αξιοπρέπεια και 
εντιμότητα τα θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και θεωρώ 
ότι. από το σύνολο του προσωπικού, καταβάλλεται κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να δίνεται κάθε φορά η βέλτιστη λύση.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι ο καθένας από εμάς  
μπορεί να συμβάλλει μ ε  το έργο του. μ ε  το δικό του τρόπο, 
στη βελτίωση τόσο της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και της 
κοινωνίας στο σύνολό της. και να υπενθυμίσω στον κάθε 
έναν ξεχωριστά. ..»■.

&...ϊΓάκΤά 0Τ0Χ 1X01/ 001/ ΧΧ/χΧ/ζ Τ’*/!/ Ιβ ά /η .

Τσ ^βΚό/β,σχ x/tx/ χ /χ ’ σ τϊγθ00ζ>/Κ^0ζ Κσχ.
/ β / Κ  f  η  ζζχί/χ /ζ Τ0 Τά/χ/^/ 0/0/01/.
/\/}/)/ΤΧβ>0 /)0 Χ /ά  ΤΓ0/)/)Χ Χά βζχψΧχ'όχ/'

£6/ /Χ (Ο 0ζ Κ'’ Χ ψ Κ /ί/ζ  6 τ0  xy6/,
7ρζ0ΐ/6/σς f x  0ΰά /ίχ^^/ΰχς ΰτ0χ ζγ>0έ<0,

ρ^σΚχχτπί/χτας ρ ^ σ ι/τη  χα 6χ μώόχ/ y  Ιβ ά /ty. 

f t  /f tά / ty  ό ’ χίΜνύχ τ ’ Α///Χ/0 T /tfx iJ /

Λή/α/'ζ a i/ r * jx  f a x  β χ ζ /χ /χ χ ζ  Κτ0χ  
Ά /β ά  ζίχχ χχχ/ χα  όχ ζήώόχ/ ΤΓ/<ί.

Λ / α χ  τπΆΐχ/£.*ί τ* /χ  Xjfx/ζ, y  I f fa /ty  £χχ  όχ /ξζ)αόχ . 
Ίετό / ό0β>0ζ τεστ/ χ //χχς , f x  τοό-y γτχ/γοα,

β α  Τ0 y  /βΚ χχς τ / όηβ>α/χ0ΐ/χ»

Καβόφης, Ιθάκη
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LASER ΜΥΩΠΙΑΣ. ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑΣ, ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ

Σχολές Αξιωματικών 
& Αστυφυλάκων 

της Ελληνικής 
Αστυνομίας

Οπτική οξύτητα με ή χωρίς δι

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

Του Γεωργίου Χρονόπουλου
Επιστημονικού Διευθυντή 

της Οφθαλμοχειρουργικής 

Η.Η.Ν. EYE DAY CLINIC

E Y E D A Y C L I N I C
ΟΦ0ΑΛΜΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Στην Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας EYE DAY CLINIC 

έχουμε υιοθετήσει την πιο σύγχρονη και 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 παλαιότερες 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 είναι 

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 ότΐ:

• 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, 

γι' 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.

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.

Λ

PRK



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 μάπ 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 έχει 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 

1 0 7 ο  των ατόμων με γλαύκωμα που λαμβάνουν την ενδεδειγ- 

μένη θεραπεία έχουν παρόλ' αυτά απώλεια όρασης.

Το γλαύκωμα δεν είναι 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 (3ος - 6ος ορ.) 

τηλ. 2107295000



Π ΡΌ ΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
► Του Ανθ/μου Ανιώνη Τζιβανόπουλου

Εγκλήματα που Συγκλόνισαν το Πανελλήνιο

ΥΠΟΘΕΣΗ
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Το φαινόμενο της «ληστοκρατίας» κράτησε ένα ολόκληρο 
αιώνα στη χώρα μας. Συνδέεται με την εξελικτική πορεία 
του νεοελληνικού αστικού κράτους γνωρίζοντας περιό

δους ύφεσης και έξαρσης που σχετίζονται με συγκέκριμένα πο
λιτικά γεγονότα, κοινωνικές και εθνικές εξελίξεις. Σύμφωνα με 
τους μελετητές του φαινομένου η «ληστοκρατία» χωρίζεται σε 
τρεις περιόδους με πρώτη την περίοδο βασιλείας του Όθωνα 
(1835-1870) όπου έχουμε την εμφάνιση και την έξαρσή της. Η 
δεύτερη περίοδος (1870-1920) συμπίπτει με την επέκταση των 
εδαφών της χώρας μας κατά τον A ' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η τρίτη 
περίοδος (1921-1936) σφραγίζεται από την Μικρασιατική κα
ταστροφή γνωρίζοντας νέα έξαρση μέχρι την οριστική εξάλει
ψή της κατά τα χρόνια της Εθνικής Αντίστασης. Οι απόψεις για 
τους πρωταγωνιστές αυτής της περιόδου, τους λήσταρχους και 
τα μπουλούκια τους, διχάζονται. Από την μία χαρακτηρίζονται 
ληστές, κακούργοι, βασανιστές, εγκληματίες, ενώ από την άλλη 
αντιμετωπίζονται ως παλικάρια, ήρωες, ανυπόταχτοι, ελεύθε
ροι. προστάτες, εκδικητές του άδικου κλπ. Η αλήθεια συνήθως 
βρίσκεται κάπου στη μέση. Από την μία, πολλοί καπεταναίοι - 
λήσταρχοι απολάμβαναν τα προνόμια που τους είχε παραχω
ρήσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, προκειμένου με τον τρόπο 
αυτό να λαμβάνει ένα μέρος από τα έσοδα των δραστηριοτήτων 
τους. Οι ίδιοι προσχώρησαν στην Επανάσταση του 1821 με την 
προσδοκία να απαλλαγούν οριστικά από τους φόρους του Σουλ
τάνου, ιδρύοντας στις περιοχές τους ανεξάρτητό κρατίδια. Έτσι 
ήρθαν σε δύγκρουση αρχικά με τον Καποδίστρια και στην συνέ

χεια με τον Όθωνα, που ήθελε να δημιουργήσει ένα κράτος δυ
τικού τύπου και βγήκαν στην παρανομία. Από την άλλη, πολλοί 
αγωνιστές του 1821 βρέθηκαν στο περιθώριο με την απόφαση 
του Όθωνα, να διαλύσει το σώμα των ατάκτων με το πρόσχημα 
της δημιουργίας σύγχρονου τακτικού στρατού. Ήταν μια κίνηση 
που αποσκοπούσε στην αποδυνάμωση των πολιτικών κομμάτων 
της εποχής από τα ισχυρότερα ερείσματά τους. Ήταν όμως και 
μια κίνηση, που οδήγησε πολλούς από τους εξαθλιωμένους και 
ταπεινωμένους αγωνιστές στη ληστεία.

Η περίπτωση του λήσταρχου Αθανάσιου Παπακυριτσό- 
πουλου ξεφεύγει από το στερεότυπο του ληστή της εποχής, που 
τον θέλει άξεστο, απαίδευτο ακτήμονα ή κτηνοτρόφο, εκβιαστή, 
φιλοχρήματο και βάρβαρο άνθρωπο. 0 πατέρας του Γεώργιος, 
ήταν δικηγόρος για μια ΙΟετία στη Λαμία και συμβολαιογράφος 
με έδρα την Υπάτη. Υπήρξε επίσης από τους μεγαλύτερους κτη
ματίες της περιοχής και διετέλεσε κατ' επανάληψη δήμαρχος 
του Δήμου Παρεχελωιτών ( σημερινός Δήμος Λιανοκλαδίου). 
Ο Αθανάσιος Παπακυριτσόπουλος γεννήθηκε το 1869 στο 
Αμούρι. Σε ηλικία 18 ετών τελείωσε τις γυμνασιακές σπουδές 
στο Γυμνάσιο της Λαμίας και γράφτηκε στην προπαρασκευαστι
κή σχολή υπαξιωματικών Κέρκυρας. Μετά από διετή φοίτηση 
εξήλθε με το βαθμό του λοχία του πυροβολικού και τοποθετή
θηκε στο Σύνταγμα των Αθηνών, το 1897. 0 νεαρός Παπακυρι- 
τσόπουλος είχε τις βάσεις και τα εφόδια, για να ζήσει μια άνετη 
ζωή και τίποτα δεν προδίκαζε την μετέπειτα πορεία του, ως ενός 
από τους πλέον καταζητούμενους λήσταρχους της εποχής του.



Κτίριο φυλακών Λαμίας
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Λήσταρχοι την εποχή του ΤρικουππΚαταδιωκτικό απόσπασμα Χωροφυλακής

Η κρίσιμη καμπή ήταν, όταν ερωτεύτηκε σε ηλικία 18 ετών 
την μοναχοκόρη του Αναγνώστη Τραγουδάρα. ισχυρού πολιτευ- 
τή και μεγαλοκτηματία στο Αμούρι. Την εποχή εκείνη οι γόμοι 
γίνονταν κατόπιν συνοικεσίου και για τις εύρωστες οικογένειες 
ήταν περισσότερο μια εμπορική συμφωνία. 0 Τραγουδάρας είχε 
υποσχεθείτην κόρη του Ελένη στον Σπύρο Τράκα, έναν γνωστό 
πολιτικό της περιοχής, κάτι που δεν μπόρεσε να αποδεχτεί ο νε
αρός Παπακυριτσόπουλος και θολωμένος από τα συναισθήματά 
του. την απήγαγε. Ήταν μια ενέργεια απερίσκεπτη εκ μέρους του 
νεαρού, που δεν συγχώρεσε ο Τραγουδάρας, καθώς τον εξέθετε 
στην τοπική κοινωνία και έθετε σε κίνδυνο τα οικονομικά οφέ
λη που προσδοκούσε από το γάμο της κόρης του. Εναντίον του 
Παπακυριτσόπουλου υπεβλήθη μήνυση για βίαιη απαγωγή. 
Συνελήφθη και καταδικάστηκε με την ανώτερη ποινή της φυ
λάκισης πέντε ετών, ενώ ταυτόχρονα συνελήφθη και ο πατέρας 
του. κατηγορούμενος για χρέη προς το Δημόσιο. 0 Παπακυριτσό- 
πουλος έφερε βαριά την καταδίκη του. θεώρησε υπερβολική και 
εξοντωτική την ποινή που του επιβλήθηκε. Μέσα στις φυλακές 
Λαμίας αντιμετώπισε τις εχθρικές διαθέσεις συγκρατούμενών 
του, που ήταν φίλα προσκείμενοι στο αντίπαλο κόμμα από αυτό 
του πατέρα του. Έτσι αποφάσισε να δραπετεύσει, πράγμα διόλου 
δύσκολο για έναν αποφασισμένο κρατούμενο την εποχή εκείνη, 
με δεδομένη την άθλια κτηριακή κατάσταση των φυλακών και την 
ελλιπή φύλαξη. Η οικογένειά του προσπάθησε να τον φυγαδεύσει 
στο εξωτερικό, όμως, όταν λίγες μέρες αργότερα πληροφορή- 
θηκε τον θάνατο του πατέρα του μέσα στη φυλακή, θεώρησε 
ως υπεύθυνους τον Τραγουδάρα και τον Τράκα και αποφάσισε 
να βγει στην παρανομία και να τους εκδικηθεί.

Ο Παπακυριτσόπουλος εντάσσεται στη συμμορία του 
λήσταρχου Τσουλή και τους ακολουθεί στις ληστρικές τους 
επιθέσεις που χαρακτηρίζονταν από άμετρη βία και βαναυσό
τητα, με πιο γνωστές αυτή της ληστείας και δολοφονίας του 
γαιοκτήμονα Εμίν Βέη. και τη δολοφονία του γιου του πλού
σιου κτηματία Κοροδήμου, που τον κρατούσαν όμηρο και τον 
σκότωσαν παρόλο που έλαβαν 100.000 δραχμές ως λύτρα. Ο 
Παπακυριτσόπουλος δεν ήταν φιλοχρήματος όπως ο Τσουλής, 
καθώς είχε ήδη δική του περιουσία και τα χρήματα που δπο- 
σπούσε από τις ληστείες τα μοίραζε στους φτωχούς, προίκιζε 
άπορα κορίτσια, προστάτευε καταδιωκόμενους για χρέη και

ανάγκαζε τους πλούσιους να βοηθούν όσους είχαν ανάγκη. Έτσι 
κέρδισε το σεβασμό και την αγάπη του απλού κόσμου της περι
οχής. που τον θεωρούσε φύλακα άγγελό τους. Εξασφάλισε δε 
την σιωπή και την υποστήριξή του, γεγονός που τον βοήθησε να 
ξεφεύγει από τα αποσπάσματα των διωκτικών αρχών. Το Μάιο 
του 1893 έφτασε η στιγμή που ο Παπακυριτσόπουλος είχε 
την ευκαιρία να εκδικηθεί τον Τράκα, καθώς η συμμορία του 
τον συνάντησε έξω από το Αμούρι και αιφνιδίασε την συνοδεία 
του. Ήταν η αφορμή όμως να έρθουν σε αντιπαράθεση οι δύο 
αρχηγοί, καθώς ο Παπακυριτσόπουλος ήθελε να εξοντώσει τον 
Τράκα, ενώ ο Τσουλής ενδιαφερόταν μόνο για τα λύτρα. Τελικά 
εισέπραξαν 100.000 δρχ σε χρυσό και ο Τσουλής, αφού πήρε το 
μερίδιό του. εγκατέλειψε τον Παπακυριτσόπουλο. Ο τελευταί
ος τελικά άφησε ελεύθερο τον Τράκα, καθώς θεωρούσε, πως, 
αφού πήραν τα λύτρα, δεν μπορούσε να τον σκοτώσει. Έκτοτε 
η δίωξη του Παπακυριτσόπουλου έγινε εντονότερη και μετά 
από ένα έγκλημα που διαπράχθηκε από τη συμμορία του στα 
περίχωρα της Λαμίας, οδήγησε την τότε κυβέρνηση να μετα
θέσει από την Άμφισσα στη Λαμία δύο δικαστικούς, που είχαν 
στο ενεργητικό τους αναγνωρισμένες επιτυχίες, τους δικαστές 
Λεωνίδα Ροζάκη και Γεώργιο Αγγελή. Ο Παπακυριτσόπουλος 
έχοντας πιθανώς κουραστεί από την συνεχή καταδίωξη των 
αποσπασμάτων και επιθυμώντας ενδεχομένως να πάρει αμνη
στία, αποφάσισε να πιάσει ομήρους τους δύο δικαστικούς, μια 
πρακτική που δεν ήταν άγνωστη στα ληστρικά χρονικά.



Μάχη με ληστές Ισχέδιο Sahib, σκίτσο Belle 187i)

Ήταν πρωί της 8ης Σεπτεμβρίου του 1894. όταν οι δύο δι
καστές αναχώρησαν με άμαξα από την Υπάτη με κατεύθυνση 
ένα γειτονικό χωριό στα πλαίσια διεξαγωγής ανακρίσεων για 
τη πρόσφατη αιματηρή δράση του διαβόητου λήσταρχου. Συνο
δεύονταν από το γραμματέα του Πρωτοδικείου Βλαχογεώργο 
και το γραμματέα του εισαγγελέα Παπαδόπουλο. Ως φρουρά 
των δικαστικών υπήρχε ένας ένοπλος στρατιώτης του πεζικού 
δίπλα στον αμαξά και τρεις έφιπποι χωροφύλακες, μια πολύ 
μικρή συνοδεία, δεδομένου του κινδύνου που μπορούσαν να 
αντιμετωπίσουν ανά πόσα στιγμή σε εκείνη την περιοχή. Λίγο 
μετά το μεσημέρι βρέθηκαν κοντά σε μια γέφυρα, ανάμεσα 
στα χωριά Μπεκή και Καλύβια, όταν οι ληστές αιφνιδιάζοντας 
τη φρουρά, σταμάτησαν την άμαξα με την απειλή των όπλων. 
0 έφιππος χωροφύλακας που προπορευόταν, μαζί με ακόμα 
έναν διέφυγαν, ενώ ο τρίτος αντιστάθηκε και τραυματίστηκε. 0 
εισαγγελέας Ροζάκης προσπάθησε να αντιδράσει τραβώντας το 
περίστροφό του, αλλά χτυπήθηκε με γιαταγάνι στο κεφάλι από 
τον Παπακυριτσόπουλο. Οι υπόλοιποι παραδόθηκαν χωρίς αντί
σταση. 0 Ροζάκης αιμορραγούσε και από τον πόνο δεν μπορούσε 
να προχωρήσει, γεγονός που ανάγκασε τους ληστές να σταματή
σουν μέχρι ο Παπακυριτσόπουλος να του περιποιηθεί το τραύμα. 
Στη συνέχεια ο λήσταρχος υπαγόρευσε στον ανακριτή Αγγελή το 
εξής σημείωμα: «Κύριε Νομάρχα, κ α τ' απαίτησιν των ληστών 
που μας ηχμαλώτισαν ζητούμε να αναστολή πάσα καταδίωξις 
από μέρους των αποσπασμάτων μέχρις ότου εξαγορασθώμεν. 
Διαφορετικά θα μας χαλάσουν αμέσως». Την επιστολή αυτή 
την έδωσαν στο γραμματέα Βλαχογεώργο να την μεταφέρει στο 
Νομάρχη στη Λαμία, ενώ τον άλλο γραμματέα Παπαδόπουλο τον

έστειλαν να συναντήσει τα διω
κτικά αποσπάσματα και να τα 
προειδοποιήσει πως αν συνεχί- 
σουν, βάζουν σε άμεσο κίνδυνο 
τις ζωές των δύο δικαστικών.

Η είδηση της αιχμαλω
σίας των δύο κορυφαίων δι
καστικών προκάλεσε μεγάλη 
αναταραχή στην κοινωνία της 

I Λαμίας. Η πρώτη ενέργεια του 
_ m Λ  I  Νομάρχη ήταν, να ενημερώσει

Φωιογραφία εποχής, της Λαμίας

τον αρμόδιο υπουργό Εσωτερικών εηισημαίνοντας τον κίνδυνο 
που διέτρεχαν οι δικαστές. Η απάντηση του υπουργείου όμως 
ήταν σοκαριστική και επέτεινε την ανησυχία της τοπικής κοινω
νίας. Το τηλεγράφημα έλεγε χαρακτηριστικά: «Ουδεμίαδιαπραγ- 
μάτευσις. Εξοντώσατε ληστοσυμμορίαν πριν επέλθη το σκό
τος της νυκτός. Μη φεισθήτε Θυσίας δικαστικών». Τα διωκτικά 
αποσπάσματα, αποτελούμενα από επίλεκτους εύζωνες γνώστες 
της περιοχής, βρέθηκαν γρήγορα σε πολύ κοντινή απόσταση και 
μπροστά από το μονοπάτι που ακολουθούσε η συμμορία με τους 
αιχμαλώτους, έστησαν ενέδρα. Μόλις εμφανίστηκε η συμμορία, 
οι εύζωνες εξαπέλυσαν σφοδρά πυρά. Οι ληστές οχυρώθηκαν 
πίσω από τα σώματα των δικαστών, με τον Εισαγγελέα Ροζάκη 
να φωνάζει «Μη! Μη πυροβολείτε. Σκοτώνετε εμάς». Η εντολή 
που είχε λάβει το απόσπασμα ήταν σαφής. Να εξοντωθούν πόση 
θυσία οι ληστές, ακόμη και αν χρειαστεί να χάσουν τη ζωή τους οι 
δύο αιχμάλωτοι. Μετά από λίγο τα πυρά των ληστών σταμάτησαν. 
Ήταν όλοι νεκροί και μαζί με τους ληστές κείτονταν νεκροί και 
οι δύο διακεκριμένοι δικαστικοί, θύματα της αναλγησίας και της 
αδιαφορίας των αρχών της εποχής εκείνης.

Η είδηση του θανάτου των δύο δικαστικών συντάραξε 
κοινή γνώμη στην Ελλάδα. Στις 19 Μαρτίου 1894 κυκλοφόρησε 
σε είκοσι χιλιάδες φύλλα, αριθμός ρεκόρ για την εποχή, η εφη
μερίδα Μικρός Ρωμιός με ένα ποίημα του Σουρή αφιερωμένο 
στους δύο αδικοχαμένους δικαστικούς, που μεταξύ άλλων έλεγε: 

...Μα το γκουβέρνο δεν τους Λυπάται 
και παραγγέλνει «παιδιά χτυπάτε».
Αλλάξτε τους την Παναγιά 
κι ας πετσοκόφουν ωσάν τραγιά 
τους αιχμαλώτους τους δυστυχείς 

αφού ο βίος είναι... βραχύς. ■
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[ΙΑΤΡΙΚΟ f
► Του Αστυνόμου Α’ (ΥΓ) - Ψυχολόγου Νίκου Σταματογιάννη 

της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΑ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ. ΠΑΡΑ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ

ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π ΟΎ.) ορίζει την 

εφηβεία ως την περίοδο της ζωής μεταξύ 10-19 ετών. 

Η εφηβεία αναγνωρίζεται ως μια ειδική αναπτυξια

κή φάση, η οποία διακρίνεται συχνά από στρες και ένταση. 

Οι εξετάσεις κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής αυξάνουν 

συχνά το άγχος των εφήβων, αλλά και των γονέων τους, με 

αποκορύφωμα την τελευταία σχολική χρονιά που καταλήγει 

στις πανελλήνιες εξετάσεις. Το στρες των εξετάσεων είναι 
καλύτερο να προλαμβάνεται παρά να θεραπεύεται και μια 
συστηματική, επίμονη, οργανωμένη, προγραμματισμένη και 
τακτική προσπάθεια από την αρχή του σχολικού έτους είναι 

η καλύτερη μέθοδος πρόληψης.

Α) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΟ ΣΤΡΕΣ

Οι εξετάσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σχο
λικής ζωής. Είναι απολύτως φυσιολογικό να αισθάνεται ο 

έφηβος κάποιο μέτριας έντασης άγχος, ωστόσο το υπερ
βολικό άγχος μειώνει σημαντικά την επίδοση. Σημαντικοί 
παράγοντες που αυξάνουν το στρες των εξετάσεων είναι: 

η πίεση της οικογένειας για το καλύτερο αποτέλεσμα, η 
συναισθηματική ανωριμότητα, η επρροή των συμμαθητών 

και φίλων, οι αρνητικές σκέψεις και η φτωχή αυτοεικόνα.

η λήψη διεγερτικών ουσιών, όπως καφές, τσάι, κόκα-κό- 

λα κλπ. Απόπειρες αυτοκτονίας έχουν καταγραφεί κατά τη 

διάρκεια των εξετάσεων ή λίγο πριν την ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων τους. Επίσης, κάποιοι μαθητές εμφανίζουν 
κατάθλιψη ή αναπτύσσουν φοβίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

ενδεχομένως να χρειαστούν περισσότερη ο ικογενειακή 
υποστήριξη, συμβουλευτική ή ακόμα και αντικαταθλιπτικά 

φάρμακα.

Β) ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ

Η απελευθέρωση διαφόρων ορμονών που σχετίζονται 

με το στρες στο σώμα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια 

αγχογόνος κατάσταση, οδηγεί σε υπερδιέγερση και νευ 

ρικότητα. Παρατηρείται ένταση στους μύες. γρήγορη ανα

πνοή, το στόμα στεγνώνει, ενώ η καρδιά χτυπά δυνατά και 
το σώμα ιδρώνει. Τα πρώτα συμπτώματα υπερβολικού στρες 
είναι πονοκέφαλος, δυσκολίες ή σημαντικές αλλαγές στις 
συνήθειες του ύπνου, απώλεια της όρεξης και της διάθεσης, 

αίσθημα κούρασης, δυσκολία συγκέντρωσης και αίσθημα 

ανησυχίας. Μερικές φορές το ασυνήθιστο και υπερβολικό 

άγχος μπορεί να προκαλέσει κρίσεις πανικού, κατάθλιψη, 
χρήση ναρκωτικών ή/κα ι κατάχρηση αλκοόλ, διατροφικές 

διαταραχές ή ακόμα και αυτοκαταστροφική ή/κα ι αυτοκτο- 
νική συμπεριφορά. Ένας έφηβος που ξαγρυπνά, κάνει αρ

νητικές σκέψεις, δεν έχει όρεξη να φάει, έχει ταχυπαλμία 

και τα χέρια του τρέμουν είναι μια τυπική εικόνα φόβου για 

τις εξετάσεις. Αυτά τα συμπτώματα χρειάζονται προσοχή και 
οι υψηλού κινδύνου μαθητές θα πρέπει να αναγνωρίζονται 

νωρίς Kat οι παρεμβάσεις να είναι ανάλογες.

Π  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Υπάρχουν κάποιες μέθοδοι και τεχνικές αυτοβοήθειας 

που είναι αρκετά χρήσιμες και αποτελεσματικές μακρο
πρόθεσμα μέχρι τις εξετάσεις, προκειμένου να μπορέσει 

να διαχειριστεί ο έφηβος το άγχος του.
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1 Τεχνικές αναπνοής: Εάν η αναπνοή είναι ταχεία και 

«ρηχή», καθίστε σε ένα άνετο μέρος και ελέγξτε πόσο 

γρήγορα αναπνέετε τοποθετώντας το χέρι σας στο στο
μάχι. Αν μια αναπνοή κρατάει μόνο ένα με δύο δευτερό

λεπτα, αρχίστε να αναπνέετε αργά και βαθειά μέχρι να 
βγάλετε όλον τον αέρα από μέσα σας σε περίπου πέντε 

δευτερόλεπτα. Διατηρήστε τον έλεγχο της αναπνοής με 

αυτόν τον τρόπο μέχρι να το κάνετε φυσικά.

2 Τεχνικές χαλάρωσης: Κλείστε τα μάτια σας και ανα- 

πνεύστε βαθειά. Προσπαθήστε να εντοπίσετε περιοχές 

έντασης και να χαλαρώσετε τους μύες σας. Σκεφτείτε τη 
χαλάρωση που νιώθετε και μετά από 20 λεπτά περίπου 

κάντε λίγες διατατικές ασκήσεις.

3 Άσκηση και εξωσχολικές δραστηριότητες: Η τακτική 

άσκηση ακόμη και για 10-20 λεπτά την ημέρα μπορεί 
να βοηθήσει πολύ στην αντιμετώπιση του άγχους. Το 
περπάτημα, το ποδήλατο, τα ομαδικά αθλήματα, αλλά 

και εναλλακτικές δραστηριότητες, όπως η γιόγκα και 

ο διαλογισμός έχουν ευεργετικά αποτελέσματα. Πολλά 
παιδιά, συχνά και με την παρότρυνση των γονέων τους, 

διακόπτουν όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες τη 
χρονιά των πανελληνίων εξετάσεων και αυτό έχει δυ

σμενή αποτελέσματα και στην ψυχική τους υγεία, αλλά 

και στην επίδοσή τους. Το γεγονός, ότι ένα παιδί δίνει 
πανελλήνιες εξετάσεις δε σημαί

νει ότι πρέπει να δ ιακόψει την 
υπόλοιπη ζωή του για έναν 

ολόκληρο χρόνο και το να 
σταματήσει μια δραστηρι

ότητα που του αρέσει και 

το χαλαρώνει, όπως το να 
μαθαίνει ένα μουσικό όρ

γανο. θα έχει περισσότερο 
αρνητική παρά θετική επί

δραση στην προσπάθειά του.
4  Ύπνος: Η ξεκούραση που 

προσφέρει ο ύπνος πρέ

πει να διατηρηθεί και συ- 

νιστάται να αποφεύγεται 
οποιαδήποτε δ ιεγερτι
κή ουσία πριν κοιμηθεί 
ο έφηβος. Ενα ζεστό

μπάνιο μπορεί να προσφέρει χαλάρωση και να βοηθήσει 

για έναν ήσυχο και άνετο ύπνο. Τα υπνωτικά φάρμακα 

καλό είναι να αποφεύγονται.

5. Ομάδες υποστήριξης: Επιλέξτε έναν φίλο ή φίλη για 

να διαβάζετε μαζί ή δημιουργήστε μια ομάδα μελέτης. 

Αυτή η ομάδα θα σας υποστηρίζει μέσω της συζήτη

σης ή ακόμη και για να διασαφηνίσετε αμφιβολίες και 
απορίες που έχετε μέσω μιας διαδικασίας αμοιβαίας 

ενθάρρυνσης και βοήθειας.

Δ) ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΟΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

2.

Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της σχολικής χρονιάς: Η 

συστηματική, προγραμματισμένη και οργανωμένη προε

τοιμασία για τις εξετάσεις είναι πολύ σημαντική για έναν 

μαθητή. Η σωστή διαχείριση του χρόνου είναι αναγκαία 
προκειμένου να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ της 
μελέτης και των άλλων δραστηριοτήτων. Ο υγιεινός τρό
πος ζωής είναι επίσης ένα άλλο κλειδί για τον έλεγχο 
του άγχους. Ο επαρκής ύπνος, η τακτική άσκηση και η 

ισορροπημένη δίαιτα αποτελούν βασικά συστατικά για 
την αντιμετώπιση του στρες. Οι φ ιλ ικές σχέσεις με κα

λούς μαθητές μπορεί επίσης να βοηθήσουν.

Κατά την περίοδο των εξετάσεων; 0 μαθητής πρέπει να 

αποφεύγει να μελετά ή να τρώει αργά τη νύχτα, να κα

ταναλώνει ανθυγιεινές τροφές και να συζητά για το πώς 
πήγε σε τυχόν προηγούμενα μαθήματα. Δεν προσπαθεί 

να μελετήσει ένα καινούριο θέμα ή κε
φάλαιο ή να κάνει επα

νάληψη την

ΣΕΠΤΕΜ ΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 53



I  ΙΑΤΡΙΚΟ T
τελευταία στιγμή γιατί αυτό θα προκαλέσει μεγαλύτερο 

άγχος και ανησυχία.
3. Στην εξεταστική αίθουσα: Αποφύγετε αγχωτικές συζη

τήσεις με φίλους. Πηγαίνετε στην αίθουσα εξετάσεων 

εγκαίρως και με θετική και αισιόδοξη στάση. Διαβάσετε 

μέχρι να κατανοήσετε πλήρως τις ερωτήσεις πριν αρχί

σετε να απαντάτε. Προγραμματίστε πώς απαντήσετε στις 

ερωτήσεις εντός του προβλεπόμενου χρόνου. Τα θέματα 

που μπορούν να λυθούν πιο εύκολα, καλό είναι να απα

ντηθούν πρώτα. Χρειάζεται να αφήσετε λίγο χρόνο για 

να ξαναδιαβάσετε τις απαντήσεις σας πριν παραδώσετε 

την κόλλα εξέτασης. Οι συζητήσεις μετά το τέλος της 

διαδικασίας για το ποιες ήταν οι σωστές απαντήσεις και 

ποιες όχι δεν βοήθησαν ποτέ κανέναν και με κανέναν 

τρόπο.

Ε) ΠΩΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

Οι γονείς δεν πρέπει να δίνουν υπερβολική αξία στους 

βαθμούς και τις επιδόσεις, αλλά να έχουν μια θετική και 
ενθαρρυντική στάση εκτιμώντας τις προσπάθειες των παι
διών τους. Αρνητικές κουβέντες και συγκρίσεις θα πρέπει να 

αποφεύγονται, όπως και η μεταφορά του δικού τους άγχους 
στο παιδί τους. Περάστε χρόνο μαζί με το παιδί κατά τη δι

άρκεια της δύσκολης αυτής περιόδου, προσφέρετε αίσθημα 

ασφάλειας, αγάπης και ζεστασιάς μέσα από τη σχέση σας με 

εκείνο. 0 μαθητής δεν πρέπει να αναγκάζεται να διαβάζει 

και θα πρέπει να του επιτρέπεται να χαλαρώνει στο μεταξύ.

Μην αντιδράτε υπερβολικά σε αποτυχίες ή λάθη και έχε

τε υπομονή για να αντιμετωπίσετε τον εκνευρισμό και την 

αντιδραστικότητα του έφηβου παιδιού σας. Μια ατμόσφαιρα 
που ευνοεί τη μελέτη πρέπει να εξασφαλιστεί στο το παιδί, 

αποφεύγοντας τις οικογενειακές συγκρούσεις. Συζητήστε δ ι

άφορες επιλογές καριέρας με το παιδί σας, ώστε να προετοι
μαστεί για την επιλογή διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων και 

να μη θεωρήσει την επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις ως 
μονόδρομο. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να πιστέψει 

ο έφηβος ότι βρίσκεται μπροστά σε αδιέξοδο, μόνο και μόνο 

επειδή τυχόν απέτυχε να γράψει καλά στις εξετάσεις. Τέλος, 

είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι μερικά παιδιά χειρίζονται 

όλες τις καταστάσεις με ψυχραιμία, ενώ άλλα αρχίζουν να 

πανικοβάλλονται ακόμη και με πολύ μικρά προβλήματα. Ως 

εκ τούτου, είναι σημαντικό οι γονείς να ενθαρρύνουν πάντα 
τα παιδιά τους, να τα βοηθούν με τη στάση τους και τη συμπε
ριφορά τους να αντιμετωπίσουν το στρες και να τα κρατούν 

απασχολημένα με εξωσχολικές δραστηριότητες που τα ίδια 
επιθυμούν και επιλέγουν, όπως η μουσική, ο χορός, ο αθλη

τισμός. κ.λη.. Το κλειδί όμως είναι να έχουμε υπόψη πως μια 
ενδεχόμενη επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις αποτελεί 
μεν μια καλή αρχή και σημαντικό εφόδιο για την μετέπειτα 
επαγγελματική ζωή, ωστόσο μια ενδεχόμενη αποτυχία δεν 

καταδικάζει σε καμιά περίπτωση την πορεία της ζωής, το 

μέλλον και την επαγγελματική εξέλιξη ενός ανθρώπου. ■
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• Προσφορά για Αστυνομικούς 
και πολιτικό προσωπικό 

-25% στα γυαλιά ηλίου & οράσεως.

• Εντελώς δωρεάν
οι πρώτοι δοκιμαστικοί φακοί.

MICHAEL KORS

mm mm
• Δεκτά όλα τα ταμεία.

Δεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες.
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ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Οπτικός-Οπτομέτρης

Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ & Σ. ΣΛΗΜΑΝ U8 11526 ΑΘΗΝΑ ·  ΤΗΛ/FAX 2106913Α81 · e-mail nikolopoulos_optics@yahoo.gr

ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 

ΤΡΟΦΙΜΑ

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 288 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, η μ . 210-9591911, 210-9541761
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ΧΑΡΤΙΚΑ

ΤΙΣ ΦΘΗΝΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΙΤΕ ΟΑΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Λεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη  1 3 :0 0 ’ - 2 0 :3 0 ’/

Τετάρτη, Π αρασκευή  0 8 :0 0 ’ - 1 5 :0 0 ’
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I  ΙΣΤΟΡΙΚΟ _  _______________________________________
► Των Αστυφύλακα Δημητρίου Τσιρίγκα 

Αστυφύλακα Κων/νου Κούτλα

ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Η Αμεση Επέμβαση, ένας εκ των δυο προγονών της σύγχρονης Άμεσης Δράσης της Ελληνικής 

Αστυνομίας, ιδρύθηκε επίσημα το έτος 1960 από την Ελληνική Χωροφυλακή σε μια ευρύτερη προ

σπάθεια μεθόδευσης της αστυνόμευσης με σύγχρονα και αποτελεσματικότερα μέσα όπως επέβαλαν 
οι νέες συνθήκες ζωής.

Η απόκτηση μηχανοκίνητων μέσων και ιδίως αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών κρίθηκε απα

ραίτητη απο την Χωροφυλακή, 
και περισσότερο οι δράστες 

την ταχεία τέλεση αυτών 

κίνητα μέσα, κατά κύριο

ιδιαίτερα κατα τη δεκαετία του 1950. διότι ολοένα 
εγκληματικών ενεργειών, χρησιμοποιούσαν για 

αλλά και για τη μετέπειτα διαφυγή τους μηχανο
λόγο αυτοκίνητα. Ο εφοδιασμός και η χρήση 

αυτοκινήτων επομένως στην “υπηρεσία 

κατά του εγκλήματος" 

Η Η ΙΗ Η Β η κ » . .  κατέστη επι
τ α κ τ ι κ ή

' :■
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Περιπολικό Αμεσης Επέμβασης Χωροφυλακής, μάρκας Vauxhall

Παράλληλα τα αυτοκινούμενα περιπολικά έπρεπε να εξο

πλιστούν με σύγχρονα τεχνικά μέσα επικοινωνίας και δ ιαβί

βασης πληροφοριών, όμοιων με αυτών που διέθεταν αρκετές 
αστυνομίες ανά την υφήλιο, με πρότυπο και πληρέστερο 
σύστημα όμως, το προηγμένο για την εποχή ραδιοτηλεφω- 

νικό δίκτυο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
Το 1959 μάλιστα το αμερικανικό σύστημα εισήχθη στην Ελλάδα 

από την Αμερικανική Αστυνομική Αποστολή1 με τον τίτλο «ΑΜΕΣΗ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ή ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ»2. Το συγκεκριμένο σύστημα περι

λάμβανε περιπολικά αυτοκίνητα εφοδιασμένα με ραδιοτηλέφωνα 
συνδεδεμένα με μία κεντρική πηγή πληροφοριών, το Ραδιοτη- 
λεφωνικό Κέντρο - Ρ/Τ Κέντρο, το οποίο βρισκόταν σε διαρκή 
επικοινωνία και ακρόαση με τα οχήματα μεταβιβάζοντας στα πλη- 

ρώματά τους κατευθυντήριες οδηγίες, πληροφορίες και εντολές 
υπηρεσιακής φύσεως. Επιπρόσθετα εντός του Ρ/Τ Κέντρου υπήρ

χε αίθουσα τηλεφωνητών προκειμένου το κοινό να ειδοποιεί τη
λεφωνικά την Χωροφυλακή, στον 3ψήφιο τηλεφωνικό αριθμό 109. 
για διάφορα συμβάντα, γεγονότα ή καταγγελίες- άμεσα είκοσι ένας 
(21) Ρ/Τ Σταθμοί της Χωροφυλακής, εγκαταστάθηκαν σταδιακά σε 

όλη την Ελληνική Επικράτεια και συνάμα συνδέθηκαν με πλήθος 
εποχούμενων περιπολικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών που 

κινούνταν επί 2Αώρου βάσεως στο οδικό δίκτυο της χώρας, έτοιμα 
να επέμβουν άμεσα και να προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες 

τους στους πολίτες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Χωροφυλακή εκτός 
των ανωτέρω τηλεπικοινωνιακών μέσων διέθετε ένα δίκτυο κοι
νών ασυρμάτων με δυνατότητα κάλυψης όλων των Υπηρεσιών 
της, μεταξύ αυτών και της Αμεσης Επέμβασης. Επιπρόσθετα η 

χρήση του εθνικού τηλεφωνικού δικτύου του Ο.Τ.Ε. από όλες τις 
Υπηρεσίες της Χωροφυλακής προσέδιδε μέγιστη λειτουργικότητα 
και αποτελεσματικότητα στη δύσκολη αποστολή τους.

Το 1960 άρχισε η λειτουργία των Κέντρων Τηλεπικοινω
νιών στις έδρες των Ανωτέρων Διοικήσεων Χωροφυλακής: 
α) Α.Δ.Χ. Πρωτευούσης. 

β) Α.Δ.Χ. Θεσσαλονίκης, 
γ) Α.Δ.Χ. Στερεός Ελλάδος - Λαμία, 

δ) Α.Δ.Χ. Θεσσαλίας - Λάρισα,
καθώς και η λειτουργία Σταθμών Τηλεπικοινωνιών σε Ρόδο και 
Κόρινθο. Τα Κέντρα αυτά επικοινωνούσαν μεταξύ τους αυτόματα

μέσω του Ραδιοσταθμού Βάσεως Πάρνηθος. Συνάμα στις ανωτέρω 
Υπηρεσίες, εκτός των τηλεπικοινωνιακών μέσων, συστάθηκαν Τμή
ματα Αμεσης Επέμβασης3 πλήρως εφοδιασμένα με υλικοτεχνικό 

εξοπλισμό και άρτια στελεχωμένα με μάχιμους αστυνομικούς.

Τα Τμήματα Αμεσης Επέμβασης και το Κέντρο τους, όπως 
επικράτησε να λέγεται στις τάξεις του αστυνομικού προσωπικού, 

είχαν από την αρχή της δημιουργίας τους ειδική αστυνομική απο
στολή. ενώ παράλληλα η φιλοσοφία και ο συστατικός κορμός, με 
εξαίρεση τον εξοπλιστικό εκσυγχρονισμό και την υλική αναβάθμι

ση που επήλθε με την πάροδο του χρόνου, παρέμειναν αναλλοίωτα 
διατηρώντας τη διαχρονική ακεραιότητα και προσδίδοντας υψηλό

Εκφωνητής Ρ/Τ Κέντρου Αμεσης Επέμβασης
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αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης τόσο στους πολίτες όσο 

και στο αστυνομικό προσωπικό των υπολοίπων Υπηρεσιών που 
συνεργαζόταν μαζί τους.

Η άμεση άφιξη των αστυνομικών στα διάφορα συμβάντα, η 

ευελιξία σε ενδεχόμενες καταδιώξεις, η διαρκής κίνηση και πα
ρουσία των εποχούμενων περιπολιών στην ύπαιθρο και τις πόλεις 

της Ελληνικής Επικράτειας σε συνδυασμό με τους συνεχείς προλη

πτικούς ελέγχους κατέστησαν την Άμεση Επέμβαση της Χωροφυ
λακής καθοριστικό παράγοντα αποτροπής της παραβατικότητας 
και συνάμα δίωξης του εγκλήματος Στο σημείο αυτό θα πρέπει 

να τονίσουμε την ετοιμότητα και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που 
χαρακτήριζε το μάχιμο προσωπικό της εν λόγω υπηρεσίας. Διευ

κρινίζεται μάλιστα, ότι σε πολλές περιπτώσεις επενέβησαν σε λίαν 

επικίνδυνα περιστατικά, επιδεικνύοντας αυτοθυσία και θέτοντας 

τη ζωή τους σε κίνδυνο. Αδιάψευστος μάρτυρας στο ριψοκίνδυνο 
έργο τους... οι ίδιοι οι πολίτες! Πλήθος ευχαριστήριων επιστολών, 

δημοσιευμάτων τύπου αλλά και προσωπικών μαρτυριών εξήραν τη 
συνεχή δράση και τπν πλούσια κοινωνική προσφορά της Αμέσου 

Επεμβάσεως. Ενδεικτικά, αν κάνουμε μια μικρή αποτίμηση της 
υπηρεσιακής απόδοσης με στατιστικά στοιχεία^, δεν έχουμε παρά 

μόνο να εκφράσουμε τον θαυμασμό μας στην Υπηρεσία που εκ
μηδένισε κυριολεκτικά τον παράγοντα «χρόνος-απόσταση» και 

εξάλειψε το κατά το κοινώς λεγόμενο «ήρθαν κατόπιν εορτής». ■
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I  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
► Του Βασιλείου Μπουρλιάσκου

Δρ. Κοινωνιολογίος - Εγκληματολόγος

Η πρόληψη του εγκλήματος
και οι λόγοι που την καθιστούν

Η πρόληψη του εγκλήμα
τος αποτελεί ένα ουσιαστικό 

πεδίο συγκερασμού ατομικών και 
θεσμικών ενεργειών μείωσης ή απο

τροπής των εγκληματικών δραστηριοτήτων. 
Οι διαφορετικοί τρόποι εφαρμογής της -όπως αυ

τοί διαφαίνονται από τις κατηγοριοποιήσεις της- μπο
ρούν να οδηγήσουν στη μεγιστοποίηση της ωφέλειας που 
έχει για το άτομο και για το κοινωνικό σύνολο. Στην πρόληψη 
του εγκλήματος έχουν διαχρονικά δοθεί διαφορετικές ονο
μασίες. που ωστόσο έχουν παρόμοιο εννοιολογικό περιεχό
μενο. Έτσι έχει ονομαστεί δημόσια ασφάλεια, μείωση του 
εγκλήματος, ασφάλεια της κοινότητας. Ο όρος όμως πρό
ληψη του εγκλήματος θεωρείται πιο ευρύς και με περισσό
τερες επιλογές εφαρμογής μέτρων ή ανάληψης δράσεων1.

ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Έχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί για την έννοια της πρό

ληψης του εγκλήματος. Ενδεικτικά θα παραθέσουμε κάποιους 
μόνο από αυτούς.

Οι Van Dijk και De Waard (1991) ορίζουν την πρόληψη του 
εγκλήματος ως «το σύνολο όλων των ιδιωτικών πρωτοβουλιών 
και των κρατικών πολιτικών, εκτός της επιβολής του ποινικού 
δικαίου, που αποβλέπουν στη μείωση της βλάβης που προκα- 
λείται από ενέργειες που προσδιορίζονται ως εγκληματικές 
από την πολιτεία»2.

Ο Tolan (2002) θεω ρεί ότι η πρόληψη πρέπει να «πε
ρ ιορ ίζετα ι σε ενέργειες που σκοπεύουν στην αποτροπή 
της εκδήλωσης εγκληματικών δραστηριοτήτων των ατό
μων ή της εμφάνισης εγκληματικών δραστηριοτήτων σε 
μια δεδομένη τοποθεσία»3. Ο ίδιος θεω ρεί ότι στην πρό
ληψη δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται αρκετές από τις 
νομικές δ ιαδικασ ίες καθώς και ενέργειες που έχουν ως 
βάση τους την ποινή.

αναγκαία

Σύμφωνα με 
τον Ekblom (2005)
«Π ρόληψη του 
εγκλήματος είναι η 
παρέμβαση στις α ι
τίες των εγκληματογό-
νων και των ταραχοποιών γεγονότων J  έτσ ι ώστε
να μειωθούν οι κίνδυνοι της εμφάνισής τους και /  ή η ενδε
χόμενη σοβαρότητα των συνεπειών τους.4»

Ο Lab (2013) προτείνει έναν ορισμό που θα λαμβάνει 
υπόψη του και την αντιμετώπιση του φόβου του εγκλήμα
τος: «Η πρόληψη του εγκλήματος συνεπάγεται κάθε ενέρ
γεια που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μειώσει το πραγματικό 
επίπεδο του εγκλήματος και/ή τον αντιλαμβανόμενο φόβο 
του εγκλήματος.5»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Έχουν προταθεί αρκετές διαφορετικές κατηγοριοποιή

σεις της πρόληψης με σκοπό να μελετηθεί καλύτερα το αντι
κείμενο και να διευκολυνθεί η ορθή λήψη μέτρων με βάση 
τις ανάγκες που παρουσιάζει ο κάθε πληθυσμιακός στόχος ή 
με βάση μέτρα που μπορεί να εμφανίζουν πιο άμεσο αποτέ
λεσμα ή μέτρα που να αποβλέπουν με τροποποιήσεις δομών 
ή συμπεριφορών σε πιο διαρκή αποτελέσματα. Δύο είναι οι 
πιο σημαντικές κατηγοριοποιήσεις που προτάθηκαν για τη 
μελέτη και την εφαρμογή της πρόληψης: η μία προσομοιάζει 
τις μορφές πρόληψης με τις αντίστοιχες του μοντέλου της 
δημόσιας υγείας και η δεύτερη διακρίνει μεταξύ της περι- 
στασιακής και της κοινωνικής πρόληψης.

Α) Η αναλογία με το μοντέλο της δημόσιαο uyeiac
Μία από τις πρώτες και αρκετά διαδεδομένες απόπειρες 

κατηγοριοποίησης των διαφόρων μορφών πρόληψης προ- 
τάθηκε από τους Brantingham και Faust το 1976 και αντι-
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στοιχεί στο μοντέλο της δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με το 
μοντέλο αυτό η πρόληψη μπορεί να διακριθεί σε πρωτογενή, 
δευτερογενή και τριτογενή.
► Πρωτογενής πρόληψη
Σύμφωνα με τους Brantingham και Faust, 1976. η πρωτογε
νής πρόληψη «προσδιορίζει τις συνθήκες του φυσικού και 
του κοινωνικού περιβάλλοντος που παρέχουν τις ευκαιρίες 
για εγκληματικές δράσεις ή επιταχύνουν αυτές τις δράσεις.6»

Με την πρωτογενή πρόληψη επιδιώκεται η υιοθέτηση και 
εφαρμογή στρατηγικών που στοχεύουν στο άμεσο φυσικό 
και κοινωνικό περιβάλλον και που αποσκοπούν στη μείωση 
των ευκαιριών διάπραξης εγκληματικών δράσεων. Απευθύ
νεται στο σύνολο του πληθυσμού ή της κοινότητας. Η πρω
τογενής πρόληψη περιλαμβάνει μέτρα όπως η δυσχέρανση 
του στόχου (target hardening) ή η οργάνωση των κατοίκων 
μιας περιοχής για να δράσουν προληπτικά7.

Η πρωτογενής πρόληψη περιλαμβάνει επίσης τον περιβαλ
λοντικό σχεδίασμά, τις περιπολίες της γειτονιάς, τη γενική απο
τροπή (σύλληψη και καταδίκη, φυλάκιση), την ιδιωτική ασφά
λεια και τπν εκπαίδευση σε θέματα σχετικά με το έγκλημα και 
την πρόληψή του. Με τον περιβαλλοντικό σχεδίασμά επιδιώ
κεται να καταστεί για τον δράστη πιο δύσκολη η διάπραξη του 
εγκλήματος, να γίνεται πιο εύκολη η επιτήρηση των χώρων από 
τους κατοίκους και να επεκταθεί και να εμπεδωθεί το αίσθημα 
της ασφάλειας. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται ο καλύτερος φω
τισμός και η χρήση κλειδαριών ασφαλείας. Οι περιπολίες της 
γειτονιάς αποτελούνται από κατοίκους της περιοχής που ελέγ
χουν τους χώρους της περιοχής τους, γνωρίζουν τους κατοί
κους και μπορούν να επισημάνουν έγκαιρα τους παρείσακτους 
και εκείνους που αποτελούν εν δυνάμει απειλές διάπραξης 
εγκληματικών ενεργειών8.
► Δευτερογενής πρόληψη
Η δευτερογενής πρόληψη «σχετίζεται με έγκαιρη αναγνώρι
ση των πιθανών παραβατών και επιζητά να παρέμβει»9 για 
να τους αποτρέψει από το να προβούν σε κάποια παραβατική 

: συμπεριφορά. Στοχεύει σε άτομα ή ομάδες που διατρέχουν 
I κίνδυνο να προβούν σε εγκληματικές συμπεριφορές. Στη 

δευτερογενή πρόληψη βασική μέριμνα είναι ο εντοπισμός 
προβληματικών ατόμων ή καταστάσεων και η έγκαιρη πα
ρέμβαση10. Από την ευρύτερη λήψη μέτρων που συνοδεύ
ουν την πρωτογενή πρόληψη περνάμε σε λήψη εστιασμένων 
κατά περίπτωση προληπτικών μέτρων. Κάποια από τα μέτρα 
που μπορούν να ληφθούν περιλαμβάνουν αλλαγές στο φυ
σικό σχεδίασμά, βελτίωση της επίβλεψης και τροποποίηση 

I κοινωνικών συμπεριφορών. Στη δευτερογενή πρόληψη ένας 
θεσμός που μπορεί να έχει ουσιαστική συμβολή είναι το 
σχολείο. Μέσα στο σχολικό περιβάλλον μπορεί έγκαιρα να 
εντοπιστεί το προβληματικό άτομο και να επιδιωχθεί η αλλα
γή της συμπεριφοράς του. Επίσης ο ρόλος του σχολείου ως 
κοινωνικοηοιητικός μηχανισμός συμβάλλει στην αφομοίωση 
των κοινωνικά αποδεκτών τρόπων συμπεριφοράς και στην 
υιοθέτηση μη παραβατικών ή εγκληματικών συμπεριφορών.

► Τριτογενής πρόληψη
Η τριτογενής πρόληψη σύμφωνα με τους Brantingham και 
Faust, 1976. «ασχολείται με τους πραγματικούς παραβά
τες και περιλαμβάνει παρεμβάσεις... που αποσκοπούν στην 
αποτροπή της διάπραξης από αυτούς περαιτέρω παραβάσε
ων.11» Εστιάζει σε άτομα που έχουν ήδη προβεί σε κάποια 
εγκληματική ενέργεια στο παρελθόν και επιδιώκει να πα- 
ρέμβει με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέψει μελλοντική επα
νάληψη της εγκληματικής τους συμπεριφοράς. Στην τριτογε- 
νή πρόληψη εντάσσονται ενέργειες όπως η σύλληψη, η προ
σαγωγή, η καταδίκη, ο σωφρονισμός, η επανένταξη κ.λπ..

Β) Περιστασιακή κοι κοινωνική πρόληψη
Μια άλλη διάκριση στις μορφές πρόληψης γίνεται μεταξύ πε- 
ριστασιακής (situational) και κοινωνικής (social) πρόληψης12: 
α) Στην περιστασιακή πρόληψη του εγκλήματος η κύρια 

μέριμνα αφορά στον περιορισμό των ευκαιρ ιώ ν δ ιά 
πραξης εγκληματικών ενεργειών. Οι άνθρωποι θα δ ια- 
πράττουν εγκλήματα αλλά η κατανόηση των κινήτρων 
τους δεν αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο προσέγγι
σης. Πρωταρχικός στόχος είνα ι η λήψη μέτρων ώστε 
να αποτραπούν από τη διάπραξη του εγκλήματος. FI 
αποτροπή μπορεί να προέρχεται ε ίτε ϊ) με το να γίνει η 
διάπραξη του εγκλήματος πιο δύσκολη, ε ίτε ϋ) από την 
αύξηση του κινδύνου εντοπισμού και σύλληψης είτε iii) 
με τη μείωση του προσδοκώμενου οφέλους. FI περι- 
στασιακή πρόληψη συνδέει τη διοίκηση, το σχεδίασμά 
ή τη διαχείριση (μεταβολή, τροποποίηση) του άμεσου 
φυσικού περιβάλλοντος έτσι ώστε να μειωθούν οι ευ 
καιρ ίες διάπραξης ενός συγκεκριμένου τύπου εγκλή
ματος13.

β) Στην κοινωνική πρόληψη του εγκλήματος η κύρια μέ
ριμνα ε ίνα ι να εντοπιστούν οι κο ινω νικές α ιτίες που 
προκαλούν το έγκλημα και οι προληπτικές δράσεις να 
επικεντρωθούν στην άμβλυνσή τους. Στις κοινωνικές 
α ιτίες περιλαμβάνονται οι συνθήκες διαβίωσης, η σχε
τική  αποστέρηση και η κοινωνική αποδιοργάνωση14. FI 
κοινωνική πρόληψη συνεπάγεται αλλαγές στις κοινω
ν ικές διαδικασίες. Ενδιαφέρεται κυρίως για μέτρα που 
στοχεύουν στην αντιμετώπιση των αιτιών του εγκλή
ματος και στην προδιάθεση των ατόμων για παράβα
ση (διάπραξη αδικημάτων). Οι Tonry κα ι Farrington 
προσδιόρισαν δύο ακόμη υποκατηγορίες της κοινω νι
κής πρόληψης την «αναπτυξιακή» (developmental) και 
την «κοινοτική» (com munity) πρόληψη του εγκλήμα
τος. FI αναπτυξιακή πρόληψη αναφέρεται στις παρεμ
βάσεις που έχουν σχεδιαστεί ώστε να αποτρέψουν την 
ανάπτυξη των εγκληματικών δυνατοτήτων των ατόμων. 
FI κοινοτική πρόληψη εστιάζεται στην τροποποίηση των 
κοινωνικών συνθηκών που έχουν επίδραση στην δ ιά
πραξη εγκλημάτων, δίνοντας ιδια ίτερη βαρύτητα στο 
κοινοτικό περιβάλλον15.
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I  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Αναφορικά με τους τρόπους και τους στόχους της παρέμβα
σης οι Tonry και Farrington (1995) διέκριναν τις εξής τέσσερις 
βασικές προληπτικές στρατηγικές16: 
α) Την αναπτυξιακή πρόληψη, που αναφέρεται σε παρεμβά

σεις στα άτομα και που είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε να 
αποτρέψουν ή να εμποδίσουν την ανάπτυξη εγκληματι
κών προοπτικών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιμε
τώπιση παραγόντων κινδύνου στους οποίες εκτίθενται τα 
άτομα και που μπορούν να τα οδηγήσουν σε εγκληματι
κές δραστηριότητες.

β) Την κοινοτική πρόληψη, που είναι μια πιο ευρεία προ
σέγγιση και αναφέρεται σε παρεμβάσεις σχεδιασμένες 
να μεταβάλλουν τις κοινωνικές καταστάσεις και τους θε
σμούς (π.χ. οικογένειες, ομάδες συνομηλίκων, κοινωνι
κοί κανόνες, σύλλογοι, οργανισμοί) που επηρεάζουν την 
εγκληματική συμπεριφορά και σχετίζονται με την κοινό
τητα, με τρόπο που να μειώσουν την υιοθέτηση αντικοι
νωνικών ή εγκληματικών συμπεριφορών, 

γ) Την περιστασιακή πρόληψη, που αναφέρεται σε παρεμ
βάσεις που είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να αποτρέψουν 
την εμφάνιση εγκλημάτων μέσω της μείωσης ευκα ιρ ι
ών και της αύξησης του κινδύνου και της δυσκολίας του 
εγκλήματος. Βασίζονται στην θεωρία ότι η εγκληματική 
συμπεριφορά είναι το αποτέλεσμα ορθολογικής επιλο
γής που πραγματοποιείται μόνο όταν ο εν δυνάμει δρά
στης σταθμίσει τα υπέρ και τα κατά της μελλοντικής του 
πράξης και αποφασίσει ότι τα πλεονεκτήματα από την 
τέλεση της εγκληματικής δράσης υπερτερούν των μειο
νεκτημάτων17,

δ) Την πρόληψη της ποινικής δικαιοσύνης, που αναφέρε- 
ται σε παραδοσιακές στρατηγικές αποτροπής, αχρήστευ- 
σης [incapacitative] και επανένταξης [rehabilitative] που 
εφαρμόζονται από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και 
τις υπηρεσίες ποινικής δικαιοσύνης.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Η πρόληψη μπορεί να λάβει διάφορες μορφές και τα 

οφέλη από την εφαρμογή της να είναι άμεσα ορατά ή να 
αποδώσουν καρπούς μακροχρόνια και να έχουν μεγαλύ
τερη διάρκεια. Ο συνδυασμός βραχυπρόθεσμων και μα
κροπρόθεσμων μέτρων μπορεί να αποτελέσει το εχέγγυο 
της μεγιστοποίησης της εφαρμογής προληπτικών μέτρων 
και δράσεων. Τα πιο σημαντικά -αλλά όχι και τα μοναδι
κά- οφέλη από την πρόληψη μπορούν να συνοψιστούν στα 
παρακάτω:

Εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας του πληθυσμού. Με
την όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερο βαθμό διαβεβαίωση της 
διαφύλαξης της έννομης τάξης και της εξασφάλισης της 
ομαλής λειτουργίας των νόμιμων δραστηριοτήτων του πλη
θυσμού, μπορεί να διασφαλιστούν οι συνθήκες εμπέδωσης 
της ασφάλειας του πληθυσμού με πολλαπλά ω φελήματα. Η 
οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα μπορεί απρόσκο
πτα να συνεχιστεί και να ενισχυθεί.

Μείωση του φόβου του εγκλήματος'9. Σε συνδυασμό με 
το πλεονέκτημα που αναφέρθηκε προηγουμένως η πρόληψη 
συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του φόβου του εγκλήματος 
είτε αυτός είναι υπαρκτός είτε εκλαμβανόμενος. Αυτό συνε
πάγεται την ελεύθερη μετακίνηση των κατοίκων σε διάφο
ρες περιοχές που πριν την εφαρμογή προληπτικών μέτρων 
θεωρούνταν υψηλής εγκληματικότητας. 0 καθένας -ανε
ξαρτήτου φύλου, ηλικίας ή άλλου παράγοντα που μπορεί να 
τον καταστήσει στόχο εγκληματικής ενέργειας- πρέπει να 
μπορεί, ανάλογα με τις επιθυμίες ή τις υποχρεώσεις του, 
να μετακινείται άφοβα.

Ενίσχυση της αυτοπροστασίας και εξάλειψη /  μείωση 
του αισθήματος του αβοήθητου. Τα μέτρα που λαμβάνει ο 
πολίτης για την αποτροπή θυματοηοίησης εξαρτώνται σε 
αρκετά μεγάλο βαθμό και από τις δικές του ενέργειες. Οι 
βελτιώσεις στην οικιακή προσβασιμότητα. στους περιβάλ
λοντος χώρους, στον έλεγχο του τρόπου εισόδου και εξόδου 
από άτομα που δεν είναι ο ικεία κλπ. ενισχύουν την αίσθηση 
ότι το ίδιο το άτομο μπορεί να λάβει μέτρα, στα πλαίσια της 
νομιμότητας, που να είναι προς όφελος του χωρίς να περι
μένει μόνο από τους άλλους ή από τους αρμόδιους φορείς 
να ενεργήσουν για λογαριασμό του. 0 πυρήνας της ομάδας 
και του κοινωνικού ιστού, το άτομο, δεν είναι αβοήθητο και 
έρμαιο των διαθέσεων εκείνων που αποφασίζουν να δια- 
πράξουν εγκληματικές ενέργειες20.

Συνεργασία αστυνομίας και του ευρύτερου πληθυ
σμού. Συνακόλουθη θετική  στάση προς την αστυνομία 
μέσα από τη γνώση των προβλημάτων της. των καθημε
ρινών δυσχερειών της και. ενδεχομένως, αιτιολόγηση της 
δράσης της και κάποιων ενεργειώ ν της. Οι σχέσεις ε ίνα ι 
συμβιω τικές και όχι συγκρουσιακές. Οι λύσεις στα κο ι
νοτικά προβλήματα αναζητούνται από κοινού με συνεχή 
αξιολόγηση των δράσεων και με γνώμονα τη μεγιστοποί
ηση του αποτελέσματος2'.

Βελτίωση της ποιότητας ζωής22. Εκτός από τη μείωση 
του εγκλήματος που είναι το προφανές αποτέλεσμα της πρό
ληψης και τις μεταβολές που αυτή συνεπάγεται στην ψυ- 
χοσυναισθηματική κατάσταση του ατόμου, οι ενδεχόμενες 
αλλαγές στο οικιστικό περιβάλλον, που γίνονται για ενδυ
νάμωση της πρόληψης, με την συνακόλουθη αύξηση της 
λειτουργικότητας των χώρων μπορεί να συντελέσουν στη 
βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Επιπλέον η ενδυνάμω
ση των κοινωνικών σχέσεων, η γνωριμία με τους γείτονες, 
η εξάλειψη της αποξένωσης είναι κάποια από τα πρόσθετα 
οφέλη της πρόληψης.

Ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και συνακό
λουθη μείωση της αποξένωσης των κατοίκων μιας πε
ριοχής. Από τους βασικούς πυλώνες εφαρμογής της πρό
ληψης είνα ι η συνεργασία μεταξύ των πολιτών. Ερχόμενοι 
πιο κοντά και αφήνοντας κατά μέρος τις όποιες διαφορές 
τους αναπτύσσουν δεσμούς συνεργασίας κα ι αλληλεγ
γύης, ενδυναμώνοντας με τον τρόπο αυτό την ανάπτυξη 
του κοινωνικού ιστού23. Άμεση συνέπεια της κοινω νικής
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συνοχής μπορεί να θεω ρηθεί η τάση των κατοίκων μιας 
περιοχής να έρθουν πιο κοντά ο ένας με τον άλλον για να 
επιλύσουν συλλογικά τα προβλήματά τους και η ενίσχυ
ση του ενδιαφέροντος για τον συνάνθρωπο και τις δυ- 
σχέρειές του. Επιτυγχάνεται έτσι η μείωση της ύπαρξης 
ανθρώπων που δεν έχουν να στραφούν κάπου για βοή
θεια. καθώς η κοινότητα επ ιδεικνύει σε σταθερή βάση το 
ενδιαφέρον της για την ανά πάσα στιγμή πληροφόρηση 
της κατάστασης κάθε πολίτη και του περιβάλλοντος που 
αυτός διαβιεί.

Βοήθεια στο σχεδίασμά νέων, ασφαλών, κατοικιών2'· 
Ουσιαστική παραδοχή της πρόληψης μέσω του περιβαλ
λοντικού σχεδιασμού αποτελεί το ότι είνα ι ευκολότερο και 
λιγότερο δαπανηρό να κατασκευαστούν εξ  αρχής κατο ικ ί
ες που να ενσωματώνουν μέτρα αποτρεπτικά των πιθανών 
δραστών εγκληματικών ή παραβατικών ενεργειών, σε σχέ
ση με το κόστος που ενέχουν οι εγκληματικές δραστηριό
τητες. Μέτρα δυσχέρανσης (target hardening) του στόχου 
(π.χ. κλειδαριές ασφαλείας) ή ακώλυτης επίβλεψης του 
περιβάλλοντος χώρου (π.χ. μεγάλα παράθυρα, απρόσκο
πτη επίβλεψη που δεν θα παρεμποδίζεται από δέντρα ή 
θάμνους κλπ) μπορούν να προβλεφθούν στο σχεδίασμά 
των νέων κατοικιών και να υλοποιηθούν κατά την κατα
σκευή τους. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι οι παλαιότε- 
ρες κατο ικ ίες δεν επιδέχονται μέτρων βελτίωσης. Αντίθε
τα ίσως να είνα ι πιο επιτακτικό να ληφθούν μέτρα και σε 
αυτές τις κατο ικ ίες έτσι ώστε να μην εκλαμβάνονται εναλ
λακτικά ως εύκολο ι στόχοι.

Ποιοτική αναβάθμιση θεσμών (π.χ. παιδείας, οικο
γένειας). Η πρόληψη πέρα από την άμεση αντιμετώπιση 
των προβλημάτων μπορεί να θέσει και πιο μακροπρόθε
σμους κοινωνικούς στόχους. Ένας από τους πιο σημαντι
κούς ε ίνα ι η ενίσχυση του διαπαιδαγωγικού σκοπού της 
ο ικογένειας και η μέσω αυτού αφομοίωση των κοινωνικά 
αποδεκτών και νόμιμων τρόπων συμπεριφοράς. Οι βασι
κές αρχές που θα τεθούν από την ο ικογένεια  μπορούν 
στην συνέχεια να ενισχυθούν μέσω του κοινωνικοποιη- 
τικού ρόλου του σχολείου. Το σχολείο θα αποτελέσει το 
επόμενο στάδιο ενδυνάμωσης της αποδοχής των κοινω 
νικώ ν κανόνων και των κανόνων της εύρυθμης λειτουρ
γίας της ευρύτερης και πιο δ ιευρυμένης ομάδας ατόμων, 
της κοινωνίας25.

Επίλυση προβλημάτων πριν ακόμη αυτά εμφ ανι
στούν ή γίνουν δυσεπίλυτα. Η εφαρμογή μέτρων πρόλη
ψης μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα ενεργώντας απο
τρεπτικά στην εκδήλωση εγκληματικώ ν ενεργειώ ν πριν 
την εμφάνισή τους ή πριν την κλιμάκωσή τους σε βαρύ
τερης μορφής ενέργειες. Ιδιαίτερα η κοινωνική πρόληψη 
με την θεσμική αναμόρφωση που εμπεριέχει συμβάλλει 
στην υιοθέτηση, από το άτομο, μη παραβατικών συμπε
ριφορών ως καθολικά αποδεκτές συμπεριφορές. Η δυ
σκολία έγκε ιτα ι στη μη μετρήσιμη αποτελεσματικότπτα 
των μέτρων κοινω νικής πρόληψης ή και άλλης μορφής

πρόληψης. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσοι σκόπευαν 
να διαπράξουν κάποιο έγκλημα ούτε σε πόσους τα μέτρα 
που ελήφθησαν έδρασαν αποτρεπτικά26.

Η συμμετοχή των κατοίκων /  πολιτών σε ομάδες πρό
ληψης. Η πρόληψη μπορεί να ενσταλάξει την κοινωνική ευ
θύνη και να οδηγήσει τους πολίτες στην επιθυμία να κάνουν 
οι ίδιοι πράγματα για να αποτρέψουν την εγκληματικότητα 
στην περιοχή τους. Η συμμετοχή σε συμβούλια πρόληψης 
της εγκληματικότητας ή σε ομάδες περιπολίας της γειτονιάς 
δρουν προς αυτή την κατεύθυνση27.

Μείωση κόστους απονομής της δικαιοσύνης [π.χ. δι
καστήρια. φυλακές κ.λη.]. Η επιτυχής εφαρμογή προλη
πτικών μέτρων συνοδεύεται από μείωση της εγκληματικό
τητας. Αυτό με τη σειρά του έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες 
συλλήψεις ή παραπομπές σε δίκη. Στα δικαστικά πινάκια οι 
υποθέσεις που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη μπορούν έτσι 
σε μεγάλο βαθμό να μειωθούν και συνακόλουθα να μειω
θεί και ο αριθμός των καταδικασθέντων που οι εγκλημα
τικές ή ηαραβατικές τους δραστηριότητες οδηγούν σε ποι
νή φυλάκισης. Το συνολικό κόστος -δικαστικό, φυλακών, 
κλπ- αναμένεται να μειωθεί. Επιπλέον και για τα ίδια τα θύ
ματα εγκληματικών ενεργειών προκύπτει από τις έρευνες 
ότι υπάρχει κάποιο κόστος είτε αυτό είναι ψυχολογικό, είτε 
κόστος νοσηλείας σε θύματα πιο βίαιων περιστατικών, είτε 
κόστος αντικατάστασης κλεμμένων ή κατεστραμμένων αγα
θών. είτε ακόμη και χαμένες εργατοώρες28. Αυτό το κόστος 
με την πρόληψη δεν μπορεί να εξαλειφθεί πλήρως μπορεί 
όμως να μειωθεί σε σημαντικό βαθμό.

Σταδιακή αντιμετώπιση και επίλυση -μακροπρόθε
σμα- κοινωνικών προβλημάτων που μπορούν να οδη
γήσουν στην διάπραξη παραβατικών /  εγκληματικών 
ενεργειών. Πολλές φορές οι προϋποθέσεις για τη δ ιά 
πραξη ενός εγκλήματος βρίσκονται σε δυσμενείς κοινω 
νικούς παράγοντες. Αυτοί περιλαμβάνουν ελλιπή εκπαί
δευση, φτώχεια, υποβαθμισμένο ο ικ ισ τικό  περιβάλλον, 
ελλιπή ανατροφή ή παραμέληση, ανεργία κλπ. Η σταδιακή 
ενασχόληση και αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 
μπορεί να συμβάλλει στην αποτροπή από το έγκλημα29. 
Τα μέτρα που θα ληφθούν απαιτούν μεγαλύτερο χρονι
κό διάστημα για να αποφέρουν αποτελέσματα, σε σχέση, 
για παράδειγμα, με την δυσχέρανση του στόχου ή με την 
υιοθέτηση κλειδαριών ασφαλείας, αλλά τα αποτελέσμα
τα τους αναμένεται να διαρκέσουν για μεγαλύτερο χρο
νικό διάστημα.

Σεβασμός της περιοχής κατοικίας και άμεση αποκα
τάσταση προβλημάτων30. Η βελτίωση του οικιστικού πε
ριβάλλοντος δ ίνει την εικόνα κατοίκων που σέβονται και 
νοιάζονται για την περιοχή στην οποία ζουν. Η άμεση επιδι
όρθωση ζημιών σε σπίτια, το άμεσο σβήσιμο των γκράφιτι 
κλπ. περνάνε το μήνυμα ότι ηαραβατικές ή αγενείς συμπε
ριφορές δεν γίνονται ανεκτές, οι χώροι επιτηρούνται και οι 
κάτοικοι της περιοχής επαγρυπνούν για να διορθώσουν τα 
κακώς κείμενα.
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Επικέντρωση σε συγκεκριμένα προβλήματα και σε συ
γκεκριμένες περιοχές προτείνοντας λύσεις για αυτά. Η
πρόληψη αν και λαμβάνει υπόψη τις γενεσιουργός αιτίες του 
εγκλήματος, εστιάζει περισσότερο στο πώς θα προτείνει λύ
σεις για συγκεκριμένες εγκληματικές ενέργειες στο δεδομένο 
πλαίσιο εκδήλωσής τους31. Δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην 
αντιμετώπιση του εγκλήματος, στη μείωσή του και στη βελτί
ωση του τρόπου ζωής των κατοίκων μιας περιοχής ή μιας κοι
νότητας. Οι άμεσες και έμμεσες λύσεις που προτείνει συμβάλ
λουν στη μείωση του φόβου του εγκλήματος και στη δημιουρ
γία ενός κοινοτικού και κοινωνικού πνεύματος αλληλεγγύης.

Η πρόληψη του εγκλήματος μέσα από τα προσδοκώμενα 
από αυτήν οφέλη, καταδεικνύει την αναγκαιότητα της ορθο
λογικής εφαρμογής της. 0 συγκερασμός βραχυπρόθεσμων 
και μακροπρόθεσμων μέτρων και η ατομική και κοινοτική 
συμβολή μπορούν να οδηγήσουν στην άμβλυνση του προ
βλήματος του εγκλήματος, σε πιο αγαστή συνεργασία πολι
τών και αστυνομίας και σε καλύτερη ποιότητα ζωής απαλ
λαγμένη από το φόβο της θυματοποίησης. Επιπλέον μέσω 
της πρόληψης τα μέτρα αντιμετώπισης της παραβατικής ή 
της εγκληματικής συμπεριφοράς που θα επιλεγούν προς 
εφαρμογή μπορούν να απευθυνθούν είτε σε άτομα, είτε σε 
ομάδες, είτε τέλος σε θεσμικές μεταβολές με στόχο τη μεγι
στοποίηση του προσδοκώμενου αποτελέσματος. Η πρόληψη 
δεν μπορεί να οδηγήσει σε εξάλειψη του εγκλήματος μπορεί 
όμως να το καταστήσει πιο δύσκολο να επιτελεστεί. λιγότερο 
αποδοτικό και συνεπώς να οδηγήσει στη σταδιακή μείωση 
του αριθμού των εγκληματικών ενεργειών. ■
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ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ Θεόφιλος Τμ. Μηχαν. Αυτοματισμών - ΤΕΙ Πειραιά ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Α/Υ' - Α Ε Α  / Δ-νση Δημ.Ασφάλειας
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I  ΑΦΙΕΡΩΜΑ
► Της Π.Υ. Μαρίας Νέζερη
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ΟΕλύτης είχε αρχικά υπηρετήσει τη στρατιωτική του 
θητεία στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών της Κέρ

κυρας «από τις 8 Ιανουάριου ως τις 9 Σεπτεμβρίου 
1937 οπότε «καμένος από τον ήλιο και με χρυσές επωμίδες» 

επέστρεφε στην Αθήνα και τοποθετήθηκε ως ανθυπασπι- 

στής στον 6° Λόχο του II Τάγματος στο 1° Σύνταγμα Πεζικού, 

που έδρευε στο Πικέρμι».
Την 28η Οκτωβρίου του 1940 ο έφεδρος ανθυπολοχαγός 

Οδυσσέας Αλεπουδέλης παρουσιάζεται στο Α 'Κέντρο Επι- 

στρατεύσεως του Α ' Σώματος Στρατού, το οποίο βρίσκεται 

υπό τη διοίκηση του αντιστράτηγου Παναγιώτη Δεμέστιχα. 
Είναι η αρχή μιας μεγάλης εθνικής καθώς και προσωπικής 

περιπέτειας.
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«Η πορεία προς το μέτωπο»
Στις 29 Οκτωβρίου ο ανθυπολοχαγός τοποθετείται στη 

Διλοχία Διοικήσεως του Στρατηγείου του Α ' Σ.Σ στο Ψυχι

κό και λίγες μέρες αργότερα ξεκινά ένα διαφορετικό ταξί

δι στην Ελλάδα μαζί με χιλιάδες Έλληνες στρατιώτες. «5-9 
Νοεμβρίου 1940: Το Στρατηγείο του Α ' Σ.Σ. και οι οργανικές 

μονάδες του μετακινούνται στην περιοχή Καλαμπάκας και 

αναλαμβάνει τη διεύθυνση των επιχειρήσεων για την από

κρουση των Ιταλών». Η μετακίνηση γίνεται με οχήματα της 
Διμοιρίας Αυτοκινήτων του Στρατηγείου ή με το σιδηρόδρο

μο. Από ένα σημείο και μετά, το μέσον είναι η πεζοπορία. «Οι 
στρατιώτες ύστερα από το Αγρίνιο, τη Καλαμπάκα, τη Φλώρι

να όπου κυρίως με το τραίνο φτάνουν, πεζοπορούν για να 
φτάσουν στο μέτωπο - λίγοι αφικνούνται με αυτοκίνητο κι 

αυτοί πάντως, όχι μέχρι την πρώτη γραμμή. Κάποιοι από 

τους επιστρατευμένους φαντάρους καλύπτουν ίσως και 
περισσότερα από 300χλμ. πορείας για να φτάσουν στην 

πρώτη γραμμή. Λίγες μέρες αργότερα στις 11 Νοεμβρίου 

το Στρατηγείο του Α ' Σ.Σ. μετακινείται στο χωριό Βοτα- 

νάσι 5χλμ. ανατολικά του Μετσόβου. Στις 14 Νοεμβρίου 

αρχίζει ελληνική (αντ)επίθεση».
Τα ιταλικά στρατεύματα απωθούνται και το «Στρατη

γείο του Α ' Σ.Σ. προωθείται στο χωρίο Ζίτσα, 3χλμ. ΒΔ 
των Ιωαννίνων. «Πότε μ ε  τα πόδια, βαδίζοντας προσε

κτικά  και κρατώντας ένα χοντρό ραβδ ί στο χέρι, πότε 
καβάλα σ ’ ένα πανύψηλο άλογο ανέβαινα ολοένα τις 

νύχτες ανάμεσα από τα μεγάλα σύδενδρα κα ι τα τρο

μαχτικά φαράγγια της Πίνδου. Νύχτα πάντοτε» εκμυ
στηρεύεται αργότερα σε επιστολή του ο Ελύτης. Αλλού 

γράφει: «Πρέπει να βρω το αντίσκηνό μου. Το χουνε 

στήσει μακριά στην άκρη απ ’ όλα τ ’ άλλα, που ναι όλα
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ I

τους περιποιημένα. στοιχημένα σ ' ευθε ίες  γραμμές. Έτσι 

που τα φωτίζει το φεγγάρι κάτω από τα σύννεφα, μοιάζου

νε μ ε  τάφους. Ωστόσο, εδώ σ ' αυτή τη μ ικρή κοιλάδα νιώ
θω καλύτερα, προπάντων που δεν υπάρχει ψυχή τριγύρω 

μου. Αρχινάω τις βόλτες επάνου κάτω καπνίζοντας. Άλλο 
ένα τσιγάρο. Κι άλλο ένα».

Ιανουάριος 1941. «Το Σύνταγμα μετασταθμεύει στην 

περιοχή Καλαρότι. όπου αντικαθιστά το 3/40 Σύνταγμα 
Ευζώνων (Άρτας), έχοντας μέτωπο το «νεκρό χωρίο» 

Μπολένα 0 Ελύτης θυμάται: «Ξημερώνοντας τ ' Αγιαν- 

νιού μ ε  την αύριο των Φώτων λάβαμε τη διαταγή να κ ι

νήσουμε πάλι μπροστά για τα μέρη όπου δεν έχει κα 

θημερινές και σκάλες. Έπρεπε λέει, να πιάσουμε τις 

γραμμές που κρατούσανε ως τότε οι Αρτινοί. από Χ ει- 

μάρα ως Τεπελένι. Αόγω που εκείνο ι πολεμούσανε απ' 
την πρώτη μέρα, συνέχεια, κ ι είχαν με ίνε ι σκεδόν οι μ ισ ο ί 
και δεν αντέχανε άλλο.

Δώδεκα μέρες  κιόλας είχαμε μ ε ις  πιο πίσω στα χωριά. 
Κι απάνω που συνήθιζε τ ' αυτί μας πάλι στα γλυκά τριξίμα

τα της γης. και δειλά συλλαβίζαμε το γάβγισμα του σκύλου 

ή τον αχό της μακρινής καμπάνας να που ήταν ανάγκη, λ έ 

ει. να γυρίσουμε στο μόνο αχολόι που ξέραμε, στο αργό και 
στο βαρύ των κανονιών, στο ξερό και στο γρήγορο των πο
λυβόλων.

Ζ Η  Τ ι

°  °  e^ H A w .o r  r r P4Tox

:' S S
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Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε 

ασταμάτητα, ένας πίσω απ 'τον άλλο, ίδια τυφλοί. Μ ε 
κόπο ξεκολλώντας το ποδάρι από τη λάσπη, όπου φορές 

εκαταβούλιαζε ίσαμε το γόνατο. Επειδή το πιο συχνά φ ι-  
χάλιζε στους δρόμους έξω. καθώς μ ες  στην φυχή μας. Και 

τις λ ίγες  φορές όπου κάναμε στάση να ξεκουραστούμε, μ ή 

τε που αλλάζαμε κουβέντα, μονάχα σοβαροί κα ι αμίλητοι, 
φέγγοντας μ ' ένα μ ικρό δαδί, μ ία  μ ία  εμοιραζόμασταν τη
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σταφίδα. Ή φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναμε β ιαστικά  

τα ρούχα και ξυνόμασταν μ ε  λύσσα ώρες πολλές, όσο να 
τρέξουν τα αίματα. Τι μας ε ίχ ε  ανέβει η ψείρα ως το λαιμό, 

κ ι ήταν αυτό πιο κ ι απ' την κούραση ανυπόφερτο. Τέλος κά 
ποτε ακουγότανε στα σκοτεινά η σφυρίχτρα, σημάδι ότι κ ι

νούμαστε. και πάλι σαν τα ζα τραβούσαμε μπροστά να κερ 

δίσουμε δρόμο, πριχού ξημερώσει και μας βάλουνε στόχο 

τ ' αεροπλάνα. Επειδή ο Θεός δεν κατέχει από στόχους ή 
τέτοια, κ ι όπως το 'χε συνήθειο του. στην ίδια πάντοτε ώρα 

ξημέρωνε το φως...
Κι ότι ήμασταν σιμά πολύ στα μέρη όπου δεν έχει κα 

θημερινές και σκάλες, μή τε  αρρώστους και γερούς, μή τε  
φτωχούς και πλούσιους, το καταλαβαίναμε. Γ α τ ί κ ι ο βρό

ντος πέρα, κάτι σαν καταιγίδα πίσω απ' τα βουνά, δυνάμωνε 

ολοένα, τόσο που καθαρά στο τέλος να διαβάζουμε το αργό 

και το βαρύ των κανονιών, το ξερό και το γρήγορο των πο

λυβόλων. Ύστερα και γ ια τί ολοένα πιο συχνά, τύχαινε τώ

ρα ν ' απαντούμε, απ' τ ' άλλο μέρος να 'ρχονται οι αργές οι 

συνοδείες μ ε  τους λαβωμένους. Όπου απιθώνανε χάμου 

τα φορεία οι νοσοκόμοι, μ ε  τον κόκκινο σταυρό στο περι
βραχιόνιο. φτύνοντας μέσα στις παλάμες και το μάτι τους 

άγριο για τσιγάρο. Κ ι όπου κατόπι σαν ακούγανε για πού 
τραβούσαμε, κουνούσαν το κεφάλι, αρχινώντας ιστορίες 
για σημεία κα ι τέρατα. Όμως εμ ε ίς  το μόνο που προσέχαμε 

ήταν εκε ίνες  οι φωνές μέσα στα σκοτεινά, που ανέβαιναν 

καυτές ακόμη από την πίσσα του βυθού ή το θειάφι.» Όι, 
όι μάνα μου» και κάποτε πιο σπάνια, ένα πνιχτό μουσούνι- 

σμα. ίδ ιο ροχαλητό, που λεγαν. όσοι ξέρανε, είνα ι αυτός ο 

ρόγχος του θανάτου.
Ήταν φορές που εσέρνανε μαζί τους κι αιχμαλώτους, 

μόλις πιασμένους λίγες ώρες πριν, στα ξαφνικά γιουρού
σια που κάναν τα περίπολο. Βρωμούσανε κρασί τα χνότα 
τους, κι οι τσέπες τους γεμάτες κονσέρβα ή σοκολάτες. 
Όμως εμείς δεν είχαμε, ότι κομμένα τα γιοφύρια πίσω μας, 
και» τα λίγα μουλάρια μας κι εκείνα ανήμπορα μέσα στο 

χιόνι και στη γλιστράδα της λασπουριάς».

Η συμμετοχή του ανθυπολοχαγού Αλεπουδέλη 
στον αγώνα με τα δικά του λόγια...

« Τι έκανα  εγώ. ένα  χαλασμένο π α ιδ ί της Αθήνας. Μ ε  
κόπο ανυπολόγιστο κατάφ ερα να ε ίμ α ι απλώς συνεπής
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προς την αποστολή μου. Α λλά  ε ίδ α  στο πρόσωπο των 

στρατιωτών μου  τη λάμψ η που ε ίνα ι ικανός ο Ελληνισμός  

ν 'αναδύσει όταν π ιστεύει στο δ ίκ ιο  του. Και γνώρισα από 
πολύ κοντά την αψ ηφ ισ ιά  του θανάτου, την ακατάβλητη  

θέληση της ζω ής που έγ ιν ε  τελ ικά  κα ι δ ική  μου. Στο μ έ 
τωπο αρρώστησα από βαρύτατο τύφο. Τα νερά που πί

ναμε. όπου βρ ίσκαμε, ανάμεσα από στα πτώματα των 

μουλαριών. ήτανε μολυσμένα. Χω ρίς να γνωρίζω τι έχω. 
χρειάσ τηκε να κάνω τρία μερόνυχτα μ ε  τα πόδια κα ι μ ε  
ζώο σε βατόδρομο κα ι να δ ιακομιστώ  στο Ν οσοκομείο  
Ιωαννίνων».

Τα λόγια του ποιητή Ελυτηγια το Έπος του Σαράντα...
«Ήτανμία βίαιη φορά προς τα εμπρός του λαού που ε ί

χ ε  κάποτε ηττηθεί, όχι ε ξ ’ αιτίας του στη Μικρασία και που 
τώρα θα έπαιρνε την εκδίκησή του. Έτσι το έβλεπα εγώ. 
Σαν άχτι μακροχρόνιο που έβγαινε και ξεθυμαινε. Δ εν  
έπαιζε ρόλο που ο εχθρός ήταν διαφορετικός. Ο εχθρός 

ήτανε η Τυραννία, ήτανε η μορφή του Αδικου, που είχα
μ ε  υποστεί κάτω από διαφορετικές μορφές, επ ί αιώνες 

και ε ίχε γίνει μοίρα μας. Αυτή η εξέγερση εναντίον της 
Μοίρας, χωρίς υπολογισμό μ ες τα όλα. αυτή η «όμορφη 

αφροσύνη» ήτανε που ανέβασε το γεγονός σε μ ία άλλη 

σφαίρα, ποιητική».
0 Οδυσσέας Ελύτης τιμήθηκε αργότερα με το νόμπελ 

λογοτεχνίας. 18/10/1979 του δόθηκε το βραβείο. Τίμησε και 
εκείνος με τη σειρά του τους συμπολεμιστές του γράφοντας 
γ ι ' αυτούς. Σε συνέντευξή του είχε πευ «Λίγοι ξέρουνε ότι 
το κύριο βάρος του πολέμου το σήκωσαν οι ανθυπολοχα- 
γοί. Και συμβολικά αυτό θέλησα να δείξω ηρωοποιώντας 

έναν ανθυπολοχαγό με το Άσμα που έγραψα».
Κάποιοι μελετητές υποστηρίζουν πως έγραψε το ποίημα 

αυτό για το φίλο το ποιητή Γιώργο Σαραντάρη, ο οποίος επί

σης πολέμησε στην Αλβανία και πέθανε αφού μεταφέρθηκε 

στην Αθήνα βαριά άρρωστος.

«Μέχρις Εσχάτων». Πίνακας του Αλέξανδρου Αλεξανδράκη

Σε μία επιστολή του στον Kimon Friar ο Ελύτης αναφέρ
θηκε στον έλληνα ήρωα ενσαρκωμένο στο πρόσωπο του 

ανθυπολοχαγού με τα παρακάτω λόγια: «Χίλιες φορές τον 
είχανε σκοτώσει και χίλιες φορές είχε ξαναναστηθεί ανά- 
μεσά μας. Αυτό ήταν χωρίς αμφιβολία το μέτρο και η αξία 
ενός πολιτισμού βασισμένου στην αγάπη της ζωής και όχι 
του θανάτου. Στην ελευθερία που ξαναγεννούσε τη ζωή 

μέσα απ’ τα ερείπια του θανάτου».

Το Έπος του Αλβανικού κληρονομιά κάθε χαμένου Αν- 
θυπολοχαγού, κληρονομιά κάθε Έλληνα... ■

Πηγές
• Από τη συλλογή Το Ά ξ ιο ν  εσ τί (1959), Οδυσσέας Ελύτης, Π ο ί

ηση, Ίκαρος, Αθήνα 2002, σ. 136-139

• «Ελευθεροτυπ ία». Σάββατο 22 Ο κτω βρίου 2011, του Δημήτρη  

Γκιώ νη

• h ttp ://p a n a g io tis a n d r io p o u lo s .b lo g s p o t.g r , Π αρασ κευή , 28 

Οκτω βρίου 2011, του Παναγιώ τη Αντ. Ανδριόπουλου

• «Καθημερ ινή», 26/10/2014, τη ς  Ό λγας Σελλά
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Συνιακτριο: Αρχιφύλπκος ΣΤΡΑΦΙΟΤΟΥ Ευηγγελίιοα
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του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τηγ Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου

Ε Γ  I —-€&ju<a

Η CEP0L αποτελεί Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου και ως 
πρωταρχικό στόχο έχει την υποστήριξη, ανάπτυξη, υλοποίηση 

και το συντονισμό της άρτιας εκπαίδευσης των υπαλλήλων 
επιβολής του νόμου. Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας 

για εξασφάλιση γνώσεων αφενός υψηλού επιπέδου, και αφε
τέρου εναρμονισμένων με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανά

γκες που απορρέουν από το διαρκώς εξελισσόμενο διεθνές 

οργανωμένο έγκλημα, η CEP0L έχει καταρτίσει χαρτοφυλάκιο 
ποικίλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Μία εξ' αυτών είναι 

το Πρόγραμμα Ανταλλαγής (CEPOL Exchange Programme).

Η δομή του εν λόγω Προγράμματος έχει βασιστεί στο 
πρότυπο του Erasmus - ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής 

φοιτητών. Απευθύνεται σε αστυνομικούς και υπαλλήλους 

των λοιπών εθνικών αρχών επιβολής του νόμου, ήτοι στε

λέχη του Λιμενικού Σώματος, υπαλλήλους των Υπουργείων 
Δικαιοσύνης και Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Φορολο
γικών & Τελωνειακών θεμάτων. Σώμα Δίωξης Οικονομικού 
Εγκλήματος) και του Γενικού Χημείου του Κράτους. Δ ικα ί

ωμα υποβολής συμμετοχής έχουν οι υπάλληλοι επιβολής 
του νόμου που προέρχονται όχι μόνο τα από Κράτη Μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από τις υποψήφιες προς 
ένταξη χώρες στην ευρωπαϊκή ζώνη, τα Δυτικά Βαλκάνια, 

τις χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας που ανήκουν 

στην Ανατολική Εταιρική Σχέση (European Neighbourhood 
Policy Eastern Partnership countries) όπως η Αλβανία, n 
Βοσνία Ερζεγοβίνη, η Π.ΓΔ.Μ, το Κοσσυφοπέδιο, το Κόσοβο. 
το Μαυροβούνιο, η Σερβία, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η 

Λευκορωσία, η Γεωργία, η Μολδαβία και η Ουκρανία.

Η υλοποίηση του Προγράμματος έγινε βάσει των Προ
γραμμάτων της Χάγης (2004) και της Στοκχόλμης (2009). που 

πρεσβεύουν την ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας 

και της δικαιοσύνης σε μια ανοιχτή και ασφαλή Ευρώπη, 

που εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες. Υιοθετήθηκε 
από τα Κράτη Μέλη το 2010 και αρχικά απευθυνόταν απο

κλειστικά σε αστυνομικούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αυξημένες ανάγκες για την 
πρόληψη και καταπολέμηση σοβαρών μορφών εγκληματι

κότητας που επηρεάζουν δύο ή περισσότερα Κράτη Μέλη, 

οδήγησαν στην υιοθέτηση του νέου Κανονισμού Λειτουργίας 

του Οργανισμού, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 01 Ιουλίου 

2016. Η συγκεκριμένη μετεξέλιξη εξασφάλισε τη διεύρυνση 

του κύκλου των συμμετεχόντων στις εκπαιδευτικές δραστη

ριότητες της CEPOL. και κατά συνέπεια στο Πρόγραμμα, 
εξασφαλίζοντας δικαίωμα συμμετοχής, πλέον των αστυνο

μικών, σε όλους τους προαναφερθέντες υπαλλήλους των 

εθνικών αρχών επιβολής του νόμου.

θεμελιώ δης αρχή του Προγράμματος αποτελεί το γε

γονός ότι κάθε ανταλλαγή γίνεται σε διμερή βάση. Κάθε 

χώρα που αποστέλλει έναν ή περισσότερους συμμετέχο- 
ντες σε μία άλλη, ταυτόχρονα αναλαμβάνει την υποχρέ

ωση να λειτουργήσει και ως φιλοξενούσα χώρα δηλαδή, 
κάθε συμμετέχων ο οποίος φ ιλοξενείται από μια χώρα στα 

πλαίσια του Προγράμματος, αναλαμβάνει να φ ιλοξενήσει 
τουλάχιστον έναν υπάλληλο προερχόμενο από τη χώρα που 

επισκέφθηκε.
Οι προτιμήσεις των συμμετεχόντων αναφορικά με το 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο της ανταλλαγής που θα πραγ
ματοποιήσουν. ορίζονται κατά την αίτηση συμμετοχής τους 

στο Πρόγραμμα, με βάσει τον τομέα εξειδ ίκευσής τους. 

Οι εκπαιδευτικές κατηγορίες εκ των οποίων κλήθηκαν να 

επιλέξουν οι υποψήφιοι κατά το τρέχον έτος, έχουν αξιο
λογηθεί ως υψηλής προτεραιότητας λόγω του ευρωπαϊκού 

και διασυνοριακού χαρακτήρα τους, και περιλαμβάνουν 
θέματα όπως η παράνομη μετανάστευση, το διαδικτυακό 

έγκλημα, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τα ναρκωτικά, 
η αστυνόμευση συγκεντρώσεων μεγάλης κλίμακας, κλπ. Η 

συγκεκριμένη θεματολογία απορρέει από τον Κύκλο Πολι
τικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος έχει καταρτιστεί 

λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Κρατών 

Μελών, και αντιπροσωπεύει την πολυεπίπεδη προσέγγιση 

της μάθησης από τη CEPOL.
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Το Πρόγραμμα παρέχει επίσης τη δυνατότητα "pre
matched". κατά την οποία οι αιτούντες προεπιλέγουν το 

άτομο με το οποίο επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την 

ανταλλαγή, διαμέσου των υπηρεσιακών δικτύων συνεργα

σίας που έχουν αναπτύξει, λαμβάνοντας υπόψη τη συνάφεια 

στον τομέα εξειδ ίκευσής τους.
Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα διανύουν πέντε ερ

γάσιμες ημέρες στη φιλοξενούσα χώρα, μη συμπεριλαμ
βανομένου Σαββατοκύριακου, κατά τη διάρκεια των οποίων 

εξοικειώνονται με τις εκε ί εφαρμοζόμενες πρακτικές, ενώ 

παράλληλα ανταλλάσσουν γνώσεις και εμπειρίες.

Η Ελλάδα συμμετείχε στο Πρόγραμμα για πρώτη φορά 

κατά το έτος 2014 με 5 Αστυνομικούς και κατάφερε να αυ
ξήσει τον αριθμό των Ελλήνων συμμετεχόντων κατά το 
έτος 2015, σε 25. επιτυγχάνοντας αύξηση της τάξης των 

400% Κατά το έτος 2016, η χώρα μας συμμετείχε με 12 άτομα 
εκ των οποίων 6 προέρχονταν από το Σώμα της Ελληνικής 

Αστυνομίας, 5 από τις Τελωνειακός Αρχές και 1 από το Λ ιμε
νικό Σώμα. Κατά το τρέχον έτος, θα συμμετάσχουν 14 άτομα 

εκ των οποίων 6 Αστυνομικοί, 3 υπάλληλοι του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης και 5 τελωνειακοί. Αξίζει να τονιστεί το γεγονός 
ότι 3 εκ των 5 υπαλλήλων των τελωνειακών αρχών, έκαναν 

χρήση της παρεχόμενης δυνατότητας "pre-matched".

Κατά τα τρία πρώτα έτη διεξαγωγής του Προγράμματος, 
οι Έλληνες Αστυνομικοί έπρεπε, πέραν των λοιπών προϋπο

θέσεων. να φέρουν το βαθμό τουλάχιστον του Υπαστυνόμου 

Β'. Κατά το τρέχον έτος, κατόπιν απόφασης της Ηγεσίας, 
δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας συμμετοχής στο Πρό

γραμμα έχουν ανώτεροι αξιωματικοί, εμπειρογνώμονες, 

εκπαιδευτές και ερευνητές οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον 
το βαθμό του Αστυνόμου Β', έχουν τουλάχιστον τρία χρό

νια εργασιακής εμπειρίας στον τομέα εξειδ ίκευσής τους, 
έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2), δεν 

έχουν συμμετάσχει κατά τα τελευταία τρία έτη στη συγκε
κριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα, έχουν την επιθυμία 

να εμβαθύνουν στο αντικείμενό τους και τέλος, δεσμεύονται

να μεταλαμπαδεύσουν την νεοαποκτηθείσα γνώση και τις 

εμπειρίες τους στους συναδέλφους τους, τόσο σε υπηρεσι

ακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Επισημαίνεται ότι. παρότι η κύρια γλώσσα είναι η αγ
γλική, στην οποία οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά θα πρέ
πει να συντάξουν μετά το πέρας του Π ρ·||άμματος την 

αναφορά τους, είναι εφικτό να ^ ^ | ^ ^ ^ Η ύ ν  και άλλες 

γλώσσες όπως τα γαλλικά, γ ε ρ μ α ^ ρ  ισπανικά. ιταΜκά, 
σκανδιναβικές γλώσσες, κ.λπ.. Α ρ κ ε ί^ ^ ^ ^ ^ Β Λ μ ε ν ο ι  να 

έχουν επαρκή γνώση της, κατόπιν αυμφ ώ νβΒηλω θείσας 

στην αίτησή τους, γλώσσας. ^

Το Πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη της αποστολής 

της CEPOL, η οποία δεν είναι άλλη από την ενίσχυση της 

αστυνομικής συνεργασίας μέσω της διαδικασίας της μά

θησης, σε διεθνές επίπεδο. Η ιδιαιτερότητα του Προγράμ
ματος που το καθιστά εξαιρετικά ενδιαφέρον και εποικο
δομητικό, είναι ότι προάγει μεν την δια βίου εκπαίδευση 

των συμμετεχόντων, όπως και οι λοιπές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες της CEPOL, αλλά με τρόπο διαδραστικό Η 

διαδικασία της μάθησης επιτυγχάνεται μέσω της ανταλλαγής 

γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση του 

διεθνούς εγκλήματος προς όφελος των πολιτών.
Οι στόχοι του Προγράμματος περιλαμβάνουν την προ

ώθηση της κινητικότητας -  ανταλλαγής αστυνομικών και 

λοιπών υπαλλήλων αρχών επιβολής του νόμου στο πλαίσιο 

προγραμμάτων πρακτικής εκπαίδευσης, την καθιέρωση μιας 

ενιαίας και κοινής γνώσης σε διαφορετικούς τομείς αστυνό
μευσης, την διάδοση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αστυνομικών 

πρακτικών, τη συμβολή στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής 

αστυνομικής κουλτούρας και τέλος, την ενθάρρυνση της 
αμοιβαίας μάθησης και δικτύωσης στα πλαίσια της ευρω

παϊκής αστυνομικής συνεργασίας.
Επισημαίνεται ότι το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από 

τον προϋπολογισμό της CEPOL και καλύπτει πλήρως το κό
στος μετάβασης, επιστροφής και διαμονής, όπως επίσης 

και την ημιδιατροφή των συμμετεχόντων Οι αποστέλλου-



σες χώρες αναλαμβάνουν μόνο την καταβολή της ημερήσιας 

εκτός έδρας αποζημίωσης για την κάλυψη του δεύτερου 

ημερησίου γεύματος, αλλά και των εντός της φιλοξενούσας 

χώρας μετακινήσεις π.χ. μεταφορά από το αεροδρόμιο προς 

το ξενοδοχείο διαμονής κ.λπ..

Η συμμετοχή των 6 Ελλήνων Αστυνομικών στο Πρό

γραμμα κατά το 2016. κόστισε στη CEPOL 6.955.286 ενώ η 

Ελληνική Αστυνομία δαπάνησε μόλις 1.1526, ποσό ελάχιστο 

εν συγκρίσει με αυτό της CEPOL αλλά κυρίως ελάχιστο σε 

σχέση με το εκπαιδευτικό όφελος.

θεωρώντας ότι η παράθεση των εντυπώσεων των συναδέλ

φων που έχουν ήδη λάβει μέρος στην εν λόγω εκπαιδευτική 

δραστηριότητα, θα συμβάλλει στην ενίσχυση του ήδη αυξημέ

νου ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, το Εθνικό 

Τμήμα CEPOL ανέλαβε την πρωτοβουλία να προσκαλέσει δύο 

εκ των συμμετεχόντων κατά το έτος 2016, να εκθέσουν τις 

απόψεις τους. Οι συνάδελφοι ευγενικά και πρόθυμα αποδέ

χτηκαν την πρόσκληση και θέλησαν να μοιραστούν με τους 

αναγνώστες του περιοδικού το απόσταγμα τπς εμπειρίας τους, 

περιγράφοντας το πώς η ανταλλαγή που πραγματοποίησαν 
συμβάλλει στη δια βίου μάθηση και την ενίσχυση της αστυνο

μικής συνεργασίας, ενώ συνάμα συνιστούν ανεπιφύλακτα τη 

συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Ακολουθούν τα κείμενα:

Αθανάσιος Παππάς 

Υπαστυνόμος A 

European Contact Officer 

Τμήμα INTERPOL

Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας / Α.Ε.Α

«Κατά τη δ ιάρκεια  της τελευτα ίας δεκαετίας, η δ ια  β ί

ου μάθηση έχει καταλάβει κεντρ ική θέση στην ημερήσια  

διάταξη της ευρωπαϊκής πολιτικής συνεργασίας στην ε κ 

παίδευση. Η  Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία  (CEPOL) 

συμβάλει σε αυτήν, μ ε  την παροχή πλήρους σειράς ε κ 

παιδευτικώ ν δραστηριοτήτων, στις οποίες συγκαταλέγε

ται μεταξύ  άλλων κα ι το Πρόγραμμα Ανταλλαγής μεταξύ  

υπαλλήλων αρμόδιων για την επιβολή του Νόμου. Η  ε κ 

παίδευση των εν  λόγω υπαλλήλων βασ ίζεται στην κατάρ

τιση και την διάχυση των αποκτηθέντων γνώσεων μέσω  

των προγραμμάτων αυτών. Μ ε γνώμονα την ενίσχυση της 

αστυνομικής συνεργασίας για την από κοινού καταπολέ

μηση του εγκλήματος, η αμοιβαία μάθηση, καθώς κα ι η 

ανταλλαγή εμπ ειρ ιώ ν κα ι ορθών πρακτικών, παρέχουν 
στους συμμετέχοντας την ευκα ιρ ία  να δημιουργήσουν ένα  

δίκτυο συναδέλφων κα ι να εξο ικε ιω θούν μ ε  τις μεθόδους  

εργασίας άλλων Χωρών.
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Η υλοποίηση των εν  λόγω Προγραμμάτων Ανταλλαγής 

σκιαγραφεί τον βαρυσήμαντο ρόλο της CEPOL μέσω της 

παροχής σύγχρονης και εξειδ ικευμένης εκπαίδευσης στην 

κατεύθυνση της ενίσχυσης της Αστυνομικής Συνεργασίας 

των Κρατών - Μελών της Ε Ε . στον τομέα του διεθνικά ορ

γανωμένου εγκλήματος. Η  γνώ ση κα ι η κα τα νόηση τη ς  δ ι

α σ υ νο ρια κής α σ τυ νό μ ευ σ η ς συνιστά  το εφ αλτήριο για τη 

συμμετοχή των υπαλλήλω ν στη διασυνοριακή συνεργασία, 

τόσο σ ε  δ ιμ ερ ές όσο κα ι σ ε  π ο λ υ μ ερ ές επίπεδο, κα θώ ς και 

για την ο ικο δ ό μ ησ η αμοιβαίας εμ π ισ το σ ύ νη ς

Στο πλαίσιο αυτό και έπειτα από την άκρως εποικοδομη

τική συμμετοχή μου στην εν  λόγω εκπαιδευτική δράση κατά 

το έτος 2016. θα σ υ νισ το ύ σ α  α νεπ ιφ ύλα κτα  τη σ υ ν έ χ ισ η  

τέτοιου  ε ίδ ο υ ς  δράσεων, αλλά κα ι τη σ υ μ μ ετο χ ή  Ε λ λ ή 

νω ν Α σ τυ ν ο μ ικ ώ ν  σε αυτές, καθώς κάτι τέτοιο κρίνεται 

ιδ ια ίτερα επωφελές για την άσκηση της αντεγκληματικής 
πολιτικής όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διασυνοριακό  

επίπεδο.»

Ελευθερία Χριστοδούλου

Επικεφαλής Κινητής Ομάδας Ελέγχου (ΚΟΕ)

Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων & Δίωξης Λαθρεμπορίου 

Τελωνείο Λάρισας

« Το έμψυχο δυναμικό των διωκτικών αρχών της Ε Ε  ερ 

γάζεται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο, παγκοσμιοηοιημένο 

περιβάλλον όπου οι έκνομες πράξεις δεν γνωρίζουν σύνορα 

και οι ενέργειες που λαμβάνουν χώρα για την καταστολή 

τους αποτελούν κοινό σημείο αναφοράς.
Η CEPOL. αναγνωρίζοντας τον κυρίαρχο ρόλο των διω

κτικώ ν αρχών, προσφέρει ένα ιδανικό πρόγραμμα ανταλλα
γής. το οποίο ενισχύει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, 

αφού επιτρέπει στους συμμετέχοντες να εμπλουτίσουν τις 

γνώσεις τους στο αντικείμενο εργασίας τους και να εξο ικ ε ι
ωθούν μ ε  νέες μεθόδους δράσης βελτιώνοντας ταυτόχρονα 

τις δεξιότητάς τους, ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στις 

τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις.
Καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος ανταλλαγής, στο 

οποίο συμμετείχα το 2016. είχα την ευκαιρία να παρατηρήσω 

από κοντά την καθημερινή ροή εργασίας και να γνωρίσω την 
επαγγελματική κουλτούρα έχοντας πρόσβαση σε ελέγχους 

δίωξης σε πραγματικό χρόνο, εργαλείο πολύτιμο για την 

επαγγελματική μου δραστηριότητα.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ωφέλιμη, αφού εστι

άζει στη σπουδαιότητα υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών και 

τήρησης πρωτοκόλλων, καθώς ενδυναμώνει τον θεμελιώδη 

ρόλο της συνεργασίας, η οποία προάγει τις αρχές, αξίες και 
αποστολή της Ε Ε . Η  συνεργασία, εξάλλου, είναι η  τέχνη  

του εφ ικτού

Σ υ ν ισ τώ  α νεπ ιφ ύ λα κτα  το π ρόγρα μ μ α  α ντα λλα γής, 

άλλω στε, όταν κ ά π ο ιο ς έ χ ε ι  την επ ιλ ο γή  να δ ια λ έξει το 

παράθυρο από το οποίο θα κο ιτά ξει έξω , επ ιλ έγ ει εκ ε ίν ο  

μ ε  την κα λύ τερη  δυνατή θέα  »

Όσοι, εκ των πληρούντων τις προϋποθέσεις συμμετοχής 

στο Πρόγραμμα συνάδελφοι. ενδιαψυρονται ία  ενημερω
θούν διεξοδικά για την εν λόγω εκπαιδευτική δράση, μπο

ρούν να απευθύνονται στο Εθνικό Τμήμα CEPOL τη ί^σ τυνο - 
μικής Ακαδημίας, και συγκεκριμένα στον Εθνικό ' υντονιστή 

του Προγράμματος, ο οποίος αποίΡλεί το συνδετικό κρίκο 

μεταξύ των υποψηφίων συμμετεχόντων και τη QIPOL. Ση
μειώνεται ότι η τελική επιλογή των συμμετεχόντων. γίνεται 

αποκλειστικά από τη CEPOL. ■

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Εθνικό Τμήμα CEPOL. 

είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: 210 2ΛΛ7093 - 210 2447105 
E-m ail cepol@police.gr

Διαδικτυογραφία
• Α ρχηγε ίο  Α σ τυνομ ίας Πόλεων. «1921-1971 Τα 50 χρόνια  της 

Α στυνομ ίας Πόλεων», σ. 85. 92-93. 134. Αθήνα. 11/1971. Α ρ 

χηγε ίο  Α σ τυνομ ίας Πόλεων.
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Η Επικεφαλής της Κινητής Ομάδας Ελέγχου (ΚΟΕ) του Τελωνείου Λάρισας, 
κα Ελευθερία Χριστοδούλου, συγχαίρει το Εθνικό Τμήμα CEPOL για την υ ψ η 
λού επιπέδου οργάνωση αναφορικά με το πρόγραμμα ανταλλαγής, στο οποίο 
έλαβε μέρος το 2016. και ευχαριστεί ιδιαιτέρως τον κ. Μιχάλη Γεωργαντή. 
εθνικό συντονιστή του προγράμματος, για την άψογη συνεργασία και κατα
λυτική του συμβολή στην επιτυχή ολοκλήρωση του εν λόγω προγράμματος, 
κατόπιν και της πρόσκλησης που έλαβε από τα Κεντρικά Γραφεία CEPOL με 
έδρα τη Βουδαπέστη, προκειμένου να παρουσιάσει τις εμπειρίες/εντυπώσεις 
της από τη συμμετοχή της.

*
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► Επιμέλεια: Ανθ/μος Οδυσσέας Παππάς

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ. ΝΙΚΟΥ ΤΟΣΚΑ 
ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ CAN ADAIR

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολί
τη κ. Νίκος Τόσκας επισκέφθηκε την 15/08/2017 τη 
βάση των αεροσκαφών Canadair στο στρατιωτικό 
αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Ο κ. Τόσκας συνεχάρη 
τα πληρώματα και τους μηχανικούς για τη προσπά
θεια που καταβάλουν κάτω από αντίξοες συνθήκες. 
«Κάνουν εξα ιρετική  δουλειά, κάτω από δύσκολες 
συνθήκες, μ ε  παμπάλαιο υλικό αλλά τα καταφέρ
νουν καλά. Το αποτέλεσμα φαίνεται στην πράξη, 
τα αεροπλάνα σβήνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των 
πυρκαγιών» ανέφερε. Μεταξύ άλλων δήλωσε: «Ήρ
θαμε απόφε να σας ευχαριστήσουμε, έχουμε ξα- 
νάρθει μ ε  τον πρωθυπουργό εδώ. ήρθαμε μ ε  τον 
υπουργό Επικράτειας & Κυβερνητικό Εκπρόσωπο 
κ. Τζανακόπουλο. να σας ευχαριστήσουμε για την 
τεράστια δουλειά που κάνετε, την πολύ σημαντική. 
Κάθε βράδυ, όταν ο υπόλοιπος κόσμος κοιμάται, 
εσείς  συνεχίζετε την πρωινή δουλειά και επ ισκεύ- 
αζετε τα αεροσκάφη, τα Canadair. προκειμένου μ ε  
το πρώτο φως την επόμενη μέρα να σβήνουν φω
τιές και να προσφέρουν έτσι στο κοινωνικό σύνο
λο...... εσείς  μπαίνετε μ ες  τη μουτζούρα. σε αυτά τα
αεροπλάνα γ ιατί δυστυχώς θέλουν συντήρηση, πα
λ ιά  αεροπλάνα τα περισσότερα, αλλά κατορθώνετε 
και τα κρατάτε στον αέρα και συγχαρητήρια γ ι' αυ
τό.» Τέλος, ο Αναπληρωτής Υπουργός, ευχαρίστησε 
τους υπεύθυνους για το συντονισμό και το διοικητή 
της βάσης των Canadair.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ. ΝΙΚΟΥ ΤΟΣΚΑ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ κ. JENS PLOTNER

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασί
ας του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας συνα
ντήθηκε την 30 Αυγούστου 2017. με το 
νέο πρέσβη της Γερμανίας στην Αθή
να, κ. Jens Plotner.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέ
ματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ενώ ο 
νέος πρέσβης έδειξε ιδιαίτερο ενδια
φέρον για τις εξελ ίξεις στον τομέα της 
ασφάλειας, τονίζοντας την ανάγκη για 
στενή συνεργασία ανάμεσα σε Ελλά
δα και Γερμανία για την όσο το δυνα
τόν καλύτερη αντιμετώπιση του μετα- 
ναστευτικού αλλά και της διεθνούς τρο
μοκρατίας.
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ 82ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΚΑΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης 
Αναγνωστάκης και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνο
μίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας πραγ
ματοποίησαν την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου, σειρά επι
σκέψεων σε Πληροφοριακά Κέντρα -  Περίπτερα της 
82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Πιο αναλυτικά επισκέφτηκαντα Πληροφοριακά Κέντρα:
► του Υπουργείου Τουρισμού, όπου συναντήθηκαν με 

την Υπουργό Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά.
► των Ενόπλων Δυνάμεων, όπου συναντήθηκαν με τον 

Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτη
γο Αλκιβιάδη Στεφάνή,

► της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, όπου συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της Ένωσης κ. Γιώργο Πατούλη,
► του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, όπου συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμ

βουλο του Οργανισμού, κ. Αναστάσιο Ταστάνη και κ. Ιωάννη Σκουμπούρη αντίστοιχα, και
► του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, όπου συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Παντελή Φιλιππίδη.

Επισκέφτηκαν ακόμα τα Πληροφοριακά Κέντρα:
► της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,
► της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
► του Δήμου Θεσσαλονίκης,
► της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης. Θεάματος & Επικοινωνίας,
► του Πανελλήνιου Συνδέσμου Παραπληγικών (Παράρτημα Μακεδονίας - Θράκης)
► της Δομής της Καθημερινότητας - kathimerinotita.gov.gr,
► του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
► της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,
► του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης,
► της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.
► της Εγνατίας Οδού και
► των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, αμφότεροι είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά με το έργο και τις δρά
σεις των Οργανισμών και των Φορέων και να περιηγηθούν στους χώρους των Πληροφοριακών Κέντρων.
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TO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε.Θ. 
ΕΠΙΣΚΕΦΟΗΚΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ κ. ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
κ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΟΥΒΑΛΑ

Το Πληροφοριακό Κέντρο - Περίπτερο της Ελληνικής Αστυνομίας στην 82" Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, επισκέ- 
φθηκε την 11 Σεπτεμβρίου 2017 ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πόνος Κομμένος, μετά την τελετή των εγκαινίων 
του Περιπτέρου των Ενόπλων Δυνάμεων, στην οποία παρέστη και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρά
τηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας. Τον κ. Υπουργό συνόδευαν ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Ν ικόλα
ος Μαυραγάνης, ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνος Ζουράρις, ο Βουλευτής των 
Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Γεώργιος Λαζαρίδης, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας, Ναύαρχος Ευ
άγγελος Αποστολάκης ΠΝ. ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφάνής, ο Αρ
χηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου 
Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (I) Χρήστος Χριστοδούλου και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυ
λακής. Αντιναύαρχος Λ.Σ. Σταμάτιος Ράπτης. Τον Υπουργό υποδέχθηκαν ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Τζανέτος Φιλιππάκος. ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνστα
ντίνος Τσουβάλας, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Χρήστος Δραγατάκης και 
ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος Φώτιος Δομζαρίδης. Κατά την επίσκεψή του, ο 
Υπουργός είχε τη δυνατότητα να περιηγηθεί στο Πληροφοριακό Κέντρο και να ενημερωθεί για τις δράσεις και 
τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών αφού ευχαρίστη
σε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για την επίσκεψή του στο Πληροφοριακό Κέντρο, του απένειμε τιμητική ηλακέτα, 
ενώ ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, απένειμε τιμητική ηλακέτα στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 
Άμυνας, Ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη ΠΝ.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ»

■ ■ Στις ιδ ιό κ τη τες  εγκα τα σ τά σ ε ις  του στην Εκάλη. ο 
Ο.Φ.Α.Α. πραγματοποίησε στις 10/06/2017 εκδή λω 
ση για την οικονομική ενίσχυση 267 πολύτεκνων 
αστυνομικών. Μ ετά την αρτοκλασ ία  που πραγμα
τοπ ο ιήθηκε στο εκ κ λ η σ ά κ ι του Αγ. Π α ντελεή μ ο - 
να, η πρόεδρος, κυρία Α ικατερ ίνη  Καλαμαράκη, εκ 
μέρους του δ ιο ικη τ ικο ύ  συμβουλίου, εξέιρρασε το 
θαυμασμό της προς τους πολύτεκνους αστυνομικούς 
που πέρα από το υψηλό και δύσκολο κο ινω νικό έργο, 
που επ ιτελούν. έχουν βαθιά μέσα τους ρ ιζω μένο το 
θεσμό της πατροπαράδοτης ελ λ η ν ικ ή ς  θρησ κευτ ι-

7 6  I Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η  Α Ν Α ΣΚ Ο Π Η ΣΗ  I ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017



ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ |

κής ο ικογένειας. Συνεχίζοντας, τους συνέχαρη γ ια τί 
αψηφώντας τους κ ινδύνους που καθημερινά α ντιμ ε
τω πίζουν και παρά τ ις  δύσκολες ο ικονομ ικές  συν
θήκες, αυτο ί με γνώμονα πάντα την αγάπη τους για 
μια νέα ζωή. δημιούργησαν πολυμελείς ο ικογένειες . 
Κ λείνοντας την ομ ιλ ία  της. η πρόεδρος έδω σε την 
υπόσχεση ότι ο όμ ιλος θα βρ ίσκετα ι πάντα με αγάπη 
και στοργή κοντά στον έλληνα αστυνομικό κα ι την 
ο ικογένειά  του, προσφέροντάς του κάθε δυνατή υλ ι
κή κα ι ηθ ική  συμπαράσταση. Την εκδήλω ση τίμησαν 
με την παρουσία τους ο αναπληρωτής ΓΓ  Εσωτερι
κών. κ. Τζανέτος Φ ιλιππάκος. ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, 
Αντιστράτηγος Κω νσταντίνος Τσουβάλας, ο ι οποίοι 
απήυθηναν χα ιρετισ μούς κα ι εξέφρασαν τ ις  ευχα 
ρ ισ τ ίες  τους γ ια  το υψηλό έργο, που ο Ό μ ιλος επί 
72 χρόνια επ ιτελε ί. Παρέστη επίσης, ο Π ροϊστάμε
νος Επ ιτελείου Α.Ε.Α. Αντιστράτηγος Μ ιχαήλ Καρα- 
μαλάκης. Η εκδήλω ση έκ λ ε ισ ε  με μια δεξίω ση που 
δόθηκε σε ένα όμορφο ε ιδυλλ ιακό  περιβάλλον που 
πλημμύρισε από τ ις  χαρούμενες φω νές των παιδιών 
και των γονιώ ν τους.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ONEX SA"

Την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017, στην αίθουσα «Παύλος Μπακογιάννης» του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, πραγ
ματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση για την προσφορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε Υπηρεσίες του Σώματος, από τον 
Όμιλο «ONEXSA». Στην εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισμό 
ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσω
τερικών κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας και 
ο Αντιπρόεδρος και Διευθυντής Λειτουργιών του Ομίλου 
«ONEX SA», κ. Ιωάννης Πασχαλίδης.
Στο χαιρετισμό του ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομί
ας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ανέφερε, 
μεταξύ άλλων: «Σας ευχαριστούμε πολύ, που στα πλαίσια 
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η εταιρία σας, δώρισε 
ανιδιοτελώς στην Ελληνική Αστυνομία ηλεκτρονικό εξοπλι
σμό, που θα την βοηθήσει να ανταποκριθεί πραγματικό στις
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δύσκολες προκλήσεις που έχει. Η προσφορά σας, πραγ
ματικά. γίνεται αποδεκτή από μέρους μας μ ε  μεγάλη χαρά 
και να είστε βέβαιοι ότι ο εξοπλισμός στο σύνολο του, ε ίτε  
πρόκειται για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ε ίτε  για οθόνες, 
ε ίτε  για εκτυπωτές, θα αξιοποιηθείμε τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. Θα διανεμηθεί σε Υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα, μ ε  
ένα μικρό πρόκριμα σε υπηρεσίες που εξειδικεύονται στη 
διαχείριση του προσφυγικού - μεταναστευτικού ζητήματος 
και όχι μόνο. Και για αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ». 
Στη συνέχεια, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, υπογράμ
μισε, μεταξύ άλλων: «Η Ελληνική Αστυνομία, όπως προκύπτει 
από το καθημερινό έργο τωνανδρώνκαι γυναικών του Σώμα
τος. παρά τις όποιες αντιξοότητες είναι και θα συνεχίσει να βρί
σκεται δίπλα στους πολίτες, αρωγός και σύμμαχος, υπηρετώ
ντας και προσφέροντας στην κοινωνία. 0  όμιλος «Onex», προς 
τιμή του οποίου πραγματοποιείται και η σημερινή εκδήλωση, 
αναγνωρίζοντας αυτό ακριβώς το έργο και εν γένει τον κοινω
νικό ρόλο του Σώματος, θέλησε με την σειρά του να προσφέρει 
στην Ελληνική Αστυνομία και γ ι' αυτό φυσικά σας ευχαριστού
μ ε  από καρδιάς. Η άμεση θετική ανταπόκριση του Προέδρου 
και Διευθύνοντα συμβούλου, του κ. Πάνου Ξενοκώστα, στο 
προσωπικό μου κάλεσμα να συνδράμει ο όμιλος «Onex» την 
Ελληνική Αστυνομία με την προσφορά ηλεκτρονικού εξοπλι
σμού αφενός αποτελεί έμπρακτη συνεισφορά, που διευκο
λύνει επ ί της ουσίας το απαιτητικό έργο των Υπηρεσιών μας. 

αφετέρου δε αποτελεί ηθική αναγνώριση των προσπαθειών όλων των αστυνομικών, σε όποια θέση ή περιοχή και αν εργάζονται. 
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή τιμητικών πλακετών από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και τον Αρχηγό της 
Ελληνικής Αστυνομίας στον Αντιπρόεδρο του Ομίλου «ONEX SA». Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Υπαρχηγός του Σώματος, 
Αντιστράτηγος Αριστείδης Ανδρικόπουλος, ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρά
τηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, η Γενική Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών & Προστασίας Συνόρων, Αντιστράτηγος Ζαχα- 
ρούλα Τσιριγώτη. ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. Αντιστράτηγος Χρήστος Δραγατάκης, ο Προϊστάμε
νος του Κλάδου Ασφάλειας, Υποστράτηγος Εμμανουήλ Πλουμής, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας 
Συνόρων, Ταξίαρχος Αχιλλέας Σκανδάλης, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Τάξης. Ταξίαρχος Δημήτριος Αθανασόπουλος, ο Δ ι
ευθυντής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, Ταξίαρχος Γεώργιος θεοδωρακόπουλος, ο Δι
ευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικών, Ταξίαρχος Χαράλαμπος Αλεξόπουλος, καθώς και στελέχη του Ομίλου «ONEX SA». 
Σημειώνεται ότι ο εξοπλισμός που ηροσφέρθηκε στην Ελληνική Αστυνομία περιλαμβάνει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
οθόνες, εκτυπωτές και άλλα συναφή είδη.

ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΠΑΡΑΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
κ. ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ

0  Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, παραβρέθηκε την Παρασκευή 
15/09/2017, στο Βρονταμά Λακωνίας, εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση, κατά τον εορτασμό της 192ης επετείου του Ολοκαυτώ
ματος του Παλαιομοναστηρίου. Κάθε χρόνο, στις 15 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Ευρώτα Λακωνίας οργανώνει υπό την αιγίδα του. 
εκδηλώσεις προς τιμήν της ιστορικής επετείου του Ολοκαυτώματος της Μονής Παλαιομοναστηρίου, κατά την οποία το 1825 στη 
διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, τα στρατεύματα των Οθωμανών, εξόντωσαν εκατοντάδες κατοίκους του Βρονταμά. Στις 
επετειακές εκδηλώσεις παρέστησαν μεταξύ άλλων, ο Βουλευτής Λακωνίας κ. Σταύρος Αραχωβίτης, ο Δήμαρχος Ευρώτα, κ. 
Ιωάννης Γρυπιώτης, ο Αντιδήμαρχος Ευρώτα, κ. Γεώργιος Σωτηράκος, που εκφώνησε τον Πανηγυρικό της Ημέρας, ο Περιφε
ρειακός Σύμβουλος, κ. Ιωάννης Τζεφεράκος, ο Ανώτερος Στρατιωτικός Διοικητής Φρουράς Λακωνίας. Ταξίαρχος Ιορδάνης Χα- 
τζηνικολάου, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Πελοποννήσου, Υποστράτηγος Δημήτριος Τριγώνης, ο Διοικη-
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τής Πυροσβεστικού Σταθμού Ευρώτα, Τζανέτος Δαμηλάκος, η 
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βρανταμά, κα Λυγερή-Μαρία 
Απαλοδήμα-Σαρρή. εκπρόσωποι Αντιστασιακών Οργανώσε
ων, αντιπροσωπείες των σχολείων της πόλης και πλήθος κό
σμου. Μετά την επίσημη δοξολογία που πραγματοποιήθηκε 
στη Μονή Παλαιομοναστηρίου. ο κ. Φιλιππάκος κατέθεσε 
στεφάνι στο μνημείο πεσόντων, εντός της Ιστορικής Μονής 
και τόνισε, στο χαιρετισμό του. μεταξύ άλλων: «Εδώ, πριν 
ακριβώς 192 χρόνια, γράφτηκε μια από τις συγκλονιστικότε
ρες σελίδες της Ελληνικής Επανάστασης και για αυτό το λόγο 
το Παλαιομονάστηρο είναι τόπος μαρτυρικός που δε πρέπει να 
λησμονείται, όσα χρόνια κι αν περάσουν. Με την απαράμιλλη 
γενναιότητα και το σθένος τους, μ ε  δύναμη και ψυχή, οι Βρο- 
νταμίτες πέρασαν στην αιωνιότητα αποτελώντας αξεπέραστα σύμβολα πατριωτισμού και δυναμισμού, που μας εμπνέουν ακόμα 
και σήμερα, που βιώνουμε εθνικά κρίσιμες περιόδους. Λαός που δεν γνωρίζει το παρελθόν του και την ιστορία του, δε μπορεί 
να οικοδομήσει το μέλλον του. Η ομοψυχία των Βρονταμιτών είναι το ουσιαστικότερο φωτεινό ηθικό δίδαγμα, που μας καλεί 
ακόμη και σήμερα, μετά από διακόσια χρόνια, να μην ξεχνάμε ότι η ενότητα και η σύμπνοια είναι τα εφόδια που τονώνουν την 
εθνική και εσωτερική μας δύναμη, και μπορούν να οδηγήσουν την πατρίδα μας σε μεγάλα επιτεύγματα».

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σχολείο Επιμόρφωσης Αστυνομικών Διευθυντών έτους 2017, το οποίο πραγματοποιήθηκε 
από U έως 15 Σεπτεμβρίου 2017, σε δύο πενθήμερες εκπαιδευτικές σειρές, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, στις Αχαρνές Αττικής. Στο Σχολείο συμμετείχαν συνολικά εβδομήντα επτά (77) 
Αστυνομικοί Διευθυντές της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και τρεις (3) Αξιωματικοί αντίστοιχου βαθμού της Αστυνομίας της 
Κύπρου. Οι Αστυνομικοί Διευθυντές είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν επιμορφωτικές διαλέξεις και παρουσιάσεις σε 
διάφορα θέματα επαγγελματικού ενδιαφέροντος, όπως σύγχρονος τρόπος διοίκησης (management), ηγεσία, οργάνωση και 
λειτουργία Υπηρεσιών, επικοινωνία κ.α.. που θα τους βοηθήσουν να ασκήσουν με πληρότητα τα καθήκοντα του βαθμού τους. 
Στην έναρξη των εκπαιδευτικών σειρών του Σχολείου απηύθυνε χαιρετισμό ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης. ο οποίος και επέδωσε στους αποφοιτήσαντες της πρώ
της εκπαιδευτικής σειράς τα πιστοποιητικά σπουδών, κατά την τελετή λήξης. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι
στράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, στη λήξη της δεύτερης εκπαιδευτικής σειράς, απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό προς 
τους αποφοιτήσαντες με παραινέσεις και κατευθύνσεις για διάφορα θέματα υπηρεσιακού ενδιαφέροντος και επέδωσε τα 
πιστοποιητικά σπουδών. Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος Παναγιώτης Κορδολαίμης, ο 
Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, Ταξίαρχος Αναστάσιος Μανιάτης και άλλοι Αξιωματικοί της Σχολής.
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I ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΛΕΤΗ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ 21ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Ενόψει του νέου εκπαιδευτικού έτους 2017-2018, πραγ
ματοποιήθηκε τηνΤετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017το πρωί, 
στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας της Αστυνομικής Ακα
δημίας. η τελετή αγιασμού των σπουδαστών της 21ης 
εκπαιδευτικής σειράς. Στην τελετή χοροστάτησε ο Πα- 
νοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Ταξίαρχος Νεκτάριος 
Κιούλος, ενώ παρέστησαν ο Προϊστάμενος Επιτελείου 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτη
γος Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο Διοικητής της Αστυνομικής 
Ακαδημίας, Υποστράτηγος Παναγιώτης Κορδολαίμης, ο 
Δ ιοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφω
σης, Ταξίαρχος Αναστάσιος Μανιάτης, ο Δ ιοικητής της 
Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, Αστυνομικός Διευθυντής κ. 

Βασίλειος Βράντζας και ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών, Αστυνομικός Διευθυντής κ. Βασίλειος Ρόκκος. Επί
σης παρευρέθηκαν επιτελείς των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας καθώς και διδακτικό προσωπικό της Σχο
λής Εθνικής Ασφάλειας. Στην 21η εκπαιδευτική σειρά της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας θα φοιτήσουν τριάντα τρεις 
(33) σπουδαστές εκ των οποίων οι είκοσι δύο (22) προέρχονται από την Ελληνική Αστυνομία, δύο (2) από το Γενικό 
Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, δύο (2) από το Πυροσβεστικό Σώμα, ένας (1) από το Λ ιμενικό Σώμα, τρεις (3) από την 
Αστυνομία της Κύπρου και τρεις (3) από Υπουργεία και Υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ο Προϊστάμενος 
Επιτελείου του Αρχηγείου, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, απηύθυνε χαιρετισμό και ευχήθηκε στους σπου
δαστές της Σχολής να έχουν γόνιμη και παραγωγική φοίτηση. Επισημαίνεται ότι η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, της 
Αστυνομικής Ακαδημίας, είναι σχολή διακλαδικού χαρακτήρα και παρέχει μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα που 
σχετίζονται με τη Στρατηγική και Πολιτική Εθνικής Ασφάλειας και αφορούν στις Διακρατικές και Δ ιεθνείς Σχέσεις, 
στους Δ ιεθνείς Οργανισμούς, στο Ευρωπαϊκό και Δ ιεθνές Δίκαιο, στην Κρατική Ασφάλεια, στην εφαρμογή της Δ ιο ι
κητικής Επιστήμης και Πρακτικής στη Δημόσια Διοίκηση, στη Δημόσια Ασφάλεια και στη Διαχείριση Κρίσεων, στην 
Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία.

ΤΕΛΕΤΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΕΔΡΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τελετές ονομασίας κα ι απονομής πτυχίων των νέων 
Αστυφυλάκω ν της 19η<: εκπ α ιδευτικής σειράς 2015- 
2017, πραγματοποιήθηκαν την 01/10/2017, στις έδρες 
των Τμημάτων Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής. Δ ι
δυμοτείχου και Ρεθύμνου. Παρουσία εκπροσώπων της 
Φυσικής Ηγεσίας του Σώματος, ονομάστηκαν συνολι
κά 502 νέο ι Αστυφύλακες, οι οποίοι άμεσα θα εντα
χθούν στις αστυνομικές υπηρεσίες, προκειμένου να 
ενισχύσουν το έργο και τη δράση της Ελληνικής Αστυ
νομίας.
Αναλυτικότερα, στην τελετή που πραγματοποιήθηκε 
στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής και
έδρα της Σχολής, κατά την οποία ονομάστηκαν 224 νέ

οι Αστυφύλακες, χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων Μου- 
τάφης. Τα πτυχία στους νέους Αστυφύλακες απένειμαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρωνείας & Κομοτηνής, 
ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης κ. Νικόλαος Τσαλικίδης, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, 
Αντιστράτηγος Χρήστος Δραγατάκης, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας
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& Θράκης, Υποστράτηγος Νικόλαος Μενεξίδης. ο Δ ιο ικητής της Σχολής Αστυφυλάκων. Αστυνομικός Διευθυντής 
κ. Παύλος Δασκαλάκης καθώς και ο Αναπληρωτής Δ ιοικητή του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής. 
Αστυνόμος A ' κ. Γεώργιος Ελευθεριάδης. Μετά το πέρας της τελετής, ο Δ ιο ικητής της Σχολής Αστυφυλάκων επέ
δωσε τιμητική πλακέτα και αναμνηστικό δώρο, στο Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. Αντιστρά
τηγο Χρήστο Δραγατάκη.
Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, κατά την οποία ονομά
στηκαν 200 νέο ι Αστυφύλακες, χοροστάτησε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Ν ικηφόρος, ως εκπρόσωπος 
της Ι.Μ. Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου. Τα πτυχία στους νέους Αστυφύλακες επέδωσαν οι βουλευτές 
Έβρου κα Αναστασία Γκαρά. κ. Δημήτριος Ρίζος και κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο Δ ιευθυντής της Διεύθυνσης 
Ασφαλείας Αττικής. Υποστράτηγος Χρήστος Παπαζαφείρης και ο Δ ιο ικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας. Υπο
στράτηγος Παναγιώτης Κορδολαίμης.
Στο χαιρετισμό που απήυθυνε ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος Παναγιώτης Κορδολαί
μης, προς τους νέους Αστυφύλακες -  μεταξύ άλλων- υπογράμμισε: «...Από σήμερα καλείστε να κάνετε πράξη 
τα διδάγματα της Σχολής καί να ανταποκριθείτε μ ε  αίσθημα δικαίου και επαγγελματική επάρκεια στις απαιτήσεις 
της σημερινής κοινωνίας. Οι κα ιρο ί τους οποίους διανύουμε και μέσα στους οποίους καλείστε να επ ιτελέσετε την 
αποστολή σας είναι δύσκολοι. Σε ένα περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται διεθνώς, ο αστυνομικός θα πρέπει να 
δρα όχι ως απλός διαχειριστής της καθημερινότητας, αλλά ως φορέας και εκφραστής της κυρίαρχης ιδεολογίας του 
Σώματος που είναι η ανιδιοτελής κοινωνική προσφορά. Γ α  αυτό, σας προτρέπω να σταθείτε δίπλα στον πολίτη που 
σήμερα όσο ποτέ άλλοτε σας έχει ανάγκη. Τούτη τη σημαντική στιγμή για σας και τις ο ικογένειες σας. όπου δρασκε
λ ίζετε το κατώφλι της εξόδου της Σχολής, σας συνοδεύουν οι ευχές μου και οι ελπίδες όλων μας για υγεία, καλή 
τύχη και σταδιοδρομία...»
Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου. κατά την οποία ονομάστηκαν 78 
νέοι Αστυφύλακες, χοροστάτησε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Νικόλαος Νικηφόρος. 
Τα πτυχία στους νέους Αστυφύλακες, απένειμαν ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνο
μίας. Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Κρήτης, Υποστράτηγος 
Κωνσταντίνος Λαγουδάκης και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου. Ταξίαρχος Αντώνιος Ρουτζάκης. 
Σημειώνεται ότι. και στις τρεις τελετές ονομασίας, παρέστησαν οι τοπικές, πολιτικές, δικαστικές και στρατιωτικές 
Αρχές, εκπρόσωποι των τοπικών Μ.Μ.Ε.. διδακτικό και 
εκπαιδευτικό προσωπικό των Τμημάτων Δοκίμων Αστυ
φυλάκων και πλήθος γονέων, συγγενών και φίλων των 
αποφοιτησάντων νέων Αστυφυλάκων.
Από τους Διοικητές των Τμημάτων αναγνώσθηκαν οι Ημε
ρήσιες Διαταγές, με τις οποίες δόθηκαν συμβουλές και πα
ραινέσεις προς τους νέους Αστυφύλακες τονίζοντας, μετα
ξύ άλλων, τη δυσκολία του έργου που τους ανατίθεται, κα
θώς οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των πολιτών από την 
Αστυνομία συνεχώς αυξάνονται και την υποχρέωση τους 
να διατηρήσουν στη νέα τους πορεία, την ηθική, την εντι
μότητα. την αποφασιστικότητα και το θάρρος.
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I  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
«ΕΞΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ»

Κατά τη δ ιάρκεια  της Β ' κατασκηνω τικής περιόδου, στις εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων της Ελληνικής 
Αστυνομίας στον Άγιο Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής, στα πλαίσια της εποικοδομητικής αλλά και ευχάριστης 
απασχόλησής των κατασκηνωτών, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από την Υπηρεσία Εξουδετέρωσης Εκρη
κτικώ ν Μηχανισμών και Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων της Δ /νσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων.

Πέντε αστυνομικοί σκύλοι κα ι ισάριθμοι εκπ α ιδευ 
τές. με επ ικεφαλής τον Α /Α ' Σαρλάμη Παναγιώτη, 
βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών, 
όπου τα παιδιά είχαν την ευκα ιρ ία  να γνωρίσουν τους 
τετράποδους αστυνομικούς, μαθαίνοντας στοιχεία για 
την ηλικία, τη ράτσα και την ειδ ικότητα του καθενός 
ξεχωριστά.
Οι μ ικρο ί κατασκηνωτές ενημερώθηκαν για τον τρόπο 
με τον οποίο οι αστυνομικοί σκύλοι περιπολίας χρησι
μοποιούνται για την ανεύρεση ανθρώπων που έχουν 
χαθεί, την τήρηση της τάξης στα γήπεδα και την ακ ι- 
νητοποίηση υπόπτων, οι αστυνομικοί σκύλοι αν ίχνευ
σης ναρκω τικών ουσιών σε προληπτικές έρευνες και 
εντοπισμό ουσιών και οι αστυνομικοί σκύλοι ανίχνευ
σης εκρηκτικώ ν υλών σε προληπτικές έρευνες κα ι 
«καθάρισμα» οχημάτων και κτιρ ίω ν μετά από απειλή. 
Η παρουσίαση περιελάμβανε επ ίδειξη  βασικής υπα- 
κοής στις εντολές του συνοδού αστυνομικού, επ ίδε ι
ξη εντοπισμού ναρκωτικών ουσιών αλλά και εκρ η κτ ι
κών υλών κρυμμένων σε βαλίτσα και τέλος επ ίδειξη  
ακινητοποίησης. με δάγκωμα, ενός υπόπτου, ο οποί
ος ε ίχε  όπλο και προσπαθούσε να πυροβολήσει τους 
αστυνομικούς.
0  Δ ιευθυντής του Ιδρύματος «Εξοχές της Ελληνικής 
Αστυνομίας». Αστυνομικός Δ ιευθυντής κ. Γεώργιος 
Μπακαλάρος ευχαρίστησε τους εκπαιδευτές για την 
παρουσία τους. ενώ. μετά το πέρας της εκδήλωσης, οι 
συνοδοί αστυνομικοί απάντησαν πρόθυμα στις σ χετι
κές ερω τήσεις των μικρών κατασκηνωτών και έβγα
λαν πλήθος φωτογραφιών μαζί τους.
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 
ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Ελληνικής Αστυνομίας, 
υπήρξε διαρκής ετοιμότητα και διαθεσιμότητα αστυνομι
κού προσωπικού και μέσων, όλο το διάστημα της αντιπυ
ρικής περιόδου έτους 2017, για την υποστήριξη των Υπη
ρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, σε όλη τη χώρα. 
Το προσωπικό και τα μέσα που διατίθενται στις περι
πτώσεις αυτές:
► πραγματοποιούν τις αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθ

μίσεις, ώστε να εξυπηρετείται η άμεση πρόσβαση και 
μετακίνηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και μέσων 
και να αποφεύγονται κυκλοφοριακά προβλήματα σε 
περιοχές όπου έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές,

► συνδράμουν σε περιπτώσεις εκκένωσης περιοχών 
για την ενημέρωση των πολιτών και την ασφαλή με
τακίνηση ατόμων, κυρίως ηλικιωμένων και άλλων 
ευαίσθητων ομάδων,

► επιτηρούν και κατοπτεύουν περιοχές για την πρόληψη 
πυρκαγιών, την άμεση ενημέρωση των Πυροσβεστι
κών δυνάμεων, τη συλλογή στοιχείων ή τη σύλληψη 
ατόμων που ενέχονται σε πυρκαγιές

► συνεργάζονται με τους ο ικείους Ο.Τ.Α. και τις πυρο
σβεστικές δυνάμεις, ώστε να διευκολύνουν το έργο 
τους και να παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια

Ενδεικτικά το διάστημα από 10 μέχρι και 15 Αύγουστου 
2017 διατέθηκαν, σε όλη τη χώρα, συνολικά (948) οχή
ματα (περιπολικά και μοτοσυκλέτες) και (2.053) αστυ
νομικοί.
Πιο αναλυτικά το ίδιο χρονικό διάστημα, στις περιοχές 
που εκδηλώθηκαν πολλαπλές πυρκαγιές διατέθηκαν:
► στην Αττική: (566) οχήματα και (1.261) αστυνομικοί
► στη Δυτική Ελλάδα: (33) οχήματα και (79) αστυνομικοί
► στη Ζάκυνθο: (45) οχήματα και (86) αστυνομικοί
► στην Ήπειρο: (35) οχήματα και (73) αστυνομικοί
► στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: (60) οχήματα 

και (120) αστυνομικοί

NITECDRE

- Icrxus 1000 Lumens

- Μεγίστη ένταση 51.100 κεριά

- Μεγίστη απόσταση 452 μέτρα

- Εξαιρετικό LED CREEXP-L Hi V3

- Επαναφορτιζόμενοε από USB

- Περιλαμβάνει επαναφορτιζόμενη μπαταρία NITEC0RE 18650 / 3400mAh

- Διάμετροε Κεφαλήε: 40mm με μεγάλο καθρέπτη

- Αδιάβροχοδ με πιστοποίηση ΙΡΧ8 (Υποβρύχιοί έωε και 2 μέτρα βάθοε)

- Ανθεκτικοί 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, Βάσεΐί, Απομακρυσμένοε 

Διακόπτη Ελέγχου, κ.ό.)

- 5 Χρόνια Γραπτή Εγγύηση

Εξελιγμένοι Φακοί Υψηλήε Ποιότηταε

MH25GT

Στη συσκευασία περιλαμβάνεται 
και η μπαταρία NL1834/3400mAh

Αποκλειστικοί Αντιπρόσωποί:
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I ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν πτήσεις μη στελεχωμένων αεροσκαφών (drones) του Σώματος προς υποστήριξη του 
έργου της Πυροσβεστικής στις μεγάλες πυρκαϊές που έπληξαν το νησί της Ζακύνθου. Δύο drones της Ελληνικής Αστυ
νομίας πραγματοποίησαν επιχειρήσεις στο νησί, σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, με σκοπό να προληφθεί - 
αποτραπεί η εκδήλωση πυρκαγιών και να συλλεχτούν στοιχεία που ενδεχομένως σχετίζονται με απόπειρες εμπρηστικών 
ενεργειών. Ειδικότερα, κλιμάκιο της Υπηρεσίας Μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών 
Δυνάμεων μετεγκαταστάθηκε το χρονικό διάστημα εκδήλωσης των πυρκαγιών στη Ζάκυνθο και υποστήριξε τις πτήσεις 
επιτήρησης και κατόπτευσης των περιοχών του νησιού. Το κλιμάκιο συνεργάστηκε στενά με τις τοπικές Αστυνομικές 
και Πυροσβεστικές Αρχές, οι οποίες παρείχαν τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την καλύτερη εκπλήρωση 
των από αέρος επιχειρήσεων. Η ετοιμότητα και η διαθεσιμότητα για την υποστήριξη του Πυροσβεστικού Σώματος συ
νεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, η οποία λήγει την 31 Οκτωβρίου.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΔΙΕΝΕΙΜΑΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ 
ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ενημερωτικά φυλλάδια κυκλοφοριακής αγωγής μοίρασαν την 11/09/2017 το πρωί αστυνομικοί σε γονείς και μ ι
κρούς μαθητές, κατά την προσέλευση τους στα διάφορα σχολικά συγκροτήματα της Αττικής για την καθιερω μέ
νη τελετή αγιασμού. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας που έχ ει ως 
στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει γονείς και μαθητές σε θέματα οδικής ασφάλειας, ιδίως κατά 
τις μετακινήσεις τους από και προς τα σχολικά συγκροτήματα. Για το σκοπό αυτό, μια από τις προτεραιότητες της 
Ελληνικής Αστυνομίας και ειδ ικότερα των Υπηρεσιών Τροχαίας στην περιοχή αρμοδιότητας της Γενικής Αστυ
νομικής Δ ιεύθυνσης Αττικής, είνα ι η εφαρμογή συγκεκριμένης δέσμης μέτρων, που μεταξύ άλλων προβλέπει:
► τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας από ρυθμιστές τροχονόμους στις οδικές αρτηρίες που οδηγούν σε σχολικά συγκροτήματα
► την εντατικοποίηση των ελέγχων των λεωφορείων που μεταφέρουν μαθητές
► την επισήμανση ελλείψεων σήμανσης στο οδικό περιβάλλον των σχολείων και την άμεση ενημέρωση των αρ

μόδιων υπηρεσιών για την αποκατάσταση τους
Την πρώτη ημέρα εφαρμογής των αυξημένων μέτρων τροχαίας, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι σε σχο
λικά λεωφορεία, κατά τη διάρκεια των οποίων και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες ελέγχθηκαν (343) σχολικά οχήματα 
και βεβαιώθηκαν (20) παραβάσεις, εκ των οποίων:
► 7 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας ► 2 για έλλειψη πυροσβεστήρα
► 3 σχετικές με τον ταχογράφο του οχήματος ► 5 λοιπές παραβάσεις
► 3 για φθαρμένα ελαστικά
Η προστασία των μαθητών, η ασφαλής πρόσβαση και οδική μεταφορά τους από και προς τις σχολικές εγκαταστάσεις απο
τελεί σημαντική προτεραιότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου και για τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσ
σαλονίκης. Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, διένειμαν σε 
μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της πόλης, έντυπα κυκλοφοριακού ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα έδωσαν συμβουλές 
και οδηγίες στους μαθητές και στους γονείς τους, σχετικά με την κυκλοφοριακή τους συμπεριφορά, ειδικότερα δε για τη 
χρήση των διαβάσεων πεζών, των πεζοδρομίων, τη συμμόρφωση τους με τους φωτεινούς σηματοδότες κ.λπ.. Κατά την 
πρώτη ημέρα της νέας σχολικής περιόδου από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν (116 ) έλεγχοι
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ |

σε σχολικά λεωφορεία και βεβαιώθηκαν (19) παραβάσεις, 
από τις οποίες:
► (3) αφορούν στη μη χρήση ζωνών ασφαλείας
► (3) αφορούν σε παραβίαση ορίου ταχύτητας
► (2) αφορούν σε παραβάσεις ταχογράφου
► (2) αφορούν σε στέρηση ή ληγμένη άδεια ικανότη

τας οδήγησης
► (9) αφορούν διάφορες άλλες τροχονομικές παραβάσεις.
Οι τροχονομικοί έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία στις πε
ριοχές αρμοδιότητας της ΓΑ.Δ.Α. και της ΓΑ.Δ.0. θα συ- 
νεχισθούν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Εθελοντική αιμοδοσία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που υπηρετεί στην περιφέρεια του Νομού Αττι
κής. για λογαριασμό του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, πραγματοποιήθηκε το πρωί της 12ηζ Σεπτεμβρίου 2017, στο 
Αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών. Η αιμοδοσία υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Υγει
ονομικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.Κ.Ε.Α.). ενώ παραβρέ
θηκε και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού. Υποστράτηγος Ηλίας Μαλεβίτης. Οι φιάλες αίματος που συ
γκεντρώθηκαν διατέθηκαν για τις ανάγκες ατόμων που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΞΕΝΩΝΑ -ΙΡΑ HOUSE- ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Το Εθνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, που 
εδώ και 52 χρόνια προσηλωμένο στις αρχές του SERVO PER 
AMIKEC0. επιτελεί ανθρωπιστικό και εθελοντικό έργο στη χώ
ρα μας. συνεχίζει να υλοποιεί έργα πνοής, τα οποία στηρί
ζουν τους δοκιμαζόμενους Αστυνομικούς και τις οικογένειάς 
τους. Ακόμη μία απόδειξη της άριστης σχέσης συνεργασίας 
της Ένωσής με την Πολιτική και Φυσική ηγεσία του Σώματος, 
αποτελεί η παραχώρηση, ως προς τη χρήση, του ακινήτου που 
στεγάζονταν ο πρώην Αστυνομικός Σταθμός Στερνών Χανίων. 
προκειμένου να μετατραπεί και να χρησιμοποιηθεί ως ξενώνας 
φιλοξενίας Ελλήνων και ξένων συναδέλφων αστυνομικών, καθώς και μελών των οικογενειών τους (ΙΡΑ HOUSE).
Στις 24/8/2017 αντιπροσωπεία του Δ.Σ., αποτελούμενη από τους: κ. Ιωάννη Καραπατάκη (Πρόεδρο) και κ. Μανόλη Ζαχαρι- 
ουδάκη (Ταμία), μετέβη στα Χανιά όπου και παρέλαβε από τον Αστυνομικό Δ/ντή Χανίων κ. Γεώργιο Λυμπινόκη το οίκημα 
του πρώην Αστυνομικού Σταθμού Στερνών Χανίων. παρουσία του Γενικού Περιφ. Αστυνομικού Δ/ντή Κρήτης Υποστράτηγου 
Κων/νου Λαγουδάκη. του Προέδρου της ΤΔ Χανίων κ. Ιωάννη Περράκη και της Γεν. Γραμματέως κα Ελένης Παπαθανασίου. 
Οι εργασίες στο ακίνητο θα ξεκινήσουν σύντομα και αναμένεται ο ξενώνας να είναι διαθέσιμος την επόμενη χρονιά, ενώ 
η Ένωση ευχαρίστησε θερμά την Πολιτική και Φυσική ηγεσία του Σώματος καθώς και την Τ.Δ. Χανίων για τη συνεργασία.
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I ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΩΝ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ 
(ENFSI - EPG) ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την 21 Σεπτεμβρίου 2017 στην Αθήνα, η ετήσια συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Χρωμάτων και 
Γυαλιών (European Paint and Glass Working Group) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εγκληματολογικών Ινστιτούτων (European 
Network of Forensic Science Institutes), που διοργανώθηκε με μέριμνα του Τμήματος Χημικών και Φυσικών Εξετάσεων 
της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε από 19 
έως 21 Σεπτεμβρίου 2017, σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, συμμετείχαν (53) επιστήμονες εφαρμοσμένης εγκληματο
λογίας από (24) κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τη Σιγκαπούρη.
Την έναρξη των εργασιών, πραγματοποίησε η Διευθυντής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Υποστρά
τηγος (ε.κ.) Δρ. Πηνελόπη Μηνιάτη. η οποία αφού απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, παρουσίασε στους συμμετέχο- 
ντες την οργάνωση και λειτουργία της Διεύθυνσης, καθώς και τους περαιτέρω στόχους για την εξέλιξη της. Κατά την 
ομιλία της, υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη οι Εγκληματολογικές Υπηρεσίες να εργαστούν προς την κατεύθυνση της 
διαπίστευσης όλων των αντικειμένων που εξετάζουν, προκειμένου να επιτευχθεί στο άμεσο μέλλον η εναρμόνιση 
των Εγκληματολογικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πεδίο Εγκληματολογικών Επιστημών 2020, γεγονός 
από το οποίο θα ωφεληθούν όχι μόνο Οι αστυνομικές αρχές αλλά και οι κοινωνίες στο σύνολο τους.
Κατά τη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Χρωμάτων και Γυαλιών, δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ανταλ
λάξουν απόψεις καθώς και να παρακολουθήσουν ιδιαίτερα σημαντικά για την εγκληματολογική εργαστηριακή εξέταση 
πειστηρίων, επιστημονικά θέματα καθώς και παρουσιάσεις που εστιάζουν στα τρέχοντα προβλήματα και στις τελευταί
ες διεθνείς εξελίξεις. Επιπρόσθετα, μεγάλη έμφαση δόθηκε και στη χρήση κοινών μεθόδων μεταξύ όλων των εγκλη
ματολογιώ ν υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε μέσω της ανάπτυξης των υπαρχόντων Εγχειριδίων Βέλτιστης 
Πρακτικής είτε μέσω της δημιουργία νέων, με σεβασμό πάντοτε στις εκάστοτε εθνικές νομοθεσίες. Σημειώνεται ότι, το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εγκληματολογικών Ινστιτούτων αποτελεί κύριο Συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
θέματα εφαρμοσμένης εγκληματολογίας. Συμμετέχουν Ευρωπαϊκά Εγκληματολογικά Ινστιτούτα ή Υπηρεσίες από (36) 
διαφορετικές χώρες και είναι ο εγκυρότερος Ευρωπαϊκός Οργανισμός στους τομείς συνεργασίας μεταξύ των εγκλημα
τολογ ιώ ν Υπηρεσιών σε θέματα εκπαίδευσης, έρευνας και τυποποίησης εργαστηριακών εξετάσεων.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

Τελετή αποκαλυπτηρίων μνημείου Ειδικού Φρουρού Ευστάθιου Λαζαρίδη (δωρεό του Ομίλου Φίλων Ελληνικής 
Αστυνομίας) πραγματοποιήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2017 στοΤσοτύλι Δήμου Βοϊου Κοζάνης. Στην επιμνημόσυνη δέ
ηση και στο τρισάγιο που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της τελετής, χοροστάτησε ο αρχιμανδρίτης Τιμόθεος. 
Σύντομους χαιρετισμούς και ομιλίες απηύθυναν ο πρόεδρος του Ομίλου κ. Ιωάννης Μαθιουδάκης, ο ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτ. Μα
κεδονίας ταξίαρχος Παναγιώτης Ντζιοβάρας, ως εκπρόσωπος του αρχηγού, οι βουλευτές κ.κ. Δημήτριος Δημητριάδης, 
Ιωάννης θεοφύλακτος, Σταύρος Καλαφάτης, ο αντιπεριφερειάρχης οικονομικών Δυτ. Μακεδονίας κ. Ηλίας Κάτανας, ο 
Δήμαρχος Βοϊου κ. Δημήτριος Λαμπρόπουλος. ο επίτιμος επιτελάρχης αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ. αντιστράτηγος ε.α. Στέφανος 
Σκότης, ο εκπρόσωπος της ΠΟΑΞΙΑ κ. Θεόδωρός Κέραμός, ο πρόεδρος της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Κοζάνης 
κ. Ζήσης Διάκος, ο πρόεδρος της ένωσης Ειδικών Φρουρών Κρήτης κ. Χρήστος Τσανακτσίδης, ο πρόεδρος της ένωσης

Ειδικών φρουρών Κεντρ. Μακεδονίας κ. Λάζαρος Πουρ- 
σαίτίδης. ο εκπρόσωπος της πανελλήνιας ομοσπονδίας συ
νοριακών φυλάκων κ. Ιωάννης Τοτονίδης, ο εκπρόσωπος 
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κ. Εμμανουήλ Ζαχα- 
ριουδάκης. ο πρόεδρος της ένωσης αποστράτων σωμάτων 
ασφαλείας Κοζάνης, κ. Κωνσταντίνος Μπουγάτσιας, η σύ
ζυγος και ο πατέρας του εκλιπόντος.
Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου έκαναν ο πρόεδρος του 
Ομίλου Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας κ. Ιωάννης Μαθιου- 
δάκης, ο Δήμαρχος Βοίου κ. Δημήτριος Λαμπρόπουλος, ο 
πατέρας και η σύζυγος μαζί με την δεκάχρονη κόρη του 
αδικοχαμένου Αστυνομικού. Στο μνημείο κατέθεσαν στε-
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φάνια ο ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτ. Μακεδονίας ταξίαρχος Παναγιώτης Ντζιοβάρας ως εκπρόσωπος του αρχηγού, οι βουλευτές κ.κ. 
Δημήτριος Δημητριάδης, Ιωάννης θεοφύλακτος. Σταύρος Καλαφάτης, ο αντιπεριφερειάρχης οικονομικών Δυτ. Μακεδονίας 
κ. Ηλίας Κάτανας. ο Δήμαρχος Βο'ίου κ. Δημήτριος Λαμπρόπουλος. ο επίτιμος επιτελάρχης αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ. αντιστρά
τηγος ε.α. κ. Στέφανος Σκότης, ο εκπρόσωπος της ΠΟΑΞΙΑ κ. Θεόδωρός Κεραμάς, ο πρόεδρος της ένωσης αστυνομικών 
υπαλλήλων Κοζάνης κ. Ζήσης Λιακός, ο πρόεδρος της ένωσης Ειδικών Φρουρών Κρήτης κ. Τσανακτσίδης Χρήστος, ο 
πρόεδρος της ένωσης Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας κ. Λάζαρος Πουρσαϊτίδης. ο εκπρόσωπος της πανελ
λήνιας ομοσπονδίας συνοριακών φυλάκων κύριος Ιωάννης Τοτονίδης, ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομι
κών κ. Εμμανουήλ Ζαχαριουδάκης. ο πρόεδρος της ένωσης αποστράτων σωμάτων ασφαλείας Κοζάνης κ. Κωνσταντίνος 
Μπουγάτσιας και ο πρόεδρος του Ομίλου Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας κ. Ιωάννης Μαθιουδάκης. Επίσης, εναπόθεσαν 
ανθοδέσμη η σύζυγος και ο πατέρας του Στάθη Λαζαρίδη.
Ο Όμιλος Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας Δυτικής Απικής και η οικογένεια του πεσόντοςστο καθήκον Ειδικού Φρουρού 
Ευστάθιου Λαζαρίδη ευχαρίστησαν το Δήμαρχο Βο'ίου κ. Δημήτριο Λαμπρόπουλο για την παραχώρηση του χώρου όπου 
κατασκευάστηκε το μνημείο καθώς και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης για την συμβολή της.
0 προέδρος του Ομίλου τόνισε μεταξύ άλλων στην ομιλία του: «Ο Όμιλός μας. στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει 
στην αναγνώριση του έργου και της προσφοράς της Ελληνικής Αστυνομίας στη διαμόρφωση πραγματικών συνθηκών ασφα
λείας. Ο οφειλόμενος φόρος τιμής στους ήρωες Αστυνομικούς είναι αυτονόητος εκ  μέρους όλης της ελληνικής κοινωνίας 
Και αποκτά ιδιαίτερη αξία και καθολική αποδοχή όταν συνοδεύεται από ουσιαστικά μέτρα στήριξης του αστυνομικού λ ε ι
τουργήματος και εκσυγχρονισμού της υλικοτεχνικής υποδομής. Ως πρόεδρος ενός Ομίλου που αριθμεί πλέον των δυόμισι 
χιλιάδων μελών, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια που αυτό το σεμνό μνημείο δεσπόζει μπροστά μας. για να θυ
μίζει σε όλους τη θυσία του Ειδικού Φρουρού Στάθη Λαζαρίδη αλλά και τη θυσία τόσων άλλων Αστυνομικών στο βωμό του 
καθήκοντος. Με την ανέγερση του μνημείου, ο Όμιλός μας αποτίει ελάχιστο φόρο τιμής στους Αστυνομικούς που με κόστος 
ζωής μοχθούν καθημερινά, για την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέ
ροντος και τη διαφύλαξη των νόμιμων συμφερόντων των πολιτών, αγωνιζόμενοι για μ ια  ευνομούμενη Πολιτεία. Το μνημείο 
αυτό έγινε για να θυμίζει το δύσκολο έργο που έχουν να φέρουν σε πέρας οι Αστυνομικοί και τον φόρο αίματος που πλη
ρώνουν κατά την εκτέλεση του. προκειμένου να σταθούν στο ύφος της αποστολής τους, υπηρετώντας τον Έλληνα πολίτη...».

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για ενημερωτικού χαρακτήρα επισκέψεις 
ψυχολόγων της Ελληνικής Αστυνομίας σε αστυνομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 
21 Σεπτεμβρίου 2017. σχετικές ενημερώσεις σε Τρίπολη και Καλαμάτα.
Οι ενημερώσεις πραγματοποιήθηκαν από τον Αστυνομικό Διευθυντή (Υγειονομικού) κ. Εμμανουήλ Κουφάκη του Κε
ντρικού Ιατρείου Αθηνών και τις παρακολούθησε προσωπικό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Πελοποννήσου και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αρκαδίας και Μεσσηνίας. Στις ενημερώσεις τονίστηκε η σημασία 
της 2λωρης τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και ενημέρωσης του προσωπικού 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Όπως επεσήμανε ο επιστημονικά υπεύθυνος, της «τηλεφωνικής γραμμής» 
κ. Κουφάκης. σκοπός της λειτουργίας της είναι να παρέχει επιστημονική υποστήριξη και συμβουλευτική ενημέρωση, 
από κατάλληλα εκπαιδευμένους αστυνομικούς και να βοηθά τους ενδιαφερομένους να διαχειριστούν και να αντιμε
τωπίσουν διάφορα ζητήματα που τους απασχολούν σε επαγγελματικό, ατομικό και οικογενειακό επίπεδο.
Στην Τρίπολη παρέστησαν στην ενημέρωση ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Πελοποννήσου. Υπο
στράτηγος Δημήτριος Τριγώνης. ο Διευθυντής Αστυνομίας Αρκαδίας Αστυνομικός Διευθυντής κ. Χρήστος Καμπύλης, 
Αξιωματικοί, λοιπό αστυνομικό καθώς και πολίτικο προσωπικό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Πελοποννήσου και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αρκαδίας.
Στην Καλαμάτα παρέστησαν ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Πελοποννήσου. Υποστράτηγος Δη- 
μήτριος Τριγώνης, ο Διευθυντής Αστυνομίας Μεσσηνίας Αστυνομικός Διευθυντής κ. Παναγιώτης Πούπουζας, καθώς 
και Αξιωματικοί και λοιπό αστυνομικό και πολίτικο προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.
0α ακολουθούσουν ανάλογες ενημερωτικές επισκέψεις ψυχολόγων του Σώματος και στις υπόλοιπες Διευθύνσεις 
Αστυνομίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου. Υπενθυμίζεται ότι η Τηλεφωνική 
Γραμμή έχει αριθμό κλήσης 210-3410900 και είναι διαθέσιμη σε 24ωρη βάση για όλο το προσωπικό (αστυνομικό ή 
πολιτικό, εν ενεργεία ή σε αποστρατεία) και για τα μέλη των οικογενειών τους, διασφαλίζοντας την ανωνυμία και το 
απόρρητο της επικοινωνίας. ■
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I  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ______________________________________________
► Επιμέλεια: Ανβ/μος Οδυσσέας Παππάς

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ & ΣΧΟΛΙ
ΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική 
Αστυνομία, εν όψει της έναρξης και για όλη τη διάρκεια 
της νέας σχολικής χρονιάς (2017 - 2018), ενεργοποι
ε ί ε ιδ ικό  σχεδίασμά που αηοσκοπεί στην εξασφάλιση 
συνθηκών ασφάλειας και απρόσκοπτης λειτουργίας των 
σχολείων της χώρας και στην προστασία της μαθητικής 
κοινότητας (μαθητών, εκπαιδευτικών) καθώς και των 
σχολικών συγκροτημάτων.
Ο σχεδιασμός προβλέπει:
► επιτήρηση των σχολικών συγκροτημάτων και δρα- 

στηριοποίηση συνεργείων για τη διενέργεια ελέγ
χων ύποπτων ατόμων και οχημάτων, στην ευρύτερη 
περιοχή των σχολικών συγκροτημάτων.

► ελέγχους από συνεργεία της τροχαίας στα σχολικά 
λεωφορεία, λόγω της φύσης του μεταφορικού τους 
έργου και μέτρα τροχαίας για την προστασία των μα
θητών από τροχαία ατυχήματα

► ελέγχους στα κυλικεία των σχολείων, σε παρακείμε
να καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε 
καταστήματα που λειτουργούν στα σημεία ηου πραγ

ματοποιούνται σχολικές εκδρομές, προκειμένου να 
προστατευθεί η υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών,

► τακτικούς ελέγχους σε τουριστικά καταλύματα και επι
χειρήσεις, με σκοπό παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσι
ών στους μαθητές και εξασφάλιση ασφαλούς διαμονής 
τους, κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών εκδρομών,

► συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολείων και 
τους Προέδρους των Συλλόγων γονέων και κηδε
μόνων. για την άμεση αντιμετώπιση ζητημάτων που 
τυχόν ανακύπτουν σε σχέση με την ασφάλεια και 
την προστασία των μαθητών.

Για την πληρέστερη υλοποίηση του σχεδιασμού θα 
ενεργοποιηθούν και οι «Αστυνομικοί της Γειτονιάς», 
στις περιοχές όπου εφαρμόζεται ο θεσμός.

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου, 
διανεμήθηκαν από ένστολο προσωπικό της Ελληνικής 
Αστυνομίας, σε δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα, ενη
μερωτικά φυλλάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας 
και κυκλοφοριακής αγωγής, τόσο για μαθητές, όσο και 
για γονείς. Μέσα από τα συγκεκριμένα φυλλάδια . δίνο
νται συμβουλές και αποδίδονται με απλό τρόπο βασικοί 
κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ περισ
σότερες χρήσιμες συμβουλές είναι αναρτημένες στην 
ενότητα «Οδηγός του πολίτη», στην ιστοσελίδα της Ελ-

CH Χρυσοί Κανόνες
κυκλοφοριακής αγωγής

Αγαπητά παιδιά,

Όταν πηγαίνετε καθημερινά στο σχολείο θυμηθείτε τους παρακάτω 
“χρυσούς" κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής.

Όταν περπατάμε

^  Μένουμε πάντα στο πεζοδρόμιο. Αν δεν υπάρχει πεζοδρόμιο περπατάμε 
στην άκρη του δρόμου και αντίθετα στη φορά των οχημάτων.

^  Διασχίζουμε τον δρόμο από τις διαβάσεις πεζών και τα φανάρια 
«λ Ελέγχουμε πάντα, κοιτώντας δεξιά και αριστερά, πριν διασχίσουμε τον δρόμο, 
Ί  Με πράσινο φ περνάμε, με κόκκινο φ σταματάμε.

Δεν παίζουμε στον δρόμο και 6εν τον διασχίζουμε τρέχοντας.
«λ Σεβόμαστε τις υποδείξεις του τροχονόμου.
'λ Φοράμε ανοιχτόχρωμα ρούχα ή ρούχα με ανακλαστικά σιοιχεία για να 

είμαστε ορατοί.

Οταν κάνουμε ποδήλατο c£fe>

•λ Φροντίζουμε το ποδήλατό μας να είναι σε καλή κατάσταση (φώτα, 
φρένα, κουδούνι, λάστιχα).

4  Φοράμε ειδικό προστατευτικό κράνος.
'λ Κρατά με το τιμόνι και με τα δύο χέρια.
^  Οδηγούμε στην άκρη δεξιά του δρόμου.

Δεν μεταφέρουμε πράγματα ή άλλο πρόσωπο.
'λ Οδηγούμε προσεκτικά. Εφαρμόζουμε τον Κ.Ο.Κ.

Καλή σχολική 
χρονιά!

η
0

Μαθαίνουμε στα παιδιά να
κυκλοφορούν με ασφάλεια...

Αγαπητοί γονείς,

Η σχολική χρονιά ξεκίνησε! Η συμβολή όλων στην πρόληψη των 
τροχαίων ατυχημάτων και στην προστασία των παιδιών στο δρόμο είναι 
περισσότερο απαραίτητη από ποτέ. Γι' αυτό:

■λ Φροντίζουμε από νωρίς για την κυκλοφοριακή αγωγή του 
παιδιού.

■λ Διαλέγουμε την ασφαλέστερη διαδρομή για το σχολείο και όχι 
τη συντομότερη.

'λ Περπατάμε μαζί με το παιδί και του υποδεικνύουμε τους 
πιθανούς κινδύνους σε όλη τη διαδρομή.

’λ- Κρατά με το παιδί από το χέρι εσωτερικά του πεζοδρομίου.
■λ Μαθαίνουμε στο παιδί να διασχίζει τον δρόμο, ελέγχοντας δεξιά 

και αριστερά και σύμφωνα με τους φωτεινούς σηματοδότες. 
Δείχνουμε σεβασμό τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου 
και δίνουμε το καλό παράδειγμα.

’i. Φοράμε πάντα τη ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητο και 
μαθαίνουμε στο παιδί να κάθεται στο πίσω κάθισμα ή/και στο 
ειδικό κάθισμα.

λ· Συμβουλεύουμε ιο παιδί να μπαίνει και να βγαίνει στο 
αυτοκίνητο από την πλευρά του πεζοδρομίου.
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ληνικής Αστυνομίας. Σημειώνεται ότι όλη τη διάρκεια της 
εκπαιδευτικής χρονιάς διατίθεται σε σχολεία εξειδ ικευ- 
μένο προσωπικό από διάφορες αστυνομικές Υπηρεσίες, 
για την πραγματοποίηση ενημερωτικών διαλέξεων για την 
οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή και παιδεία, 
την ασφάλεια στο διαδίκτυο, την προστασία από τα ναρ
κωτικά κ.λπ. θέματα. Το Υπουργείο Προστασίας του Πο
λίτη και η Ελληνική Αστυνομία αποδίδουν ιδιαίτερη ση
μασία στα θέματα προστασίας της μαθητικής κοινότητας 
και με την ευκαιρία αυτή εύχονται οτους εκπαιδευτικούς, 
στους γονείς και τους μαθητές καλή σχολική χρονιά.

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΕΝΑΡΞΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ

Επαναλειτουργεί από την Πέμπτη. 14 Σεπτεμβρίου 
2017 σε νέα διεύθυνση το 1ο Γραφείο Διαβατηρίων Πει
ραιά. Το Γραφείο στεγάζεται πλέον στον 7ο όροφο του 
κτιρίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά, στην οδό 
Ηρώων Πολυτεχνείου 37 και εξυπηρετεί τους Δήμους 
Πειραιά, Μοσχάτου, Ρέντη και Δραπετσώνας.

Παράλληλα, άρχισε από την Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου 
2017. η λειτουργία του Γραφείου Διαβατηρίων Αιγάλεω, 
στο κτίριο του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, στην οδό 
Παπαναστασίου και Κοραή 42 στο Αιγάλεω. Το Γραφείο 
εξυπηρετεί τους Δήμους Αγίας Βαρβάρας. Αιγάλεω, Ιλί
ου, Περιστεριού. Πετρούπολης και Χαϊδαρίου.

Περισσότερες λεπτομέρειες και χρηστικές πληρο
φορίες υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Δ ι
εύθυνσης Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας στο: www.passport.gov.gr

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2017 
Συλλήψεις - Εξιχνιάσεις - Εξαρθρώσεις - 
Κατασχέσεις

Η Ελληνική Αστυνομία, συνεπής στην αρχή της ανοι
χτής διακυβέρνησης και της ενημέρωσης του πολίτη για 
το έργο των Αρχών, συνεχίζει να δημοσιεύει συνολικά 
στοιχεία συλλήψεων, εξιχνιάσεων, εξαρθρώσεων και κα
τασχέσεων. ανά μήνα και για όλη την Επικράτεια.

Κατά τη διάρκεια του μηνός Αυγούστου 2017, από τις 
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, σε όλη την Επι
κράτεια, συνελήφθησαν 12.331 συνολικά άτομα έναντι 
11.237 τον Ιούλιο του 2017.

Q u a n tu m  X Q 5 0
Συσκευές θερμικής Απεικόνισης

ΘΕΡΜΙΚΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Λ · . . .

^  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αμεσο ζέσταμα σε 2 δευτερόλεπτα 

Μεταβαλλόμενη μεγέθυνση 4,1χ -  16,4χ 

Παλέτα απεικόνισης πολλαπλών χρωμάτων 

Αθόρυβη βαθμονόμηση 

Ασύρματο τηλεχειριστήριο 

Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης 

Εξωτερική & Ενσωματωμένη τροφοδοσία

+50°
-25”

Η 1,8 km

50 hz
384 P

17 μ

Κεντρική Διάθεση / Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος Ελλάδος:

V a b ιι_ικο:
Λαγκαδά 7 & Βάκχου 1 / Τ.Κ. 546 29 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τηλ.: 2310 540 847 , 2310 536 191 / Fax: 2310 536 195 
e-mail: info@vasilikos.com.gr

www.yukon.gr

http://www.passport.gov.gr
mailto:info@vasilikos.com.gr
http://www.yukon.gr


I  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

Ειδικότερα:
Εξιχνιάστηκαν συνολικά 3.745 υποθέσεις έναντι 3.968 
τον Ιούλιο του 2017.

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

NAPKQDKA ΚΛΟΠΕΖ/Δ1ΑΡΡΗΞΕΙΣ

Συγκεκριμένα:
Εξαρθρώθηκαν συνολικά 22 σπείρες, έναντι 28 τον 
Ιούλιο του 2017.

ΕΞΙΧΝΙΑΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Ειδικότερα:
► 11 σπείρες που διέπρατταν κλοπές - διαρρήξεις,
► 6 σπείρες που διακινούσαν ναρκωτικά.
► 2 σπείρες που διέπρατταν απάτες.
► 1 σπείρα που διέπραττε ληστείες.
► 1 σπείρα που διακινούσε παράτυπους μετανάστες και
► 1 σπείρα που διέπραττε ζωοκλοπές.

Κατασχέθηκαν, ενδεικτικά:
► Κάνναβη: 654 κιλά και 934 γραμμάρια περίπου
► Ηρωίνη: 2 κιλά και 832 γραμμάρια περίπου
► Κοκαΐνη: 416 γραμμάρια περίπου
► Δενδρύλλια κάνναβης: 12.040
► Δισκία ναρκωτικών: 3937,5
► Χρηματικό ποσό: 523.102 ευρώ περίπου
► Μαχαίρια, γκλοπ κ.λπ.: 238

► Υποπολυβόλα-πολεμικά τυφέκια, πιστόλια-περί- 
στροφα, replica, κρότου κ.λπ.: 62

► Κυνηγετικά όπλα: 100
► Φυσίγγια, σφαιρίδια κ,λπ..- 3.923
► Είδη παραεμπορίου (CD’s-DVD's, ρούχα): 149.318
► Είδη λαθρεμπορίου (καπνός και τσιγάρα): 27.883 

πακέτα λαθραίων τσιγάρων και περίπου 130,4 κιλά 
και 1.089 πακέτα λαθραίου καπνού

1.299 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την 
αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, άλλοι 
1.299 αλλοδαποί διαφόρων υπηκοοτήτων επέστρεψαν 
συνολικά από όλη την επικράτεια, στις χώρες καταγω
γής τους, τον μήνα Αύγουστο. Σε βάρος των παραπάνω 
υπηκόων τρίτων χωρών είχαν εκδοθεί αποφάσεις επι
στροφής και απέλασης για παράνομη είσοδο στη χώρα 
μας. Οι επιστροφές πραγματοποιήθηκαν μέσω των εθε
λούσιων προγραμμάτων επαναπατρισμού του Διεθνούς 
Οργανισμού Μετανάστευσης, καθώς και των αναγκα
στικών επιστροφών και εθελοντικών αναχωρήσεων από 
τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Ενδεικτικά, 
ο μεγαλύτερος αριθμός επιστροφών πραγματοποιήθη
κε με προορισμό την Αλβανία (869 άτομα), το Πακιστάν 
(164 άτομα), τη Γεωργία (43 άτομα), την Αλγερία (36 
άτομα), το Ιράκ (35 άτομα), το Μπαγκλαντές (17 άτομα) 
και το Μαρόκο (16 άτομα). Σημειώνεται ότι από τις αρ
χές του έτους έχουν επιστραφεί συνολικά στις χώρες 
καταγωγής τους 12.382 άτομα.

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ Α ' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της αναδιάρθρωσης και ανα
διοργάνωσης των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, 
ολοκληρώθηκε την 1/9/2017 η νέα δομή των Υπηρεσιών 
Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, με την έναρ
ξη λειτουργίας του Α ' Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττι
κής. Για την ενημέρωση των πολιτών και την καλύτερη 
εξυπηρέτησή τους για υποθέσεις αρμοδιότητας Υπηρε
σιών Τροχαίας (υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων, έκδοση 
αδειών κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων κ.λπ.). παρατίθενται 
κατωτέρω χρήσιμες πληροφορίες επικοινωνίας:

ΗΗΙ
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Χαϊδαρίου. Ιλίου, Ασπροηύργου. Φυλής. Φ ιλαδέλ
φειας - Χαλκηδόνας και Φυλής.

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

► Με το βαθμό του Αστυνόμου Α ' η: Σκουλαρίδου 
Βικτώρια.

► Με το βαθμό του Αστυνόμου Β ' οΐ: Δραγάνης Αθα
νάσιος. Δρακάτος Σπυρίδωνας, Μοσχόπουλος Βα
σίλειος. Φραγκιαδόκης Ιωάννης.

► Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α ' Ο: Τάσκας Στέφανος.

► Με το βαθμό του Ανθ/μου οΐ: Αγγελής Ιωάννης, Βα- 
σιλόπουλος Χαράλαμπος. Καπανδρίχης Νικόλαος, 
Παναγάκος Ανδρέας, Ράπτης Βασίλειος.

► Με το βαθμό του Αστ/κα Ο: Χατζίκος Δημήτριος. ■

Α ' Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής
(συμπεριλαμβάνει την περιοχή αρμοδιότητας των 
πρώην Τμημάτων Τροχαίας Αιγάλεω & Περιστεριού):

•  Ταχ. Διεύθυνση: Περιστέρι, Τσαλαβούτα Α & Κρυ- 
στάλλη. Τ.Κ. 12131

•  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210-5788600 
210-5788610

•  FAX: 210-5762388
•  Περιοχή αρμοδιότητας: Ολόκληροι οι Δήμοι Περι

στεριού και Πετρούπολης και τμήματα των Δήμων: 
Αιγάλεω. Αγ. Βαρβάρας, Αγ. Αναργύρων-Καματερού.

Ft8crrsM̂BMK3--------τιταΦ *^ ιι-—
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

► Επιμέλεια: Ανβ/μος Οδυσσέας Παππάς

ΠΟΙΝΙΚΑ mm

Νο μ ο θ Η . α γ . » τ ο ε γ κ α η »

Ϊ.ΤΟΝ ΚΥΒ£ΡΝ°*ηΡ0

«ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Π Α ΤΟ  ΕΓΚΛΗΜΑ 
ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ &ΤΗΝ 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Η
I διείσδυση των δι
αδικτυακών και 

I υ π ο λογ ισ τικώ ν  
συστημάτων στη σύγχρονη ζωή, έχει δημιουργήσει ένα νέο πε
ριβάλλον εγκληματικής δραστηριότητας, δομικά συστατικά του 
οποίου αποτελούν αφενός οι κυβερνοεγκληματίες και αφετέρου 
ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός των εν δυνάμει θυμάτων του κυ- 
βερνοεκλήματος. Τα νέα αυτά δεδομένα, αναμφίβολα, διαμορ
φώνουν ένα νέο τοπίο τεχνικών και νομικών προκλήσεων για 
τους εκπροσώπους των διωκτικών αρχών, τους δικαστικούς λει
τουργούς και τους εμπειρογνώμονες - ειδικούς ασφαλείας ψη
φιακών συστημάτων, καθώς καλούνται να αντιμετωπίσουν απο
τελεσματικά τις διάφορες πτυχές αυτής της νέας σχετικά μορφής 
εγκλήματος. Βασικό εργαλείο για την αποτελεσματική άσκηση 
των καθηκόντων τους και την απονομή της δικαιοσύνης, αποτελεί 
το ισχύον νομικό πλαίσιο κάθε χώρας, που λόγω της πολυπλοκό- 
τητας του αντικειμένου, δεν είναι εύκολα προσβάσιμο.

Αυτό ακριβώς το εργαλείο φιλοδοξεί να αποτελέσειτο σύγγραμ
μα, τωνΑ/Β' Γέρμανου Γεωργίου και Α/Α Παπαθανασίου Αναστα
σίου. «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ». το οποίο περιλαμβάνει, 
συστηματικά συγκεντρωμένη και κωδικοποιημένη, τη σχετική με το 
έγκλημα στον κυβερνοχώρο και την ψηφιακή εγκληματικότητα, νο
μοθεσία. Το σύγγραμμα συμπεριλήφθηκε στην Επιστημονική Σειρά 
«Ποινικά», που διευθύνουν οι Καθηγητές κ.κ. Ν. Ανδρουλάκης και 
Λ. Κοτσαλής. Στο βιβλίο των δύο αξιωματικών της Διεύθυνσης Δί
ωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, εμπε
ριέχονται. μεταξύ άλλων, διατάξεις Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου, 
Δικονομικού Ποινικού Δικαίου, Διεθνούς Συνεργασίας, αλλά και 
νομοθετήματα σχετικά με τις προβλεπόμενες διαδικασίες διερεύ- 
νησης, ερευνών και δίωξης των εγκλημάτων στον Κυβερνοχώρο, 
τις διαδικασίες άρσης απορρήτου των επικοινωνιών, συγκρότησης 
Κοινών Ομάδων Ερευνών στο πλαίσιο της Ε.Ε.. γνωμοδοτήσεις και 
εγκυκλίους, ποινικού περιεχομένου, της Εισαγγελίας του Αρείου 
Πάγου, καθώς και αποφάσεις, πράξεις & κανονισμούς Ανεξάρ
τητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.Ε.. Α.Π.Δ.Π.Χ., Ε.Ε.Ε.Π. κ.λπ.). 
Ταυτόχρονα, τα νομοθετήματα συνοδεύονται από εκτεταμένη ε ι
σαγωγική μελέτη για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο. Το εν λόγω 
σύγγραμμα, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο οδηγό και βο
ήθημα νομοθεσίας για το σχετικό με τον κυβερνοχώρο έγκλημα, 
για όλους τους «εμπλεκόμενους», είτε πρόκειται για νομικούς (Δι
κηγόροι, Δικαστές, εργαζόμενους στο σύστημα απονομής ποινικής

δικαιοσύνης εν γένει), είτε για εκπροσώπους των Αρχών Επιβολής 
του Νόμου (Αστυνομικοί, Λιμενικοί, Στρατιωτικοί κ.λπ.), φοιτητές 
και σπουδαστές Νομικών Επιστημών, Πληροφορικής, Σχολής Δι
καστών. Αστυνομικών και Στρατιωτικών Σχολών κτλ, αλλά και επαγ- 
γελματίες εργαζομένους στο χώρο της Πληροφορικής.

Η «Αστυνομική Ανασκόπηση» έθεσε ορισμένα ερωτήματα στους 
δημιουργούς, που θα μπορούσαν να εισάγουν ενδεικτικά τον ενδι- 
αφερόμενο/αναγνώστη στο κλίμα του περιεχομένου του βιβλίου.

Η παγκόσμια φύση του διαδικτύου δεδομένης της απουσίας 
φυσικών και γεωγραφικών ορίων, δημιουργεί δυσχέρειες στον 
ακριβή προσδιορισμό του τόπου και χρόνου τέλεσης του κυ- 
βερνοεγκλήματος. Πως αντιμετωπίζονται νομοθετικά περιπτώ
σεις όπου server, διαχειριστής και θύμα του κυβερνοεγκλή- 
ματος εντοπίζονται σε διαφορετικά κράτη;

Α.Π.: Ο χρόνος τέλεσης ενός εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. 
από τη μια πλευρά, μπορεί να προσδιοριστεί κατά περίπτωση, 
ανάλογα με το είδος του αδικήματος που έλαβε χώρα και τα συλ- 
λεχθέντα ψηφιακά δεδομένα-αποδεικτικά στοιχεία. Από την άλλη 
πλευρά, ο προσδιορισμός του τόπου τέλεσης του διαδικτυακού 
εγκλήματος έχει κρίσιμη σημασία καθώς από αυτόν εξαρτάται 
καταρχήν ο προσδιορισμός του εφαρμοστέου δικαίου και τα αρ
μόδια δικαστήρια. Ως τόπος τελέσεως ενός εγκλήματος θεωρείται 
από τις περισσότερες έννομες τάξεις (στις οποίες συμπεριλαμβά- 
νεται και η ελληνική) τόσο ο τόπος στον οποίο ο υπαίτιος προέβη. 
ολικά ή ενμέρει. στην αξιόποινη ενέργεια/παράλειψη όσο και ο 
τόπος, στον οποίο επήλθε το λεγόμενο αξιόποινο αποτέλεσμα. Η 
χρήση όμως των υπολογιστών και του Διαδικτύου δημιουργούν 
εντελώς νέα δεδομένα σχετικά μ ε  τον προσδιορισμό του τόπου 
καθώς είτε δεν είναι ευχερής ο προσδιορισμός του τόπου εκ
δήλωσης μιας συμπεριφοράς / επέλευσης ενός αποτελέσματος, 
είτε συντρέχουν περισσότεροι τόποι όπου τελείται ένα έγκλημα, 
όπως εν προκειμένω στο ερώτημα σας. Όσον αφορά το ελληνικό 
ποινικό δίκαιο, λύση στο θέμα σχετικά μ ε  τα τοπικά όρια ισχύος 
των ελληνικών ποινικών νόμων, σε πράξεις που τελούνται μέσω 
διαδικτύου ή άλλου μέσου επικοινωνίας, προσπαθεί να δώσει 
μια πρόσφατη προσθήκη στο άρθρο 5 του Ποινικού μας Κώδικα 
όπου προστίθεται η παράγραφος 3 ως εξής: «Όταν η πράξη τε
λείται μέσω διαδικτύου ή άλλου μέσου επικοινωνίας, τόπος τέ
λεσης θεωρείται και η ελληνική επικράτεια, εφόσον στο έδαφος 
της παρέχεται πρόσβαση στα συγκεκριμένα μέσα, ανεξάρτητα 
από τον τόπο εγκατάστασής τους». Έτσι, λοιπόν, γίνεται προσθή-
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κη στο άρθρο 5 του Π.Κ. σχεηκώς μ ε  τα τοπικά όρια ισχύος των 
ελληνικών ποινικών νόμων, ώστε αυτοί να εφαρμόζονται σε κάθε 
πράξη που τελείται μέσω διαδικτύου ή άλλου μέσου επικοινωνί
ας. ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής τους, εφόσον παρέχε
ται πρόσβαση στα συγκεκριμένα μέσα στο ελληνικό έδαφος. Με 
την εν λόγω ρύθμιση, αντιμετωπίζεται ενιαία το θέμα εφαρμογής 
των ελληνικών ποινικών νόμων στις σύγχρονες μορφές εγκλη
ματικότητας, οι οποίες χρησιμοποιούν την τεχνολογία των πλη
ροφοριών και των επικοινωνιών ως μέσο τέλεσης, ανεξαρτήτως 
συγκεκριμένης αξιόποινης πράξης, αφού ολοένα πληθαίνουν οι 
περιπτώσεις τέλεσης εγκλημάτων μέσω διαδικτύου ή άλλου μ έ 
σου επικοινωνίας, με τη ρητή πρόβλεψη ότι σε περίπτωση που 
οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη τελείται μέσω αυτών, τόπος τέλε
σης θεωρείται και η Ελλάδα, εφόσον στο έδαφος της παρέχεται 
πρόσβαση στα συγκεκριμένα μέσα. Άποψη μας βέβαια είναι ότι 
η προσθήκη της ανωτέρω διάταξης δημιουργεί μια νέα έννοια 
«ψηφιακής εδαφικότητας». εντελώς αναντίστοιχη μ ε  την αρχή 
της εδαφικότητας (άρθρο 5 Π.Κ. nap. 1 και 2). Αρκεί, πλέον, το 
απλό γεγονός ότι από την Ελλάδα υπάρχει πρόσβαση στα μέσα, 
δηλαδή σε όλες τις περιπτώσεις χρήσης του διαδικτύου μέσω 
ιστοσελίδων, ιστολογιών, λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δι
κτύωσης. αφού όποιος αποκτά πρόσβαση στα συγκεκριμένα δε
δομένα αποκτά ταυτοχρόνως πρόσβαση και στα συγκεκριμένα 
μέσα, σύμφωνα μ ε  την εν λόγω διάταξη.

Εφόσον δεν υπάρχει ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο για το κυβερνοέ- 
γκλημα σε παγκόσμιο επίπεδο, πως καθορίζεται διεθνώς το σχε
τικό νομοθετικό πλαίσιο; Η ελληνική νομοθεσία κρίνεται επαρκής 
ως προς την πρόληψη και αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών 
ηλεκτρονικού εγκλήματος, σε σύγκριση με νομοθεσίες άλλων 
Κρατών; Είναι συμβατή η ελληνική νομοθεσία με τις αντίστοιχες 
νομοθεσίες διεθνικών οργανισμών (π,χ. Ε.Ε.) ή άλλων χωρών;

ΓΓ: Έχει ιδιαίτερη σημασία να τονίσουμε, μιας και το αναφέ
ρετε. ότι σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο δεν υφίσταται κάποιος 
ομόφωνα αποδεκτός ορισμός για το «κυβερνοέγκλημα». κάτι το 
οποίο άλλωστε το αναφέρουμε και το αναλύουμε διεξοδικό και 
στην εισαγωγική μελέτη του Βιβλίου. Προκύπτει, άλλωστε, αυτό 
και από τις πολλές διαφορετικές λέξεις που χρησιμοποιούνται 
για να περιγράφει το έγκλημα που τελείται στον κυβερνοχώρο ή 
με την υποβοήθηση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοι
νωνιών (Τ.Π.Ε.): «ηλεκτρονικό έγκλημα (electronic crime)», «ψη
φιακό έγκλημα (digital crime)», «διαδικτυακό έγκλημα (internet 
crime)», «έγκλημα υψηλής τεχνολογίας (high tech crime)», «κυ
βερνοέγκλημα (cyber crime)» κ. α. Η δυσχέρεια εναρμόνισης της 
σχετικής νομοθεσίας ως προς τηνηοινικοποίηση συμπεριφορών 
είναι μια πραγματικότητα, όμως, εξίσου δυσχερής είναι και η επί
τευξη εναρμόνισης της νομοθεσίας σε ζητήματα προστασίας προ
σωπικότητας - ιδιωτικότητας - προσωπικών δεδομένων, πνευμα
τικής ιδιοκτησίας, απορρήτου των επικοινωνιών και άλλων, που 
είναι εξίσου σχετική, δηλαδή, μ ε  τη διερεύνηση των κυβερνοε- 
γκλημάτων. Γίνονται, παρ' όλα αυτά προσπάθειες, σε ευρωπαϊκό 
και περιφερειακό επίπεδο για την εναρμόνιση της νομοθεσίας 
γύρω από τα σοβαρότερα κυβερνοεγκλήματα. Αντιπροσωπευτι

κότατο δείγμα των προσπαθειών αυτών αποτελεί η Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο. 
γνωστή και ως «Σύμβαση της Βουδαπέστης», η οποία υπογρά
φτηκε από 26 χώρες κράτη - μέλη του Συμβουλίου της Ευρώ
πης και από 4 χώρες - παρατηρητές (Καναδάς. Ιαπωνία. Νότιος 
Αφρική και ΗΠΑ) στην Βουδαπέστη την 23η Νοεμβρίου 2001. Η 
Χώρα μας μ ε  τον Νόμο 4411/2016 (ΦΕΚ142/Α/3-8-2016) κύρω
σε και ενσωμάτωσε στο εθνικό μας δίκαιο την εν λόγω Σύμβαση 
και αποτελεί πλέον την πιο πρόσφατη εξέλιξη - επικαιροποίηση 
της ποινικής μας νομοθεσίας, στον τομέα της «κυβερνοεγκλη- 
ματικότητας». Ακόμα, στην ελληνική νομοθεσία έχουν ενσωμα
τωθεί η Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφορι
ών και η Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου σχετικά μ ε  την καταπολέμηση της σεξουαλι
κής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών 
και της παιδικής πορνογραφίας (με τους Νόμους 4411/2016 και 
4267/2014 αντίστοιχα). Με τα σημερινά δεδομένα, το υφιστάμε
νο νομικό πλαίσιο - οπλοστάσιο της χώρας μας παρέχει τη δυ
νατότητα ποινικής αντιμετώπισης ενός διευρυμένου καταλόγου 
έκνομων συμπεριφορών στον κυβερνοχώρο.

Δεδομένου ότι το ηλεκτρονικό έγκλημα εξελίσσεται διαρκώς, 
ο νομοθέτης ακολουθεί άμεσα τις εξελίξεις ή βρίσκεται πάντα 
ένα βήμα πίσω προσπαθώντας να συμπεριλάβει τα νέα δεδο
μένα στη νομοθεσία;

ΓΓ: Δυστυχώς, οι κυβερνοεγκληματίεςβρίσκονται συχνά αρ
κετά βήματα μπροστά από τους διώκτες τους και αυτό οφείλεται 
ιδίως στην ταχύτατη τεχνολογική πρόοδο που βιώνουμε τα τε
λευταία χρόνια. Μια σειρά από επιστημονικές και τεχνολογικές 
εξελίξεις, όπως η κρυπτογράφηση δεδομένων και η τεχνολογία 
blockchain (μία αποκεντρωμένη τεχνολογία δικτύων στην οποία 
τα ίδια δεδομένα καταγράφονται και διατηρούνται σε πολλαπλούς 
κόμβους που είναι γεωγραφικά απομονωμένοι μεταξύ τους), που 
εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκαν για να ωφελήσουν τους δια- 
δικτυακούς χρήστες, οδηγούν τελικά στη διαμόρφωση εργαλεί
ων (λ.χ. λυτρισμικό - ransomware) και υπηρεσιών (λ.χ. κρυπτο
νομίσματα τύπου bitcoin). που οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλ
λεύονται για δικό τους όφελος. Ειδικά οι εξελίξεις γύρω από τα 
κρυπτο-νομίσματα προβληματίζουν αρκετά κράτη σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Το σίγουρο είναι ότι καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται 
με γρήγορους ρυθμούς, η νομοθεσία αδυνατεί να την προφτάσει 
και οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν το κυβερνοέγκλημα 
παρουσιάζουν εγγενείς αδυναμίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στις υπόλοιπες χώρες. Αυτό συμβαίνει αφενός διότι το έγκλημα 
στον κυβερνοχώρο αποτελεί εγκληματική δραστηριότητα αρκε
τά εξειδικευμένη και ανεπτυγμένη τεχνολογικά, με αποτέλεσμα 
να παρουσιάζονται προβλήματα στην οριοθέτηση των πράξεων 
που θα πρέπει να διώκονται ποινικά και αφετέρου το νομικό μας 
σύστημα είναι προσαρμοσμένο σε απτές αποδείξεις Για παρά
δειγμα στον Ποινικό μας Κώδικα για την στοιχειοθέτηση κάποι
ων αδικημάτων (π.χ. κατοχή υλικού πορνογραφίας ανηλίκων του 
άρθρου 348Α Π.Κ. «Πορνογραφία ανηλίκων») απαραίτητη προ-
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υπόθεση είναι να υπάρχει η έννοια της κατοχής, η οποία είναι 
πολύ συγκεκριμένη στο φυσικό κόσμο και προϋποθέτει φυσική 
εξούσιασα Σε περιπτώσεις όμως που διαθέτουμε κάποιο «χώρο» 
στο υπολογιστικό νέφος (σε κάποια υπηρεσία cloud) σε αυτές τις 
περιπτώσεις νοείται κατοχή; Είναι κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, 
που είναι προβληματικές νομικά και αυτό ακριβώς οφείλεται, 
όπως προείπαμε στο ότι το νομικό μας σύστημα είναι προσαρ
μοσμένο σε απτές αποδείξεις.

Η ολοένα μεταβαλλόμενη και εξελισσόμενη φύση του διαδι
κτύου σε τεχνολογικό και γνωστικό επίπεδο απαιτεί τη διαρκή 
ενημέρωση της σχετικής εθνικής νομοθεσίας. Οι αρμόδιες δι
ωκτικές αρχές έχουν συμβουλευτικό ρόλο στη σχετική διαδι
κασία κατάρτισης του νομικού πλαισίου;

Α.Π.: Οι διωκτικές αρχές και ειδικότερα η Υπηρεσία μας (Δι
εύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος) συχνά καλούνται να 
συμμετέχουν όχι μόνο συμβουλευτικά αλλά και ενεργά στην δια
δικασία κατάρτισης του νομικού πλαισίου, μέσω της συμμετοχής 
σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
σε επιτροπή που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη με αντικείμενο την εν
σωμάτωση της Οδηγίας 2016/J148 (γνωστή ως NIS Directive), που 
αποτελεί το πρώτο νομοθέτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κα- 
λ ε ί τα Κράτη Μέλη να προσεγγίσουν συλλογικά και σφαιρικά τις 
προκλήσεις ασφάλειας των ψηφιακών δικτύων, συμμετέχει ενεργά, 
ως μέλος, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας μας. Αστυνομικός Διευθυ
ντής κος ΠΑΠΑΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Γεώργιος Επίσης, στην σύνταξη του 
Νόμου 4411/2016 (ΦΕΚ142/Α/3-8-2016) για την προσαρμογή στο 
εσωτερικό δίκαιο των διατάξεων της Σύμβασης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο συμμετείχε, κα
τόπιν σχετικής Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης. Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως μέλος, ο ομιλών (Αστυνόμος A ' 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αναστάσιος), στην ειδική νομοπαρασκευαστική 
επιτροπή, που καταρτίστηκε για το σκοπό αυτό. Όπως διαπιστώνου
μ ε  στην πράξη, η εμπειρογνωμοσύνη και τεχνογνωσία που εισφέ
ρουν στελέχη των διωκτικών αρχών μ ε  την συμμετοχή τους στις 
νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, είναι καθοριστικής και κομβικής 
σημασίας για το έργο των επιτροπών αυτών.

Το βιβλίο «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩ- 
ΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», κυκλοφορεί και εί
ναι διαθέσιμο από τις εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Ε.Ε. (Σόλωνος 86, 
Τ.Κ. 10680, Αθήνα.τηλ. 210 3623586). Η παραγγελία του μπορεί να 
γίνει μέσω βιβλιοπωλείων σε όλη την Ελλάδα, αλλά και ηλεκτρονικά 
στο https://sakkoulasbooks.gr. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έσοδα από 
τα συγγραφικά δικαιώματα του βιβλίου, που αντιστοιχούν στους 

συγγραφείς, θα διατεθούν υπέρ των ορ
φανών τέκνων των αστυνομικών, πυ
ροσβεστικών και πολιτικών υπαλλή
λων του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη, οι γονείς των οποίων έφυγαν 
από βίαιο περιστατικό ή έπεσαν στο βω
μό του καθήκοντος, είτε από τρομοκρα

τία είτε από το οργανωμένο έγκλημα.

Συγκεκριμένα τα έσοδα θα κατατεθούν καθ' ολοκληρίαν απευ
θείας στον Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής Ορφανών Τέκνων Αστυ
νομικού, Πυροσβεστικού προσωπικού καθώς και του μόνιμου 
και επί συμβάσει αορίστου χρόνου Πολιτικού Προσωπικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, των Συ
νοριακών Φυλάκων και των Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» και 
ουδεμία οικονομική απολαβή θα έχουν οι συγγραφείς, ενώ για 
την έκδοση του απαιτήθηκε δαπάνη, μέρος της οποίας επιβάρυ
νε αποκλειστικά τους συγγραφείς. ■

Βιογραφικά

0 Αστυνόμος Α' Αναστάσιος Παπαθανασίου
από το έτος 2010 υπηρετεί. ωςΤμηματάρχης. στη 

Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. 

Είναι κάτοχος Πτυχίου Πληροφορικής του Τμή

ματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Π ει

ραιώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Τεχνοοικονομική Δ ι

οίκηση & Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» του 

Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπι

στημίου Πειραιώς. Επιπρόσθετα, είναι κάτοχος 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Νομική» και στην 

«Εγκληματολογία», αμφότερα του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχο

λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.). 

'Εχει πιστοποιηθεί με το Διεθνές Πρότυπο Ασφάλειας Πληροφοριών ISO/ 

IEC 27001:2005 και το Διεθνές Πρότυπο IS0/IEC 27037:2012. Διαθέτει 

εκπαιδευτική/διδακτική εμπειρία, ως Επισκέπτης Καθηγητής στο Δ ιε

θνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, στις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ. και στη Σχολή 

Δικαστών, στα γνωστικά αντικείμενα της Νομικής Πληροφορικής, της 

Ασφάλειας Πληροφοριών, της Ψηφιακής Εγκληματολογίας και του Κυ- 

βερνοεγκλήματος.

Ο Αστυνόμος Β' Γεώργιος Γερμανός είναι πτυ- 

χιούχος του Τμήματος Πληροφορικής του Πανε

πιστημίου Πειραιά και υπηρετεί στη Διεύθυνση 

Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος από το 2009. 

Κατέχει Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης 

στις 'Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών 

και Επικοινωνιακών Συστημάτων" από το Τμήμα 

Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 

Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στις 

"Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές" από το Τμήμα 

Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανε

πιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Είναι ορισμένος Εθνικός 

Εκπρόσωπος για τη χώρα μας στην προτεραιότητα EMPACT Cybercrime - 

Cyber Attacks (κυβερνοεπιθέσεις) των Κύκλων Πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 2013-2017 και 2018-2021. Στο πλαίσιο της εν λόγω προτεραιότητας, 

υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία και ευθύνη του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 

η εκστρατεία ενημέρωσης "Mobile Malware” (κακόβουλο λογισμικό που 

στοχεύει σε φορητές συσκευές). Διαθέτει, ακόμα, εκπαιδευτική /  διδακτική 

εμπειρία ως Επισκέπτης Καθηγητής "Κυβερνοεγκλήματος και ψηφιακών 

πειστηρίων" στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και ως αναπλ. Καθη

γητής "Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας" στη Σχολή Αξιωματικών της 

Ελληνικής Αστυνομίας.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
► Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Νέζερη

«ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 
Ο Πολιτικός και ο Ανθρωπος»

του Νικολάου Απ. Παραλίκα

Οκ. Νικόλαος Παραλίκας είναι συνταξιούχος Υποστράτηγος, και συγγραφέας. Γεννήθη
κε στη Ναύπακτο. Σταδιοδρόμησε στη Χωροφυλακή, όπου εξελ ίχθηκε μέχρι το βαθμό 
του Υποστράτηγου. Δ ιετέλεσε τακτικός καθηγητής της Σχολής Αξιωματικών της Χωρ/ 

κής και Αστυνομίας Πόλεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, θέση που διατήρησε και μετά την 
αποστρατεία του για 15 χρόνια. Ασχολείται με αρθρογραφία. δ ιαλέξεις και διατριβές ιστορικού 
και λαογραφικού περιεχομένου. Έ χει πάρει βραβεία για τα ποιήματά του «Ναύπακτος» και 
«Το πατρογονικό μου σπίτι». Η αγάπη του για την Ελληνική ιστορία έγινε η αφορμή να γρά
ψει το βιβλίο «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ - 0 Πολιτικός και ο Άνθρωπος. 0 ίδιος ο συγγραφέ
ας στον πρόλογο του βιβλίου του αναφέρει: «(...) η μικρή αυτή συγγραφή μελέτη έρχεται να

«αναστηλώσει» και να κρατήσει στην επικαιρότητα. με 
λόγια απλά και αφηγηματικά, τον άνθρωπο που ο ελ 
ληνικός λαός πίστεψε, λάτρεψε, πολέμησε και έκλαψε. 
Κυρίως, πέρα από την προβολή και την αξιοποίηση και 
κάποιων καινούργιων στοιχείων γύρω από την προ
σωπικότητα και τη δράση του μεγάλου μας πολιτικού, 
να θυμίσω ότι πρέπει να μείνει στην επικαιρότητα ο 
Χαρίλαος Τρικούπης στοχεύω με τη μικρή αυτή συγ
γραφή. που τη νιώθω και τη θεωρώ σαν αναμμένο 
θυμιατήρι που κα ίε ι στη μνήμη του. Στη μνήμη του 
ανθρώπου που. αν και πικράθηκε πολύ και πόνεσε 
περισσότερο από τη συμπεριφορά των Ελλήνων, αυ
τός δεν κάμφθηκε, αλλά συνέχισε μέσα σε μύριες 
αντιξοότητες και εμπόδια το προοδευτικό του έργο, 
καταλήγοντας στην αυτοθυσία και ευεργετώντας 
έτσι την πατρίδα του. χωρίς ποτέ να παραπονεθεί 
για κάτι. Ένα ταπεινό θυμίαμα γραμμένο με πολ
λή αγάπη, έτσι όπως γράφονται τα ευαγγέλια της 
ρωμιοσύνης για το σύγχρονο Έλληνα, θεωρώ τα 
όσα θα διαβάσει στη συνέχεια ο αναγνώστης για 
το μεγάλο μας πολιτικό. Τον πολιτικό που, παρά 
τα βαθιά αλληλοσυγκρουόμενα συναισθήματα με 
τα οποία τον φόρτιζαν τα αλλεπάλληλα περιστα
τικό  και οι εξελ ίξε ις  της εποχής του. αυτός αγω
νίστηκε και πέτυχε να μη γίνει ποτέ παράγοντας 
διχασμού του λαού(...).

Στο βιβλίο του ο συγγραφέας μνημονεύει 
τις  απόψεις επιφανών Ελλήνων λογοτεχνών, 
όπως του Κωστή Παλαμά. του Αλέξανδρου 
Παπαδιαμάντη. του Γρηγορίου Ξενόπουλου 
κ.α., για τον μεγάλο Έλληνα και πολιτικό Χα
ρίλαο Τρικούπη. ■
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Αστυνομική Ανασκόπηση
ας προστατεύσουμε το "Κεκτημένο^ψψ

w „ ·
Αστυνομική Ανασκόπηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα και αρχαιότερα 

ελληνικό περιοδικά με συνεχή ροή έκδοσης ενημερωτικού, 
επιμορφωτικού και Μη Κερδοσκοπικού χ α ρ α κ τή ρ α ^ ^

-  ^  Αστυνομικά Χρονικά
1  5 1 5  Ο  Επιθεώρηση Χωροφυλακής Αστυνομική Ανασκόπηση

ΚΟΙΝΠΦΕΛΗΣ ΣΚΟΠΟΣ

0,75€/μήνα
η δίνεις για ίο περιοδικό 

και βοηθούν κι εμένα...

9€/χρόνο
Με σαφή επίγνωση των οικονομικών δυσκολιών, που υφίστανται σήμερα, θεωρούμε ότι εμείς οι ίδιοι 
(Αστυνομικοί, Πολιτικοί Υπάλληλοι, Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες) θα πρέπει να 
διαφυλαξουμε το κεκτημένο, που ονομάζεται “Αστυνομική Ανασκόπηση”, το οποίο λειτουργεί 
ενισχύοντας οικονομικά τους αναξιοπαθούντες συναδέλφους. Η προσπάθεια, που εδώ και χρόνια 
καταβάλλει η “Αστυνομική Ανασκόπηση”, πρέπει να συνεχισθεί και να ενισχυθεί. Εμείς πασχίζουμε για 
τη βελτίωση της ύλης του περιοδικού και για την ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων, 
προσδοκώντας πάντοτε στην πολύτιμη αρωγή των συναδέλφων.



Ο ικονομικές Ενισχύσεις

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

β) Ορφανών τέκνω ν προσωπικού ΕΛ.ΑΣ. 

γ) Τέκνα  υπερπολύτεκνω ν ο ικογενειώ ν ΕΛ.ΑΣ.

2016 m.m €

295.750 €

278.900 €

Συνάδελφε, 
σε ευχαριστώ!



I  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ__________________________________________
►  Επιμέλεια: Αρχ/κας Αναστάσιος Τρίκκας

ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

«Ναι σε όλα εσείς, αγώνα ελπίδας εμείς» 
Ένστολη διαμαρτυρία την 8/9/2017 
στη Θεσσαλονίκη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΟΜΟΣΠ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ · ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΝ ·

ΝΑΙ σε
ΑΓΩΝΑ

Με κυρίαρχο το σύνθημα «Ναι σε όλα εσείς, αγώ
να ελπίδας εμείς», που εκφράζει την καθολική αγωνία 
των χιλιάδων αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών, 
οι Ομοσπονδίες μας πραγματοποίησαν ένστολη συγκέ
ντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη, την 8/9/2017. 
μία ημέρα πριν από τα εγκαίνια της Θ2ης Διεθνούς Έκ
θεσης Θεσσαλονίκης, στέλνοντας ηχηρά μηνύματα προς 
τους Κυβερνώντες και προσωπικά προς τον Πρωθυπουρ
γό της Χώρας.

Με αγωνιστικό παλμό και περιεκτικό λόγο, οι πρόεδροι 
των Ομοσπονδιών καυτηρίασαν την πολιτική της κυβέρ
νησης για τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις της όσον αφορά 
την επίλυση υπερώριμων αιτημάτων και ιδίως για τις μει
ώσεις μισθών και συντάξεων που προβλέπονται από τα 
μνημόνια και τους εφαρμοστικούς τους νόμους. Τόνισαν, 
επίσης, την ανακολουθία της στο θέμα των αποφάσεων 
του ΣτΕ για τις αποδοχές μας. αλλά και για την ασυνέπεια 
της στην επικινδυνότητα της εργασίας, ενώ ανέδειξαν και 
τις απαξιωτικές δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων 
που κατά καιρούς αντί να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, 
προσβάλλουν τους ένστολους και όσους θυσιάζονται στο 
βωμό του καθήκοντος.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας κ. Νικό
λαος Παπαδόπουλος, ενώ τη συμπαράστασή τους δήλω
σαν ο κ. Δελής Ιωάννης βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του 
ΚΚΕ, ο εκπρόσωπος Τομέα Σωμάτων Ασφαλείας ΠΑΣΟΚ 
και υποψήφιος βουλευτής νομού Λάρισας κ. Μιχαήλ Το- 
λίκας, από τη Λαϊκή Ενότητα η συντονίστρια νομού Θεσ
σαλονίκης κα Χριστίνα Σουλτανίδου. ο κ. Βασίλειος Ντού
ρας, πρόεδρος του Σωματείου Ειδικών Φρουρών Ελληνι
κής Αστυνομίας Αττικής, ο πρόεδρος της Ένωσης Ειδικών 
Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας κ. Λάζαρος Πουρσαϊτί- 
δης καθώς και ο αντιδήμαρχος δήμου Θερμαϊκού κ. Γε
ώργιος Φεστερίδης.

Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, συμμετείχαν επίσης, η 
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (παράρτη
μα Θεσσαλονίκης) και οι Σύνδεσμοι Αποστράτων Σωμάτων 
Ασφαλείας και Ελληνικής Αστυνομίας νομών Θεσσαλονί
κης. Δράμας, Ροδόπης, Αχαΐας, Τρικάλων. Ιωαννίνων, Σερ
ρών, Πρεβέζης, Ημαθίας. Πιερίας, Φθιώτιδας - Ευρυτανίας 
- Φωκίδας - Βοιωτίας, Καβάλας και ο Σύνδεσμος Αποφοί
των Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΑ/ΣΣΑΣ).

Ακολούθησε πορεία από το Άγαλμα Βενιζέλου. μέσω 
των κεντρικών οδών, προς το Υπουργείο Μακεδονίας -Θρά
κης, προκειμένου να επιδοθεί το Ψήφισμα Διαμαρτυρίας 
στην αρμόδια Υφυπουργό κα Μαρία ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ, 
χωρίς όμως τούτο να επιτευχθεί λόγω απουσίας της. Το Ψή
φισμα κατατέθηκε στο Πρωτόκολλο ενώ θα επιδοθεί και σε 
όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα συνεχίζει τον κοινό του αγώ
να σε πείσμα της κυβερνητικής αδιαφορίας. Το επιβάλλουν τα 
προβλήματα στις υπηρεσίες και στα «χαρακώματα» της ζωής.

Προχωράμε ακόμα πιο δυναμικά, απαιτώντας από τους 
κυβερνώντες να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να αντα- 
ποκριθούν στην καθολική απαίτηση των τριών Σωμάτων για 
μια νέα πολιτική που θα έχει ως πρώτη προτεραιότητα την 
ενδυνάμωσή τους τόσο με οικονομικούς πόρους όσο και με 
τις αναγκαίες θεσμικές τομές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΑΣΥ

Οι απαντήσεις του αναπληρωτή 
υπουργού για τα εκκρεμή αιτήματα μας

Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας συναντήθηκε με τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Νίκο ΤΟΣΚΑ. και τον 
ενημέρωσε για την ανάγκη διαμόρφωσης ενός βαθμολογίου 
που θα αφορά όλους τους συναδέλφους, βασιζόμενο, τόσο 
στις σημερινές υποχρεώσεις του Σώματος, όσο και στις οι- 
κονομικοασφαλιστικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί 
στη χώρα μας τα τελευταία μνημονιακά έτη. Αναπτύξαμε τα 
προβλήματα που δημιουργούνται στην καθημερινή λειτουρ
γία των Υπηρεσιών, αλλά και στο έργο των συναδέλφων μας,
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ |

από τη μη άμεση εκκαθάριση - ενταλματοποίηση των δαπα
νών και υπομνημάτων αντίστοιχα, ζητώντας του την επιτά
χυνση των διαδικασιών, μετά και από τη πρόσφατη νομοθε
τική ρύθμιση που αφορά τα έτη 2014 2015, 2016 και 2017.

Επίσης, επαναλάβαμε όλα τα εκκρεμή οικονομικά θέματα 
που ταλανίζουν τον εργασιακό μας χώρο (Αποφάσεις του ΣτΕ 
κ.λπ ). Εκτενή αναφορά, τέλος, έγινε και για τα ασφαλιστικά 
ζητήματα αρμοδιότητάς του, δίδοντας έμφαση στην ολοκλή
ρωση των διαδικασιών για την άμεση καταβολή των βοηθη
μάτων του προσφάτως διασωθέντος ερανικού λογαριασμού 
ν.826/78 του ΤΕΑΠΑΣΑ, ευχαριστώντας τον που αφουγκρά- 
στηκε τις θέσεις της Ομοσπονδίας μας και προέβη στην αντί
στοιχη νομοθετική βελτίωση.

0 κ. Υπουργός, από την πλευρά του, μας γνώρισε ότι το 
θέμα του βαθμολογίου είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα που 
ταλανίζει τα Σώματα Ασφαλείας, σε σύγκριση πάντα με τις 
Ένοπλες Δυνάμεις που προσαρμόστηκαν άμεσα στις πρώτες 
ασφαλιστικές παρεμβάσεις της πολιτείας το έτος 2010 και 
επιθυμία του είναι να γίνουν όλες αυτές οι αλλαγές, ώστε να 
διαμορφωθεί ένα υγιές και βιώσιμο βαθμολόγιο. Αναφορι
κά με την ενταλματοποίηση των δαπανών - υπομνημάτων, 
μας γνώρισε ότι η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που έλα
βε χώρα με δική του μέριμνα, δίνει τη δυνατότητα στην αρ
μόδια Υπηρεσία του Υπουργείου να προχωρήσει σε άμεσες 
εκκαθαρίσεις - ενταλματοποιήσεις και προς αυτή την κατεύ
θυνση εργάζονται τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και 
του Πυροσβεστικού Σώματος που απασχολούνται σε αυτή.

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά ζητήματα του Κλάδου, μας 
ενημέρωσε ότι παρακολουθεί αυτά από κοντά και σε συνερ
γασία με το Υπουργείο Οικονομικών προσπαθεί για την καλύ
τερη δυνατή επίλυσή τους, στο πλαίσιο πάντα των δημοσιονο
μικών στόχων της χώρας. Τέλος, για τον ειδικό λογαριασμό 
του ΤΕΑΠΑΣΑ, δεσμεύτηκε ότι η έκδοση των απαιτούμενων 
διοικητικών πράξεων θα λάβουν χώρα το συντομότερο δυ
νατόν, προκειμένου να τύχουν της αντίστοιχης βοήθειας οι 
αναξιοπαθούντες συνάδελφοί μας.

Η Ομοσπονδία μας, στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου, 
θα συνεχίσει τον πολύπλευρο αγώνα της για να καλυφθούν 
τα ελλείμματα που υπάρχουν με ευθύνη όλων των Κυβερνή
σεων στην υλοποίηση των ώριμων αιτημάτων μας.

Νοσηλεία χωρίς διακρίσεις στο ΝΙΜΤΣ. 
Αναγνωρίζεται η συμβολή της ΠΟΑΣΎ 
στη διασφάλιση της υγείας των συναδέλφων 
και των οικογενειών τους.

Μετά από αίτημα της Ομοσπονδίας, για συνάντηση με τον 
Γενικό Διευθυντή του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Τα
μείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), Ταξίαρχο κ. Γεώργιο I. ΓΙΑΝΝΑΚΟ (ΥΙ), 
στις 2 Αυγούστου 2017, έγινε δεκτή στο γραφείο του. αντιπρο
σωπεία του Συνδικαλιστικού μας Κινήματος, αποτελούμενη 
από τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Βασίλη Πα-

νταζή, τον πρόεδρο του ΔΣ και πρόεδρο της Ε.ΑΣ.Υ. Αθηνών, 
κ. Χρήστο Μαυραγάνη και τον πρόεδρο της Ε.ΑΣ.Υ. Πειραιά, κ. 
Σπυρίδωνα Λιότσο, για μια ουσιαστική ενημέρωση και ανταλ
λαγή απόψεων, με στόχο την καλύτερη λειτουργία του Νοσο
κομείου και την παροχή υπηρεσιών στους δικαιούχους νο
σηλείας - περίθαλψης, αστυνομικούς και οικογένειες αυτών.

Από την πλευρά μας, αναδείξαμε το ενδιαφέρον της Ομο
σπονδίας για την εξασφάλιση των συναδέλφων μας. εν ενερ- 
γεία και εν αποστρατεία, αλλά και των οικογενειών τους, χωρίς 
διακρίσεις, κατά τις επισκέψεις τους στο συγκεκριμένο Νο
σηλευτικό Ίδρυμα, δεδομένου ότι σήμερα οι δικαιούχοι είναι 
περιορισμένοι σε πληθυσμό. Προς τούτο, ζητήσαμε να αλλά
ξει το νομοθετικό πλαίσιο που διέηει την εν λόγω διαδικασία 
και συγκεκριμένα να υπάρξει, μέσω αναλογιστικών μελετών, 
η διεύρυνση των δικαιούχων νοσηλείας, ώστε να μην εξαιρού
νται οι οικογένειες κυρίως των χαμηλόβαθμων συναδέλφων 
(αστυφύλακες, αρχιφύλακες και άλλοι). Παράλληλα, ζητήσαμε 
να έχουμε εικόνα του κοινωνικού έργου που επιτελεί το Ίδρυ
μα. αλλά και των χρηματοροών του, προκειμένου, μέσω του 
θεσμικού μας ρόλου, να αναδειχθούν οι ελλείψεις σε προσω
πικό, υλικοτεχνική υποδομή και πόρους, αλλά και να συνδρά
μουμε, μέσα από παραγωγικές προτάσεις (π.χ. ενίσχυση με 
αστυνομικό προσωπικό, ειδικών και γενικών καθηκόντων, του 
Ιδρύματος), στην επίλυση των προαναφερόμενων ζητημάτων.

Επίσης, ζητήθηκε από το κ. Γενικό Διευθυντή, περαιτέ
ρω ενημέρωση των δικαιούχων για τις παροχές του Νοσοκο
μείου. αλλά και της προβολής των δράσεων που αναπτύσσει 
αυτό για το καλό του κοινωνικού συνόλου, δεσμευόμενοι ότι 
η Ομοσπονδία μας θα είναι αρωγός αυτής της προσπάθειας, 
αξιοποιώντας όλα τα μέσα ενημέρωσης που διαθέτει.

Ο κ. Γενικός Διευθυντής, αφού αναφέρθηκε στο ιστορικό 
ίδρυσης (έτος 1923) του ΝΙΜΤΣ. στον τρόπο λειτουργίας του 
και στις ποιοτικές παροχές υγείας, εξέφρασε τις ευχαριστίες 
του για το ενδιαφέρον μας και άκουσε με προσοχή τα εύλογα 
αιτήματά μας. επισημαίνοντας ότι είναι εφικτή και χρήσιμη η 
διεύρυνση των δικαιούχων που ζητάμε διότι θα αρθεί η αδι
κία αφενός, αφετέρου δε, θα βελτιωθεί η ίδια η λειτουργία 
του Ιδρύματος, αφού θα υπάρξουν περισσότερα έσοδα λόγω 
πολλαπλασιασμού των δικαιούχων.

Σημείωσε, δε. ότι και στο παρελθόν (έτη 1991 & 2001) η δι
οίκηση του Ιδρύματος είχε ασχοληθεί με τη διεύρυνση, τόσο 
των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και της Πολεμι
κής Αεροπορίας, αλλά σε πρακτικό επίπεδο δεν εφαρμόστη
καν οι όποιες αποφάσεις. Όσο για το σήμερα, μας ενημέρωσε 
αναλυτικά για το επίπεδο νοσηλείας και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν. Ειδικότερα, λόγω της έλλειψης ιατρικού και 
νοσηλευτικού προσωπικού παραμένουν αναξιοποίητες περί
που 100 από τις Λ05 διαθέσιμες κλίνες, ενώ πρέπει να ληφθεί 
υπόψη και το γεγονός ότι στο πλαίσιο του ΕΣΥ και της κοινω
νικής εξυπηρέτησης των πολιτών από τα Στρατιωτικά Νοσο
κομεία, το ΝΙΜΤΣ δέχεται σε καθημερινή βάση, μέσω ΕΚΑΒ 
και ιδιώτες, από 15 έως και 55 περιστατικά. Επίσης, αναφέρ-
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θηκε στην εικόνα των εσόδων και εξόδων του Ιδρύματος, στα 
θέματα που αντιμετωπίζει με τους προμηθευτές και πελάτες 
του. καθώς και στο ζήτημα που απασχολεί διαχρονικά όλα 
τα Νοσοκομεία της χώρας, αυτό των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Πάντως, στόχος της ενεστώσας διοίκησης είναι η παροχή 
υψηλών υπηρεσιών, η περαιτέρω στελέχωση με διακεκριμένο 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, η ενίσχυση με μηχανήμα
τα τελευταίας τεχνολογίας, γεγονός που πιστοποιεί και η υπό 
ίδρυση νέα μονάδα - τμήμα ενδοσκόπησης λεπτού εντέρου.

Τέλος, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της Ομοσπονδίας μας 
στην κοινή προσπάθεια για τη διασφάλιση της υγείας των συ
ναδέλφων μας και των οικογενειών τους, μέσω της αξιόπιστης 
λειτουργίας και του συγκεκριμένου νοσοκομείου, ο κ. Γενικός 
Διευθυντής, μας διαβεβαίωσε ότι επιδιώκει την αποτελεσμα
τική συνεργασία για την αντιμετώπιση των προαναφερομένων 
ζητημάτων, αλλά και όποιων άλλων ανακύψουν στο μέλλον, 
δεδομένου ότι το νοσοκομείο συμπληρώνει πλέον των 75 ετών 
λειτουργίας και με την πολυετή του παρουσία στο νοσηλευτικό 
σύστημα της χώρας έχει ακόμα πολλά να προσφέρει.

Η Ομοσπονδία μας, συνεπής με τις δεσμεύσεις της, θα συ
νεχίσει τον αγώνα με κάθε καλή διάθεση και για τα ευαίσθη
τα ζητήματα της υγείας και της περίθαλψης των συναδέλφων, 
εν ενεργεία και εν αποστρατεία, σε όλη τη χώρα, γνωρίζοντας 
ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα σε όλες τις βαθμίδες υγεί
ας και διακαής πόθος όλων μας είναι η απόκτηση επιτέλους 
ενός σοβαρού λειτουργικού και αποτελεσματικού αστυνομι
κού συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντί
δας υγείας και περίθαλψης στη χώρα μας.

(www.poaxia.gr)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α. Κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ 
ΣΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί μια πράξη αναγνώρισης 
του ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά κυρίως μια έκφρα
ση σεβασμού και παντοτινής θύμησης των συναδέλφων μας, 
όλων εκείνων που θυσιάστηκαν στο βωμό του καθήκοντος.

Αποτιμώντας φόρο τιμής στους Ήρωες της Ελληνικής 
Αστυνομίας, αισθανόμαστε την υποχρέωση, ως εκπρόσωποι 
των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, να απαιτούμε 
διαρκώς τόσο από την πολιτεία όσο και από την ελληνική 
κοινωνία, να στηρίζουν εμηράκτως τον Έλληνα Αστυνομικό.

Αυτόν που δίνει καθημερινά τη μάχη, ανυπεράσπιστος 
και που δεν γνωρίζει, αν, μετά το πέρας της υπηρεσίας, επι- 
στρέψει σώος και αβλαβής στην οικογένεια του.

Αυτόν που είναι ταγμένος να φυλάττει Θερμοπύλες, δί
νοντας ό,τι πιο πολυτιμότερο έχει, την ίδια του τη ζωή, για 
να αισθάνεται ασφαλής ο πολίτης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΑΞΙΑ

θα ήθελα ακόμη να επισημάνω ότι με τη σημερινή εκ
δήλωση και τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου, τιμούμε τον 
Ανώνυμο Αστυνομικό που έδωσε και θα συνεχίσει να δίνει 
τη ζωή του, καθοδηγούμενος από το αίσθημα του καθήκο
ντος και την ανιδιοτελή προσφορά στην πατρίδα και στον 
συνάνθρωπό μας. Την ενσυνείδητη και πλήρη προσήλω
ση στην αποστολή του. Διότι, όπως λέει και το ρητό, «όπου η 
δόξα και το καθήκον»!

Τέλος θέλω να συγχαρώ το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνο
μικών Υπαλλήλων θεσ/νίκης για την πρωτοβουλία και να 
επισημάνω ότι δεν αποτελεί μία τυπική πράξη εκ μέρους 
του συνδικαλιστικού μας φορέα για τους πεσόντες συ
ναδέλφους μας, αλλά αποτελεί φόρο τιμής και δόξας γι' 
αυτούς και αφενός θα παραμένει εδώ για να υπενθυμίζει 
στην πολιτεία την υποχρέωσή της κάποια στιγμή να πρά- 
ξει το αυτονόητο «Να αναγνωρίσει την επικινδυνότητα του 
επαγγέλματος» αλλά και αφετέρου στους πολίτες ότι κά
ποιοι έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν σε αυτούς 
το πολύτιμό αγαθό της ασφάλειας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΠΟΑΞΙΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚ. 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΣΚΑ

Την 5 Σεπτεμβρίου 2017, ύστερα από αίτημά μας, αντι
προσωπεία του Προεδρείου της Ομοσπονδίας συναντήθηκε 
με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα 
και συζήτησε διεξοδικό τα διαλαμβανόμενα στο κάτωθι Υπό
μνημα θέματα θεσμικού ενδιαφέροντος τα οποία αποτελούν 
μέρος του Ψηφίσματος του 27ου τακτικού συνεδρίου μας.

Τα θέματα αυτό ήταν γνωστά στην Πολιτική μας Ηγεσία 
από την επομένη του συνεδρίου καθώς είχαν τεθεί υπόψη 
του τότε, αλλά και σε προγενέστερες συναντήσεις μας, ενώ 
ορισμένα εξ αυτών είχαν ήδη τύχει σχετικής επεξεργασίας 
σε επιτροπές που είχαν συσταθεί στο Αρχηγείο της Ελληνι
κής Αστυνομίας. Ειδικότερα ο κ. Υπουργός:

Για το θέμα της διασφάλισης της 35ετους τουλάχιστον 
παραμονής των Αξιωματικών στο Σώμα, με τη θέσπιση της 
παράλληλης επετηρίδας ή της θεσμοθέτησης του «μη προ
ακτέου» κατά τις κρίσεις, κατανόησε την αναγκαιότητα της
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ρύθμισης αυτής, όπως έχει δηλώσει άλλωστε και στο παρελ
θόν. πλην όμως δεν λάβαμε ρητή διαβεβαίωση ότι θα προω
θεί άμεσα με τη μορφή προεδρικού διατάγματος ούτως ώστε 
να ισχύσει από τις προσεχείς κρίσεις, καίτοι σε επίπεδο Αρ
χηγείου υπήρξε νομοτεχνική επεξεργασία συγκεκριμένης 
πρότασης, η οποία έχει αποσταλεί στην Πολιτική Ηγεσία.

Για την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου της προ
αγωγής των Ανθυπαστυνόμων και των Υπαστυνόμων του 
ν.3686/2008. δήλωσε ότι υπάρχουν νομικής φύσεως ζη
τήματα που πρέπει να επανεξεταστούν και ότι θα συσταθεί 
νέα επιτροπή.

Για την αύξηση οργανικών θέσεων των Αξιωματικών του 
Τ.Ε.Μ.Α. στο βαθμό του Α/Α, ώστε να εξαλειφθεί η στρέβλω
ση που έχει δημιουργηθεί σε σχέση με τον αντίστοιχο βαθμό 
των Αξιωματικών της IAEA, έδωσε εντολή να προωθηθεί 
άμεσα προς επίλυση το εν λόγω θέμα.

Η ίδρυση Γραφείου Δημοσίου Κατηγόρου σε όλες τις 
έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας, που αποτελεί πάγιο 
και διαχρονικό αίτημά μας, είπε ότι είναι σωστό μέτρο που 
πρέπει να τύχει υλοποίησης και θα υπάρξει προς τούτο πα
ρέμβασή του προς την Φυσική μας Ηγεσία.

Για τη γνωστοποίηση στην υπηρεσιακή ιστοσελίδα του 
αριθμού των μορίων του κάθε ενδιαφερομένου για μετά
θεση, είπε ότι εφόσον δεν τίθενται κωλύματα προσωπικών 
δεδομένων, συμφωνεί με την πρότασή μας.

Για την αναπλήρωση των διοικητών αξιωματικών όταν 
απασχολούνται σε μέτρα τάξης εκτός περιοχής ευθύνης 
τους από τους Υποδιοικητές τους, εξέφρασε την άποψη ότι 
οι διοικούντες δεν πρέπει να διατίθενται σε τέτοιου είδους 
μέτρα προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα ουσιαστικής 
εποπτείας της διοίκησης και της περιοχής τους, ενώ και η 
θεσμοθέτηση υποχρεωτικής παρουσίας τουλάχιστον δύο (2) 
Αξιωματικών σε υπηρεσίες επιπέδου Α.Τ., είναι συνάρτησης 
της διαθέσιμης δύναμης.

Η κατάργηση της αναχρονιστικής διάταξης για την υπο
χρεωτική διαμονή των αστυνομικών έως 15 χλμ από την 
έδρα της Υπηρεσίας, είπε ότι δρομολογείται από τη Φυσική 
Ηγεσία η αύξηση στα 30 χλμ, αλλά ζητήσαμε να καθιερω
θεί το όριο των 60 χλμ απόσταση που δεν δικαιολογεί χο
ρήγηση οδοιπορικών.

Η τροποποίηση του Κανονισμού αδειών με τη θέσπιση πε
ριόδων υποχρεωτικής χορήγησης μέρους των δικαιούμενων 
ημερών κατά τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πά
σχα. επίσης, τον βρίσκει σύμφωνο η θεσμοθέτηση των περιό
δων αυτών παρότι ήδη άτυπα εφαρμόζεται από τις Υπηρεσίες.

Για το θέμα της αναλογικής εκπροσώπησής μας στο Δ Ι 
του ΜΤΣ, που χρονίζει, δεσμεύτηκε ότι θα επικοινωνήσει με 
τον ΥΕΘΑ κ. Κομμένο προκειμένου να ρυθμιστεί.

Η κάλυψη των δαπανών για την περίθαλψη των τραυ- 
ματισθέντων αστυνομικών ένεκα της υπηρεσίας καθ' ολο
κληρίαν από το ελληνικό δημόσιο κ.λπ.. θα τύχει όπως είπε 
άμεσης νομοθετικής ρύθμισης.

Για τη συνυπηρέτηση Αστυνομικών, Στρατιωτικών και 
Εκπαιδευτικών, ζήτησε αναλυτική ενημέρωση για τον αριθ
μό των ενδιαφερομένων δεδομένου ότι τυχόν ρύθμισή του 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα ισχύοντα στις Ένοπλες 
Δυνάμεων για τις μεταθέσεις των στρατιωτικών.

Για το πρόβλημα με τις συντάξεις χηρείας, αναγνώρισε 
ότι πράγματα θίγονται μέλη οικογενειών και το κοινωνικό 
πρόβλημα που δημιουργείται. Καταθέσαμε σχετική τροπο
λογία την οποία δεσμεύτηκε να συζητήσει με τον αρμόδιο 
Υφυπουργό Εργασίας.

Για το θέμα της χορήγησης εφάπαξ. ταυτόχρονα με την 
έκδοση προσωρινής σύνταξης, είπε ότι έχει ήδη επιλυθεί 
από το ΔΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ.

Τέλος για την ελεύθερη πρόσβαση Αστυνομικών στα 
ΜΜΜ Αττικής, λόγω του νέου καθεστώτος που ισχύει, είναι 
σε συνεννόηση με τον αρμόδιο υπουργό Μεταφορών για 
οριστική του διευθέτηση.

Όλα αυτά τα θέματα που δεν έχουν άμεση οικονομική 
επιβάρυνση, και η επίλυσή τους έχει σχέση με την καθημε
ρινότητα και την παρεχόμενη προσφορά προς την ελληνική 
κοινωνία, η Ομοσπονδία μας τα παρακολουθεί από κοντά 
και όπου απαιτείται θα παρέμβει εκ νέου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΣΥΦΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
Αντιπροσωπεία χης Ομοσπονδίας στη

Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας την 27/28 Ιουλίου επι- 
σκέφθηκε τη Λέσβο και ενημερώθηκε από συναδέλφους αλ
λά και υπηρεσιακούς παράγοντες για τα προβλήματα που 
ανακύπτουν κατά την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Πριν λίγες ημέρες, για ακόμη μία φορά οι συνάδελφοι 
κλίθηκαν να διαχειριστούν άλλη μια εξέγερση εντός του Κέ
ντρου Φιλοξενίας στη Μόρια της Λέσβου. Δεν ήταν η πρώτη 
φορά και σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία. Πέραν των εντο
λών και διαταγών που λαμβάνουν οι αστυνομικοί στο πλαίσιο 
της επιχειρησιακής διαχείρισης, ως υπεύθυνος συνδικαλιστι
κός φορέας, οφείλουμε να επισημάνουμε ορισμένα ζητήματα 
που άπτονται των υποχρεώσεων μας.
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Αυτά τα ζητήματα επισημάναμε και συζητήσαμε κατά την 
συνάντηση της αντιπροσωπείας της Ομοσπονδίας την 27" Ιου
λίου με τον Αστυνομικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομί
ας Λέσβου κ. Ανδ. Στεφάνου. Ειδικότερα, επισημάναμε πως 
κύριο μέλημά μας είναι σε κάθε περίπτωση η διασφάλιση 
της σωματικής ακεραιότητας των συναδέλφων που εργάζο
νται είτε στις δομές που υπάρχουν εκεί είτε στη φύλαξη των 
συνόρων και σε εποχούμενες περιπολίες. Προτείναμε λύ
σεις σε επιμέρους καθημερινά προβλήματα που βελτιώνουν 
τις συνθήκες εργασίας των συναδέλφων αλλά και καθιστούν 
αυτές τις συνθήκες ασφαλέστερες. Καταστήσαμε σαφές και 
ενισχύσαμε την άποψη πως οι διμοιρίες στο νησί επιτελούν 
σημαντικό έργο και η παρουσία τους εγγυάταιτην ομαλότητα 
στις συνθήκες που επικρατούν. Καταθέσαμε την αντίθεσή μας 
στις φωνές που επιμένουν στην αποχώρηση των διμοιριών 
από το νησί. Η παρουσία τους, αλλά προπάντων η επιχειρη
σιακή ετοιμότητα και η αποτελεσματικότητά τους αποδείχθη
καν περίτρανα στην τελευταία εξέγερση.

Τέλος ζητήσαμε από την κ. Διευθυντή, όλο το αποσπασμένο 
αστυνομικό προσωπικό να υπηρετεί σε θέσεις που να σχετίζο
νται με τις μεταναστευτικές ροές είτε στη διαχείρισή τους είτε 
σε περιπολίες και φύλαξη, θεωρούμε πως κανείς δεν περισ
σεύει για να διαμορφωθεί ένα κλίμα ηρεμίας και ασφάλειας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΑΣΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΑΣΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΤΡΟΠΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΝΕΞΗ 
PICARA.E. ΚΑΙ Μ.Τ.Σ.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφα
λείας (Π.Ο.Α.Σ.Α.) με βάση την υπ'αριθ.2376/17 τελεσίδικη 
απόφαση του Μ. Εφετείου Αθηνών και την ανακοίνωση της 
8/6/17 του Μ.Τ.Σ., για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της 
απόφασης ενώπιον του Α.Π., κρίνει ότι τα νέα δεδομένα που 
δημιουργεί η ανωτέρω δικαστική απόφαση με την οποία, 
μία σύμβαση, που αφορούσε την μεταβίβαση του δικαιώμα
τος της διαχείρισης (management) και εκμετάλλευσης του 
Κεντρικού Μεγάρου του Μ.Τ.Σ. στην Αθήνα (ATTICA), μετα- 
τρέπεται σε μίσθωση, χωρίς, παράλληλα, να αποδέχεται την 
αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος (που ήταν 
ήδη συμφωνημένος όρος) και καθορίζει την καταβαλλόμε
νη πρόσοδο σε εντελώς ασύμφορα επίπεδα, χωρίς ρήτρες 
αναπροσαρμογής στο μέλλον κ.λπ., δημιουργούν συνθήκες 
χαριστικής παροχής υπηρεσιών στην PICARA.E. και σοβαρό 
ζήτημα για τη βιωσιμότητα και την προοπτική του Ταμείου στο 
μέλλον, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Καλούμε όλα τα μέλη μετόχους και μερισματούχους σε 
εγρήγορση, συσπείρωση, κοινή δράση και εκδήλωση όλων των 
απαραίτητων ενεργειών για την άρση των συνεπειών αυτής της 
ιδιαίτερα επαχθούς απόφασης για τα συμφέροντα του Μ.Τ.Σ..

ΕΓΓΡΑΦΟ Π.Ο.Α.Σ.Α.
ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

«Διακοπή από την ενιαία σύνταξη 
των συνταξιούχων στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας 

της παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων»
ΣΧΕΤ: .Η υη. αριθ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της υπ αριθ. 244/2017 από
φασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία 
δημοσιεύτηκε την 10/02/2017, κρίθηκε κατά πλειοψηφία. ως 
αντισυνταγματική η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης του 
Ν.3865/2010, καθώς είναι αντίθετη με τα άρθρ. 4 (παρ. 1) και 5, 
22 παρ. 5 και 25 παρ.1 και 4 του Συντάγματος και από τις από 
αυτά απορρέουσες αρχές, που επιβλήθηκε με τους ν. 3863/10. 
3865/10,3986/11,4002/11, στους συνταξιούχους του δημόσι
ου τομέα και των «ειδικών μισθολογίων», με το σκεπτικό ότι 
τελικός αποδέκτης των εισφορών δεν είναι το Δημόσιο, από 
το οποίο συνταξιοδοτούνται οι δημόσιοι πολιτικοί και στρα- 
τιωτικοί-αστυνομικοί υπάλληλοι, αλλά οι Φορείς Κοινωνι
κής Ασφάλισης που δεν υπάγονται στο Δημόσιο και από τους 
οποίους δεν έχουν απολαβές οι συνταξιούχοι του Δημοσίου.

Η ίδια ως άνω απόφαση ορίζει περαιτέρω ότι, οι τυχόν 
απαιτήσεις για επιστροφή των αχρεωστήτως ηαρακρατηθέ- 
ντων ποσών της εισφοράς αυτής, αρχίζουν από την επομένη 
της δημοσίευσης της απόφασης, ήτοι την 09/02/2017.

Σημειώνεται ότι η υπ' αριθ. 244/2017 απόφαση ανα- 
φέρεται αποκλειστικά στην εισφορά αλληλεγγύης του 
Ν.3865/2010, που επιβλήθηκε σε όλους τους συνταξιού
χους. Ωστόσο συντρέχουν οι ίδιοι νομικοί λόγοι για επιστρο
φή της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης του Ν.4002/2011.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφα
λείας (Π.Ο.Α.Σ.Α.), η οποία, θεσμικά έχει ως σκοπό την προ
άσπιση των οικονομικών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών 
θεμάτων των μελών της, παρακαλεί, όπως προβείτε στις ανα
γκαίες ενέργειες για την άμεση διακοπή από την ενιαία σύ
νταξη των συνταξιούχων στελεχών των Σωμάτων Ασφαλεί
ας της παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξι
ούχων και της επιπλέον Εισφοράς άρθ.2 παρ.14 εδάφ. α Ν. 
4002/2011 από 10/02/2017, ημερομηνία δημοσίευσης της υπ' 
αριθ. 244/2017 Αποφάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, καθώς και την αναδρομική επιστροφή όλων των 
αντισυνταγματικώς παρακρατηθέντων ποσών υπέρ Ε.Α.Σ. 
από την ημερομηνία της 10/02/2017.

ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Στο όνομα της επικράτησης του οικονομικού επί του 
θεσμικού παράγοντος, έχουμε πρωτοφανή υποχώρηση του 
Κράτους Δικαίου και ιδίως του Κοινωνικού Κράτους, σε ση
μείο μάλιστα που η Δημοκρατία μας να κινδυνεύει πλέον 
να υποκύψει οριστικά σε ένα στυγνό ολοκληρωτισμό του 
οικονομισμού.
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Η συνεχής φορολογική και ασφαλιστική «αφαίμαξη» κάθε 
ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, οδηγεί στην πλήρη 
εξάρτηση όλων από την κρατική πρόνοια και το έλεος της 
κρατικής και κομματικής γραφειοκρατίας. Χωρίς όμως οι
κονομική ανεξαρτησία δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για 
κανενός είδους πολιτική, κοινωνική και ατομική ελευθερία.

Σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν 
περιέλθει οι αηόστρατοι των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και 
των Ενόπλων Δυνάμεων, αυτή δεν ήταν ποτέ χειρότερη. Οι 
επαχθείς ρυθμίσεις του Ν.4387/16 σε συνδυασμό με αυτές 
του Ν.4472/17, είναι οι δυσμενέστερες που έχουν νομοθετη
θεί μέχρι σήμερα. Ενδεικτικά καταργούνται για πρώτη φορά 
οι στρατιωτικές συντάξεις και αποδεσμεύονται οι συντάξεις 
από το προσωπικό στην ενέργεια.

Τα μειωμένα ποσοστά αναπλήρωσης της ανταποδοτικής 
σύνταξης (Ν.4387/16), πλήττουν κυρίως τα ανωτέρω στελέ- 
χη, τα οποία κρίνονται κάθε έτος και δεν αποχωρούν από την 
υπηρεσία τους «οικεία βουλήσει» και αφού συμπληοώσουν 
τον απαιτούμενο ασφαλιστικό χρόνο. 0 εηανυπολογισμόςτων 
συντάξεων και οι νέες περικοπές (από το 2019) που εισάγονται 
με το Ν.4472/17 (ύψους έως 187» στις κύριες και επικουρικές 
συντάξεις), καθώς και η φορολογική αφαίμαξη με τη δραματι
κή μείωση του αφορολογήτου εισοδήματος, θα προκαλέσουν 
«μαζική» φτωχοποίηση. το δε «τρικ» της «προσωπικής διαφο
ράς» του Ν.4387/16, θα εξαφανιστεί.

Παράλληλα με το Ν.4472/17 επέρχεται κατάργηση (ανα
δρομική από 1/1/2017) της έκπτωσης φόρου 10% για ιατρικές

και φαρμακευτικές δαπάνες (η κατάργηση της έκπτωσης για 
τα ιατρικό έξοδα μαζί με την κατάργηση της έκπτωσης 1,5% 
από την παρακράτηση φόρου θα στοιχίσει στους φορολο
γούμενους το ποσό των 189 εκστ. Ευρώ) και περικόπτονται 
(από 1/1/19) η οικογενειακή παροχή των συντάξεων του Δη
μοσίου και το επίδομα συζύγου των συντάξεων του ιδιωτικού 
τομέα που συνεχίζει να καταβάλλεται με τη σύνταξη για όσους 
είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν από το ν. 4387/2016.

Από την άλλη συνεχίζεται η παρελκυστική τακτική της Κυ
βέρνησης για την εφαρμογή των αποφάσεων τουΣ.τ.Ε.καιτου 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και επαναφορά των αποδοχών και συ
ντάξεων στα επίπεδα του Ν.4093/12. Το ίδιο συμβαίνει και με 
την υη αριθ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, η οποία δημοσιεύτηκε την 10/2/2017 και με την οποία 
κρίθηκε κατά πλειοψηφία. ως αντισυνταγματική η κράτηση της 
Εισφοράς Αλληλεγγύης του Ν.3865/2010. στους συνταξιούχους 
του δημόσιου τομέα και των «ειδικών μισθολογίων.

Ζητούμε την άμεση εφαρμογή των αποφάσεων του Σ.τ.Ε. 
και την επιστροφή των αποδοχών και συντάξεων στα επίπεδα 
του 4093/12. Ζητούμε τη διακοπή από την ενιαία σύνταξη των 
συνταξιούχων στελεχών των Σωμ. Ασφαλείας της παρακράτη
σης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και της επιπλέ
ον Εισφοράς άρθ.2 παρ.14 εδάφ. α Ν. 4002/2011 από 10/2/2017, 
ημερομηνία δημοσίευσης της υπ αριθ. 244/2017 Αποφάσεωςτης 
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και την αναδρο
μική επιστροφή όλων των αντισυνταγματικώς παρακρατηθέντων 
ποσών υπέρ Ε.Α.Σ. από την ημερομηνία της 10/2/2017. ■

ΠΕΝΘΗ |

f  Αντιστράτηγος ε.α. ΜΑΝΤΗΣ Γεώργιος. Γζννήθηκε το 
έτος 1926. Διετέλεσε Υπαρχηγός της Ελληνικής Χωροφυ
λακής. Απεβίωσε την 01/10/2017 από παθολογικά αίτια.

f  Α /Υ ' ΜΠΟΛΕΤΗΣ Ιωάννης. Γεννήθηκε το έτος 1959 
στην Τρίπολη Αρκαδίας. Απεβίωσε την 21/08/2017 συ
νέπεια τροχαίου δυστυχήματος.

f  Υ/Α '  ΚΙΤΣΙΟΣΔημήτριος. Γζννήθηκε το έτος 1964 στα 
Φάρσαλα Αάρισας. Απεβίωσε την 25/07/2017.

f  Υπομοίραρχος ε.α. ΚΑΨΩΜΕΝΑΚΗΣ Αναστάσιος. Γεν
νήθηκε το έτος 1933 στα Χανιά. Απεβίωσε την 13/07/2017 
από παθολογικά αίτια.

f  Ανθυπαστυνόμος ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης. Γζν
νήθηκε το έτος 1968 στην Αυστραλία. Απεβίωσε την

23/05/2017 από παθολογικά αίτια.

f  Ανθυπαστυνόμος ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ Δημήτριος. Γζν
νήθηκε το έτος 1966 στο Ναύπλιο. Απεβίωσε την 
05/06/2017 από παθολογικά αίτια.

f  Ανθυπαστυνόμος ΑΛΙΤΖΑΝΙΔΗΣ Αντώνιος. Γζννή
θηκε το έτος 1964 στην Πέλλα. Απεβίωσε την 8/8/2017 
από παθολογικά αίτια.

f  Ανθυπαστυνόμος ΓΚΟΛΙΑΣ Χρήστος. Γζννήθηκε το 
έτος 1971 στα Τρίκαλα. Απεβίωσε την 15/8/2017 από 
παθολογικά αίτια

f  Υπαρχιφύλακας ΓΚΑΜΟΥΡΑΣΑπόστολος. Γζννήθη
κε το έτος 1990 στον Πύργο. Απεβίωσε την 24/7/2017 
συνεπεία τροχαίου δυστυχήματος. ■
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ  
ΚΟΚΑΪΝΗΣ & ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ 
ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρ
κωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής με τη συν
δρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά 
Ζωής και Ιδιοκτησίας της ίδιας Διεύθυνσης, εγκλημα
τική ομάδα, που δραστηριοποιείτο στη διακίνηση κοκα
ΐνης και ακατέργαστης κάνναβης στη νήσο Μύκονο. Συ
γκεκριμένα. συνελήφθησαν την 13/8/2017 στη Μύκονο, 
πέντε (5) άτομα, μέλη της σπείρας, εκ των οποίων τέσ
σερις υπήκοοι Αλβανίας ηλικίας 31. 34. 39 και 51 ετών 
και ένας 29χρονος υπήκοος Π.ΠΔ.Μ. Στο πλαίσιο ειδικής 
δράσης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών για την 
αποδόμηση εγκληματικών δικτύων διακίνησης ναρκω
τικών σε σημεία παραθερισμού της νησιωτικής χώρας 
και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών μέ
σω ανάλυσης και διασταύρωσης πληροφοριακών δεδο
μένων. εξακρίβωσης χώρων, στοιχείων ατόμων και δη
μιουργίας ατομικού «προφίλ» (profiling), επετεύχθη ο 
εντοπισμός των ανωτέρω και πιστοποιήθηκε η εγκλη
ματική τους δράση στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. 
Έπειτα από έρευνες σε ο ικίες στην Μύκονο, βρέθηκαν 
συνολικά και κατασχέθηκαν:
► Ποσότητα κοκαΐνης βάρους -21- γραμμαρίων
► Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους -69,2- 

γραμμαρίων
► Μία (1) ζυγαριά ακρίβειας
► Μία (1) σιδερογροθιά
► Πλήθος νάιλον αυτοσχέδιων συσκευασιών, κατάλληλων 

για την τυποποίηση των ναρκωτικών
► Τέσσερα (4) κινητά τηλέφωνα
Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα χρηματικά ποσά 
των -17.045- ευρώ. -1.440- δολαρίων ΗΠΑ. -1.295- δολαρί
ων Αυστραλίας. -100- δηναρίων Π.ΓΔ.Μ. και -5- δολαρίων 
Καναδά προερχόμενων από τις πωλήσεις των ναρκωτικών.

► Επιμέλεια: Ανθ/μος Οδυσσέας Παπηάς

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΤΡΕΙΣ ΥΠΗΚΟΟΙ ΠΑΚΙΣΤΑΝ, 
ΓΙΑ ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ 
21ΧΡΟΝΟΥ ΟΜΟΕΘΝΗ ΤΟΥΣ

Συνελήφθησαν την 24/8/2017 στην Πάτρα, από αστυνο
μικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών. τρεις αλ
λοδαποί άνδρες, υπήκοοι Πακιστάν, ηλικίας 21, 34 και 51 
ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε -κακουργηματι- 
κού χαρακτήρα- δικογραφία για διάπραξη και συνέργεια σε 
ανθρωποκτονία από πρόθεση, αρπαγή και εκβίαση. Σε βά
ρος των δραστών είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης από 
τον Ανακριτή Πατρών. Επιπλέον, για την ίδια υπόθεση βαρύ- 
νονται με τις ίδιες κατηγορίες και αναζητούνται για να συλ- 
ληφθούν. ακόμη δύο υπήκοοι Πακιστάν, τα πλήρη στοιχεία 
των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Η σύλληψή τους πραγμα
τοποιήθηκε στο πλαίσιο συντονισμένων αστυνομικών ερευ
νών, που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης 
Ασφαλείας Πατρών και του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά 
Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, με τη 
συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Δυτικής 
Αχαΐας. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, στις 6 Ιουλίου 
2017 δηλώθηκε εξαφάνιση του 21χρονου θύματος, από δύο 
ομοεθνείς του στο Τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας. ανα- 
φέροντας ότι τον αναζητούν από τις 4 Ιουλίου 2017. Έπειτα 
από αναζητήσεις οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας 
Δυτικής Αχαΐας, εντόπισαν το αυτοκίνητο του 21χρονου, σε 
αγροτική περιοχή στο Λιμνοχώρι Αχαΐας. Επιπρόσθετα, τη 
διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβαν αστυνομικοί της Υποδι
εύθυνσης Ασφαλείας Πατρών όταν ο πατέρας του θύματος, 
που διαμένει στο Πακιστάν, κατήγγειλε ότι άγνωστοι δράστες 
έχουν απαγάγει τον 21χρονο γιο του. ζητώντας του λύτρα για 
να μην τον σκοτώσουν, ενώ όταν κατέβαλε χρηματικό πο
σό. δεν επικοινώνησαν ξανά μαζί του. Από την εξειδικευ- 
μένη και ενδελεχή αστυνομική έρευνα και την αξιοποίηση 
των στοιχείων της υπόθεσης, ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή 
των τριών δραστών, στην απαγωγή και στην ανθρωποκτο
νία του 21χρονου, καθώς και στον εκβιασμό σε βάρος του 
πατέρα του. Στο πλαίσιο εκτεταμένων αστυνομικών αναζη
τήσεων. εντοπίστηκαν την 23/8/2017 στη Θεσσαλονίκη, από 
τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών 
και του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Διεύθυνσης 
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης οι τρεις δράστες. Κατά την προα
νάκριση ο 34χρονος ομολόγησε τις πράξεις του και υπέδει
ξε στους αστυνομικούς, αγροτική περιοχή στη Λακκόπετρα 
Αχαΐας. όπου εντοπίστηκε η σορός του θύματος. Όπως προ- 
έκυψε. οι δράστες είχαν διαπράξει την ανθρωποκτονία, στις 
αρχές Ιουλίου, αμέσως μετά την απαγωγή του θύματος, ενώ 
ο 50χρονος δράστης μιμούνταν τη φωνή του 21χρονου σε συ
νομιλίες, που είχαν οι συλληφθέντες, με τον πατέρα του στο 
Πακιστάν, προκειμένου να τον πείσουν ότι είναι ζωντανός.
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΕΞΙΧΝΙΑΣΤΗΚΕ ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 
& ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
της Ελληνικής Αστυνομίας εξιχνιάστηκε υπόθεση παράνο
μης διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ναρκω
τικών ουσιών, μέσω αγγελιών σε ιστότοπο αγοραπωλησιών. 
Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγε
λία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, σχετικά με ύπαρξη 
αγγελιών σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα, στις οποίες πωλού- 
νταν πλήθος φαρμακευτικών σκευασμάτων που περιέχουν 
ουσίες υπαγόμενες στη νομοθεσία για τα ναρκωτικά, καθώς 
και άλλα απαγορευμένα προϊόντα. Από την έρευνα που διε- 
νήργησε η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος δι
απιστώθηκε ότι στην επίμαχη ιστοσελίδα υπήρχαν συνολικά 
έξι (6) αγγελίες πώλησης παράνομων φαρμακευτικών σκευ
ασμάτων άγνωστης προέλευσης, καθώς και ναρκωτικών ου
σιών (ηρωίνη, κάνναβη, MDMA, LSD, λοιπά ναρκωτικά χάπια 
κ.α.). Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
πραγματοποιήθηκαν άμεσα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες 
προκειμένου να αφαιρεθούν οι επίμαχες αναρτήσεις και να 
εντοπιστούν οι δράστες. Στο πλαίσιο αυτό και μετά από εμπε
ριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή έρευνα προέκυψε η 
εμπλοκή τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων στην αλλοδαπή, ενώ 
για τη διακρίβωση των στοιχείων ταυτότητάς τους απεστάλη 
σχετικό αίτημα, μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής 
Συνεργασίας, προς τις αρμόδιες αλλοδαπές Αρχές.

ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» 
ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στην κατάσχεση περισσότερων από 18 κιλά κάνναβης 
και στον εντοπισμό υδροπονικής καλλιέργειας του συ
γκεκριμένου φυτού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμή
ματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφά
λειας Θεσσαλονίκης έπειτα από οργανωμένη επιχείρη
ση. Η επισταμένη και ενδελεχής έρευνα, οδήγησε στα 
ίχνη και τη συνακόλουθη σύλληψη δύο ημεδαπών αντρών 
ηλικίας 48 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δ ι
κογραφία. κατά περίπτωση, για παράβαση του Νόμου πε
ρί εξαρτησιογόνων ουσιών, για διακεκριμένη περίπτωση 
παράνομης κατοχής όπλων και φυσιγγίων και για παρα
βίαση περιορισμών διαμονής. Ειδικότερα, στο πλαίσιο 
συντονισμένης επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε με
σημβρινές ώρες τις 29/08/2017 στην ευρύτερη περιοχή 
των Ταγαράδων, εντοπίστηκαν οι δύο άντρες να εξέρχο

νται από αγροικία με δύο οχήματα. Σε έλεγχο που ακο
λούθησε αλλά και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν 
στις ο ικίες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:
► 18 κιλά και 260 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
► 107,7 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε πλακίδιο 

(σοκολάτα)
► 654 γραμμάρια χασισέλαιο
► 27,7 κιλά κλαδιά δενδρυλλίων κάνναβης σε διαδικασία 

αποξήρανσης
► Πιστόλι
► Υποπολυβόλο
► 3 γεμιστήρες
► Φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
► Πληθώρα συσκευασιών σπόρων κάνναβης
► Υλικοτεχνικός εξοπλισμός για υδροπονική καλλιέργεια 

κάνναβης
► 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές
► Ξύλινη πίπα
► Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής
► 2.440 ευρώ και
► 5 συσκευές κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιούσαν 

για τις συνεννοήσεις τους.
Υπογραμμίζεται ότι. στον εξωτερικό χώρο της αγροικίας 
της οποίας ένοικος είναι ένας εκ των δύο συλληφθέντων. 
εντοπίστηκε θερμοκήπιο όπου καλλιεργούνταν κάνναβη
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Στα ίχνη και στη συνακόλουθη εξάρθρωση συμμορίας 
ημεδαπών, τα μέλη της οποίας ενέχονται σε ένοπλη λη
στεία και σε περιπτώσεις διαρρήξεων οικιών και κατα
στημάτων στη Βόρεια Ελλάδα, οδήγησε η συστηματική και 
πολυήμερη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημά
των κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσ
σαλονίκης. Για την υπόθεση, συνελήφθησαν δύο άτομα, 
στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης αστυνομικών της 
προαναφερόμενης Υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομι
κών Ο.Π.Κ.Ε. και ομάδας ΔΙ.ΑΙ., που έλαβε χώρα πρωι
νές ώρες της 01/09/2017, σε περιοχές των Νομών Χαλκι
δικής και Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς

με ειδικό υλικοτεχνικό εξοπλισμό και παρασκευάζονταν 
χασισέλαιο και πλακίδια κάνναβης (σοκολάτα). Εκριζώ
θηκαν (38) δενδρύλλια κάνναβης και (10) κορμοί του φυ
τού. Σημειώνεται ότι, οι δύο άντρες κατά το παρελθόν 
έχουν απασχολήσει τις αστυνομικές Αρχές για συναφή 
αδικήματα, ενώ διαπιστώθηκε ότι ο ένας από αυτούς πα
ραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του επιβλήθηκαν 
κατά την αποφυλάκισή του.

ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΕΝΕΧΕΤΑΙ 
ΣΕ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ & ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ 
ΟΙΚΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ηλικίας 40 και 41 ετών, σε βάρος των οποίων, αλλά και 

τριών ακόμη συνεργών τους σχηματίστηκε δικογραφία με 
τις κατά περίπτωση κατηγορίες της Εγκληματικής Οργάνω- 
σης-Συμμορία, της Ληστείας, των Διακεκριμένων Περιπτώ
σεων Κλοπής, της παράβασης του Νόμου περί Εξαρτησιο- 
γόνων ουσιών και του Νόμου Περί Ρύθμισης Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων. Συγκεκριμέ
να , όπως προέκυψε από την προανάκριση, οι συλληφθέ- 
ντες με τους τρεις συνεργούς τους, τουλάχιστον από την 
11/08/2017, συνέστησαν ομάδα με σκοπό την αποκόμιση 
παράνομου περιουσιακού οφέλους μέσω της διάπραξης 
παράνομων πράξεων. Ειδικότερα, σε χρονικό διάστημα (20) 
ημερών, προέβησαν σε ένοπλη ληστεία και εννέα (9) κλο
πές - απόπειρες κλοπής από οικίες και καταστήματα στους 
Νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερρών, Πέλλας και 
Καβάλας, από το εσωτερικό των οποίων αφαίρεσαν:
► Χρήματα
► Χρηματοκιβώτιο που περιείχε μεγάλο χρηματικό ποσό και
► Πλήθος κοσμημάτων
► Ένα φορτηγό και κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας 

από τρία (3) οχήματα.
Προκειμένου να μη γίνονται αντιληπτοί και να παραπλα
νούν τις αστυνομικές Αρχές, άλλαζαν τα εξωτερικά χα
ρακτηριστικά του οχήματος που χρησιμοποιούσαν για την 
προσέγγιση των στόχων τους και τη διαφυγή τους, τοποθε
τώντας μεμβράνες διαφορετικών χρωμάτων. Για να αποφύ
γουν μάλιστα , πιθανό εντοπισμό και σύλληψή τους, κατεί
χαν και χρησιμοποιούσαν φορητό ασύρματο. Σημειώνεται 
ότι, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν παρουσία Δικα
στικής Αρχής στις οικίες των δύο συλληφθέντων. σε τρο
χόσπιτά τους, που βρισκόταν σε περιοχή της Χαλκιδικής, 
αλλά και σε οικία ενός εκ των συνεργών τους στην ευρύ
τερη περιοχή των Διαβατών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
► 8.850 ευρώ
► Ποσότητα ναρκωτικών ουσιών
► Πλήθος συσκευών κινητής τηλεφωνίας
► Φορητός πομποδέκτης και
► Διαρρηκτικά εργαλεία
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Ακόμη, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το όχημα που χρη
σιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους, στο εσωτερικό 
του οποίου βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία. Επιπρόσθε
τα. σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 35χρονου ημε
δαπού. η εμπλοκή του οποίου στην υπόθεση αφορά σε 
αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και σε πα
ράβαση του Νόμου περί Προστασίας ατόμου από την επε
ξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αναλυ
τικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, δια
πιστώθηκε ότι οι δράστες μετέβαιναν σε αποθηκευτικό 
χώρο ιδιοκτησίας τους στον Εύοσμο, στο εσωτερικό του 
οποίου βρέθηκαν κοσμήματα και πλήθος μηχανημάτων 
τήξης, επεξεργασίας και παραγωγής χρυσού, ενώ κατα
σχέθηκε και μηχάνημα καταγραφής που κατέγραφε πα
ράνομα κινήσεις δημόσιου χώρου. Συνεχίζονται οι έρευ
νες για τον εντοπισμό τυχόν άλλων παθόντων.

ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της 31/08/2017, στην 
Αθήνα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστα
σίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.
ΘΟχρονος ημεδαπός, για αποπλάνηση παιδιών κάτω των 
δώδεκα ετών, κατ' εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκων 
σε ασέλγεια, κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, κα
θώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Ειδικότε
ρα. στο πλαίσιο της διερεύνησης καταγγελιών, διαπιστώ
θηκε, ότι ο ΘΟχρονος εκμεταλλευόμενος την επαγγελ
ματική του ιδιότητα (δάσκαλος μουσικής) προέβαινε σε 
ασελγείς πράξεις σε βάρος ανηλίκων, πράξεις τις οποίες 
διατηρούσε σε φωτογραφικό αρχείο, μέρος του οποίου 
είχε πορνογραφικό περιεχόμενο. Μέχρι στιγμής έχουν 
διερευνηθεί τρεις (3) υποθέσεις σε βάρος ανηλίκων και 
έχουν ταυτοποιηθεί οι δύο (2) από αυτές, ενώ η έρευνα 
για την ταυτοποίηση και άλλων υποθέσεων συνεχίζεται. 
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, καθώς 
και σε σωματική έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

► (2) ηλεκτρονικοί φορητοί υπολογιστές,
► εξωτερικός σκληρός δίσκος
► μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή,
► (2) πιστόλια,
► δίκαννο με κομμένη την κάνη και το κοντάκι,
► κάνη, κλείστρο, (6) μαχαίρια και (2) πτυσσόμενες ράβδοι,
► πεντακόσια σαράντα εννέα (549) φυσίγγια, διαφόρων 

διαμετρημάτων,
► (2) φυσίγγια και (2) κάλυκες κυνηγετικού όπλου και
► (2) ψηφιακοί δίαυλοι.
Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα κακουρ
γήματα της αποπλάνησης παιδιού, που δεν συμπλήρωσε 
τα δώδεκα (12) έτη. κατά συρροή και κατ' εξακολούθη
ση, της κατάχρησης σε ασέλγεια ανηλίκου που δεν συ
μπλήρωσε τα δεκατέσσερα (14) έτη, κατά συρροή και κατ' 
εξακολούθηση, από πρόσωπο που παρέδιδε μαθήματα σε 
ανήλικη, της πορνογραφίας ανηλίκων από δράστη που 
χρησιμοποίησε ανήλικο που δεν συμπλήρωσε το δέκατο 
πέμπτο έτος κατ' εξακολούθηση.
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ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΝ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΝΟΘΕΥΣΗ, 
ΕΠΑΝΑΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ  
ΗΡΩΙΝΗΣ
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και -1- γυναίκα), καθώς και (2) ημεδαποί άντρες, ηλ ι
κίας 27, 45. 39. 41 και 19 ετών, αντίστοιχα. Σε βάρος 
τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δ ι
κογραφία για εγκληματική οργάνωση και -κατά περί
πτωση- παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά 
και τα όπλα. Για την πλήρη αποδόμηση και δ ιακρίβω - 
ση όλου του εύρους της παράνομης δραστηριότητας 
των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, προηγήθηκε 
εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της 
οποίας αναλύθηκαν όλα τα πληροφοριακά δεδομένα, 
πιστοποιήθηκαν οι ρόλοι και η δράση των εμπλεκομέ- 
νων και ανακαλύφθηκαν οι χώροι, που χρησιμοποιού
σαν ως εργαστήρια νόθευσης - επανατυποποίησης και 
αποθήκευσης των ναρκωτικών, στην προαναφερθείσα 
περιοχή. Πιο αναλυτικά, οι συλληφθέντες δ ιέμεναν σε 
παραπήγματα, τα οποία αποτελούσαν και εργαστήρια 
νόθευσης - επανατυποποίησης ηρωίνης, ενώ τις ναρ
κω τικές ουσίες αποθήκευαν σε πέριξ αυτών περ ίκλει
στους χώρους, σε υπεδάφιες ε ιδ ικές  κρύπτες. Έπειτα, 
οι ναρκωτικές ουσίες διακινούνταν σε διάφορες πόλεις 
της ελληνικής επικράτειας, όπως Θεσσαλονίκη, Πάτρα 
και Λάρισα. Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν 
συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
► πάνω από (23) κιλά ηρωίνη, σε (49) συσκευασίες του 

μισού κιλού,
► (38,8) γραμμάρια κάνναβης, σε νάιλον συσκευασίες 

έτοιμες προς πώληση,
► (16,5) κιλά νοθευτική ουσία,
► (2) νάιλον σακούλες με επικολλημένα αυτοκόλλητα 

στα οποία αναγράφονται στο μεν πρώτο η λέξη «ΘΕΣ
ΣΑΛΟΝΙΚΗ» και στο έτερο η λέξη «ΛΑΡΙΣΣΑ»,

► κυνηγετική καραμπίνα.
► ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο,
► το χρηματικό ποσό των (525) ευρώ,
► (2) ασύρματοι ενδοεπικοινωνίας,
► (8) συσκευές κινητής τηλεφωνίας,
► (2) φτυάρια, τσάπα και ηλεκτρ ικός αναδευτήρας 

(μπλέντερ).

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ ΚΑΝΝΑΒΗΣ 
ΣΤΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Εντοπίστηκαν την 14/09/2017 το πρωί, σε δύο (2) Δη
μοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Μυλοποτάμου Ρεθύ- 
μνου, τρεις (3) φυτείες κάνναβης και κατασχέθηκαν συ
νολικά χίλια ενενήντα επτά (1.097) δενδρύλλια. Ειδικό
τερα, στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσε
ων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Κρήτης καθώς και εφαρμογής ειδικού σχεδίου εξερευ
νήσεων για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δεν-

Εξαρθρώθηκε εγκληματική  οργάνωση, που δρα
στηριοποιούνταν στην αποθήκευση, εργαστηριακή νό- 
θευση και επανατυποποίηση σημαντικών ποσοτήτων 
ηρω ίνης σε περιοχή της Δ υτικής Αττικής, με σκοπό 
την περαιτέρω αποθήκευση, μεταφορά και διακίνηση 
σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Σε 
οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματο
ποιήθηκε πρωινές ώρες της 4ης Σεπτεμβρίου 2017 σε 
καταυλισμό στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου, με τη συνδρο
μή δυνάμεων των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής 
Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) και διμοιριών της Υπο
διεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης (Υ.Α.Τ.). συνελή- 
φθησαν πέντε (5) μέλη της εγκληματικής οργάνωσης 
και συγκεκριμένα (3) υπήκοοι Αλβανίας (-2 - άντρες
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δρυλλίων κάνναβης, οργανώθηκε συντονισμένη επιχεί
ρηση εξερεύνησης, στην ευρύτερη περιοχή του ανωτέ
ρω Δήμου, με τη συνδρομή ελικοπτέρου της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Στην επιχείρηση, συμμετείχαν αστυνομικοί 
του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυν
σης Ασφαλείας Ρεθύμνης, του Τμήματος Ειδικών Απο
στολών Κρήτης, της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής 
Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Ρεθύμνης, των Τμημάτων 
Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης και Μυλοποτά- 
μου. Κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης, εντοπίστηκαν 
σε τρεις διαφορετικές αγροτικές περιοχές του παραπά
νω Δήμου, τρεις (3) ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, όπου 
καλλιεργούντο επιμελώς χίλια ενενήντα επτά (1.097) δεν
δρύλλια κάνναβης, ύψους έως 1,5 μέτρου, στο στάδιο της 
ανάπτυξης, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Τα 
ανωτέρω δενδρύλλια κατασχέθηκαν μαζί με πλήθος πει
στηρίων που βρέθηκαν κατά την εξερεύνηση των χώ
ρων της φυτείας. Από τη διενεργηθείσα προανάκριση 
του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης 
Ασφαλείας Ρεθύμνης, σχηματίστηκε δικογραφία σε βά
ρος δύο ημεδαπών, ενός 53χρονου και ενός 61χρονου, 
καθώς προέκυψε πως είχαν προβεί στην καλλιέργεια 
της μιας τουλάχιστον φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης, 
με συνολικά ογδόντα δύο (82) δενδρύλλια. Οι έρευνες 
συνεχίζονται για την ταυτοποίηση τυχόν άλλων δραστών.

Ένα «μίνι καζίνο» εντόπισαν στις 12/9/2017, αστυνο
μικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, στην πε
ριοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Ειδικότερα, μετά από 
έρευνα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος δ ι
απιστώθηκε ότι εξωτερικά το κατάστημα επιτηρείτο από 
άτομα τα οποία προέβαιναν στον έλεγχο των εισερχομέ
νων ενώ παράλληλα εντός του χώρου διενεργούνταν πα
ράνομα τυχερά παίγνια. Συνελήφθησαν συνολικά δεκαέξι 
(16) άτομα, εκ των οποίων μία 59χρονη ημεδαπή, προσω
ρινά υπεύθυνη, τέσσερις (4) τσιλιαδόροι και έντεκα (11) 
παίκτες. Επιπλέον, αναζητείται η ιδιοκτήτρια του καταστή
ματος. Σε βάρος τους, σχηματίσθηκε δικογραφία για τα 
κατά περίπτωση αδικήματα που εμπίπτουν στους νόμους 
περί ρύθμισης της αγοράς παιγνίων και περί προστασίας 
προσωπικών δεδομένων. Στους χώρους του καταστήμα
τος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
► Είκοσι (20) ηλεκτρονικοί υπολογιστές
► Μία (1) επιτραπέζια ρουλέτα
► Ένα (1) τραπέζι «BLACK JACK»
► Ένα (1) τραπέζι με πράσινη τσόχα
► Πλήθος από μάρκες και τράπουλες
► Δύο (2) κάμερες καταγραφής
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Η ενδελεχής  κα ι επ ιστάμενη έρευνα αστυνομ ι
κών του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου και 
η άμεση κινητοποίηση δικυκλιστών αστυνομικών 
ομάδας ΔΙ.ΑΣ.. οδήγησε στην εξ ιχν ίαση  υπόθεσης 
κυκλοφορ ίας παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων και 
στη σύλληψη τριών (3) ατόμων. Π ρόκειτα ι για ημεδα
πούς ηλ ικ ίας  65. 70 και 43 ετών (2 άντρες - 1 γυνα ί
κα αντίστοιχα) σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε 
δ ικογραφ ία  για τα. κατά περίπτωση, αδικήματα της 
κυκλοφ ορ ίας παραχαραγμένων νομισμάτων και πα
ράβασης του Νόμου Περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Ει
δ ικότερα. πρωινές ώρες της 14/09/2017, σε υπαίθρια 
λα ϊκή  αγορά στην περιοχή της Άνω Πόλης, κληθέντες 
αστυνομικοί ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν την 43χρονη. 
η οποία πραγματοποιούσε αγορές προϊόντων κατα
βάλλοντας πλαστά χαρτονομίσματα των (20) ευρώ, 
λαμβάνοντας ως ρέστα γνήσια χρήματα. Επίσης, στην 
κατοχή της παραπάνω βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
εννέα (9) πλαστά χαρτονομίσματα των (20) ευρώ, τέσ 
σερα (4) αποκόμματα από σκισμένα χαρτονομίσματα 
των (20) ευρώ κα ι το χρηματικό ποσό των (97.20) ευ 
ρώ. ως προερχόμενο από τις συναλλαγές της. Από την 
περαιτέρω έρευνα που δ ιενήργησε το Τμήμα Ασφα
λε ία ς  Λ ευκού Πύργου, προέκυψε ότι η σ υλληφ θεί- 
σα παραλάμβανε τα πλαστά χαρτονομίσματα από τον 
70χρονο. που λειτουργούσε κατ' εντολή του 65χρο- 
νου. με σκοπό να πραγματοποιεί (η 43χρονη) συναλ
λαγές μ ικρής χρηματικής αξίας κα ι να αποκομίζουν 
παράνομο περιουσιακό όφελος από τα χρήματα που 
λάμβανε ως ρέστα. Άμεσα, οργανώθηκε επ ιχείρηση 
από αστυνομικούς της προαναφερόμενης Υπηρεσίας, 
κατά την οποία εντόπισαν κα ι συνέλαβαν τους δύο 
άντρες στις περιοχές του κέντρου της πόλης κα ι των 
Συκεών. Σε έρευνα, που ακολούθησε σε ο ικ ία  που δ ι

αμένει ο 65χρονος, καθώς και σε ταράτσα παρακεί
μενης πολυκατοικίας που χρησιμοποιούσε ως χώρο 
απόκρυψης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

► (11) παραχαραγμένα νομίσματα των (50) ευρώ, (69) 
παραχαραγμένα χαρτονομίσματα των (20) ευρώ.
(2) παραχαραγμένα χαρτονομίσματα των (10) ευρώ,
(3) παραχαραγμένα χαρτονομίσματα των (5) ευρώ,

► (1) δέμα και (3) μικροδέμα κάνναβης συνολικού βά
ρους (350.1) γραμμαρίων.

► (12) ναρκωτικά δισκία.
► (1) ηλεκτρονική ζυγαριά και
► Το χρηματικό ποσό των (2.850) ευρώ ως προερχόμε

νο από παράνομες συναλλαγές,

ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ 
ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Η άμεση κινητοποίηση αστυνομικών του Γραφείου 
Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσα
λονίκης και η ενδελεχής δ ιερεύνηση καταγγελλομέ- 
νων. είχαν ως αποτέλεσμα τη σύλληψη δύο αλλοδα
πών που εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομης κατα
κράτησης ομοεθνών τους. Π ρόκειτα ι για άντρες η λ ι
κ ίας 17 και 34 ετών, σε βάρος των οποίων και τριών 
ακόμα συνεργών τους, αστυνομικοί του Τμήματος Δ ι
αχείρ ισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου σχημάτι
σαν δικογραφία, κατά περίπτωση, για Σύσταση Εγκλη
ματικής Οργάνωσης. Παράνομη κατακράτηση. Αρπα
γή. Δ ιευκόλυνση εισόδου στη χώρα υπηκόων τρίτων 
χωρών που δεν έχουν δ ικα ίω μα προς τούτο κα ι Απλή 
σωματική βλάβη. Προηγήθηκε καταγγελία αλλοδα
πού. σύμφωνα με την οποία ομοεθνείς του κατακρα
τούνταν παράνομα σε αποθήκη, για χρονικό διάστημα 
τεσσάρων ημερών. Έπειτα από συντονισμένη αστυνο
μ ική επ ιχείρηση, λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα της 
16/09/2017, εντοπ ίσθηκε η αποθήκη στην περιοχή των 
Διαβατών, στο εσω τερικό της οποίας κρατούνταν πα
ράνομα και υπό την απειλή σ ιδερένιου λοστού, δ εκα 
τέσσερις (14) αλλοδαποί. Στο πλαίσιο της επ ιχείρησης 
συνελήφθησαν και οι δύο δράστες, ενώ σύμφωνα με 
δήλωση παθόντα. ένας εξ  αυτών, κατά την ε κ ε ί παρα
μονή τους, άσκησε σωματική βία. Από την περαιτέρω 
έρευνα προέκυψε ότι. οι αλλοδαποί κρατούνταν χω
ρίς τη θέλησή τους, μέχρ ι να παραδώσουν χρηματικά 
ποσά προκειμένου να αφεθούν ελεύθερο ι, ενώ όλοι 
τους είχαν ε ισ έλθε ι παράνομα στην Ελληνική επ ικρά
τεια, έναντι χρηματικής αμοιβής. Η έρευνα σ υνεχ ίζε
τα ι για τον εντοπισμό εμπλεκομένω ν στην υπόθεση 
συνεργών τους.
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ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΔΙΕΠΡΑΤΤΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΟΠΛΕΣ 
ΛΗΣΤΕΙΕΣ ΣΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΥΧΕΡΩΝ 
ΠΑΙΓΝΙΩΝ. SUPERMARKETS. ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 
& ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής 
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξαρθρώθηκε ορ
γανωμένο εγκληματικό δίκτυο, που διέπραττε συστημα
τικά ένοπλες ληστείες σε καταστήματα, supermarkets, 
πρατήρια υγρών καυσίμων, πρακτορεία τυχερών παιγνί- 
ων. φαρμακεία, ταχυδρομικά υποκαταστήματα και άλλες 
επιχειρήσεις, σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Στο πλαίσιο οργανωμένης και συντονισμένης αστυ
νομικής επιχείρησης τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 
22 Σεπτεμβρίου 2017, με τη συμμετοχή αστυνομικών 
των Υποδιευθύνσεων Ασφάλειας Πειραιά, Πύργου και 
Σερρών, σε Αττική και Σέρρες συνελήφθησαν πέντε ημε
δαποί (ηλικίας 52. 48, 33, 32 & 29 ετών) μέλη της οργά
νωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, ενώ ταυτο- 
ποιήθηκε και αναζητείται επιπλέον 31χρονος ημεδαπός. 
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία - κακουργη- 

ματικού χαρακτήρα - για εγκληματική οργάνωση, λη
στείες και κλοπές κατά συναυτουργία και κατ' εξακο
λούθηση, πλαστογραφία, και παραβάσεις των νόμων για 
τα όπλα και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική 
δραστηριότητα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακό
μη δύο ημεδαποί, ηλικίας 25 και 28 ετών, για κλοπή και 
αποδοχή - διάθεση προϊόντων εγκλήματος εκ των οποί
ων ο 28χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της επιχείρησης. 
Όπως προέκυψε, οι συλληφθέντες είχαν συγκροτήσει 
εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση, τουλάχιστον 
την τελευταία διετία και διέπρατταν ένοπλες ληστείες σε 
διάφορες περιοχές της Αττικής, της Ηλείας και της Κρή
της, με βασικό χαρακτηριστικό τη χρήση μοτοσυκλετών 
μεγάλου κυβισμού, με πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Αναφορικά με τον τρόπο δράσης της οργάνωσης 
(modus operandi), προέκυψε ότι τα μέλη της είχαν κα- 
τανείμει μεταξύ τους διακριτούς ρόλους, δρώντας μεθο
δικά και οργανωμένα, ως ακολούθως:
► τα δυο αρχηγικά μέλη (52χρονος και 48χρονος), λ ε ι

τουργούσαν ως επιχειρησιακοί συντονιστές, επιλέγο
ντας τους στόχους, τους τρόπους, τους χρόνους της 
ένοπλης επίθεσης και τέλος τα δρομολόγια διαφυγής,

► ο 33χρονος. λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας 
στην εμπορία μοτοσυκλετών και τις γνώσεις στην κλο
πή οχημάτων, πέραν της συμμετοχής του στις ληστεί
ες, παρείχε στην οργάνωση τις μοτοσικλέτες και την 
τεχνογνωσία για πλαστογράφηση πινακίδων, ενώ

► ο 32χρονος «στρατολογήθηκε». λόγω των ιδιαιτέρων 
ικανοτήτων του στη γρήγορη οδήγηση μοτοσικλετών, 
ως επαγγελματίας αθλητής αγώνων ταχύτητας, με 
πολλές διακρίσεις σε Ελλάδα και συμμετοχές σε δ ι
εθνείς αγώνες.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της οργάνωσης έχουν πλούσιο 
ποινικό παρελθόν, καθότι έχουν συλληφθεί και εκτίσει 
ποινές κάθειρξης για παρόμοια αδικήματα, ενώ διέπο- 
νταν από ισχυρούς συνεκτικούς δεσμούς και διατηρούσαν

Σύμβουλος Επιστημονικής και Πρακτικής Εκπαίδευσης
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΚΟΛΦΗΣ/ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α. ΕΑΑΣ

ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ που εργάζεσθε ως προσωπικό 
Ι.Ε.Π. Υ.Α ή επιλέγετε να εργασθείτε για πρώτη φορά, εμπιστευθείτε μας, 

προκειμένου να δώσετε ευτυχή διέξοδο στην επαγγελματικής σας αναζήτηση.
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ΟΙ ΤΙΜ ΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
ΕΧΟΥΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ 
ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ 
«ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ»

02  ΤΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
υποχρεωτικής εκπαίδευσης των 105 ω ρ ώ ν , υλοποιείται ταχύρυθμα 
εντός χρονικής διάρκειας 21 ερ γα σ ίμ ω ν η μ ερ ώ ν, πέντε (5) ή έξι (6) 
ώρες την ημέρα πρωί - απόγευμα και με τηλεκατάρτιση, e- Learning 
ατιό το σπίτι σε όλη την Ελλάδα,

03  ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
εμπιστεύονται το πρόγραμμα ιδιώτες, επ ιχειρ ήσεις 
Ι.Ε .Π .Υ .Α , εταιρίες κάθε μορφ ής, ο ρ γα νισμ ο ί Δ .Ε .Κ .Ο , 
υγειο νομικές μονάδες. Β ιο μ η χα νίες και κάθε 
εργασιακός χώρος που εφαρμόζονται τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα με επ ιδότηση του ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ

01 ΤΟ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Ζ
του Εκπαιδευτικού Ομίλου N EW  Y O RK  COLLEGE, έχει 
πιστοποιηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ/ Υπουργείο Παιδείας & 
το ΚΕΜΕΑ/ΥΠ.ΠΡ.ΠΟΛΔΗΜ.ΤΑΞΗΣ.
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φιλικές σχέσεις, λόγω του ταυτόχρονου εγκλεισμού τους 
σε σωφρονιστικό κατάστημα, κατά το πρόσφατο παρελ
θόν, αλλά και λόγω της διαμονής τους στην ίδια περιοχή.

Ως «ορμητήριό» τους, χρησιμοποιούσαν αποθήκη και 
παρκινγκ σε περιοχή του Πειραιά, όπου συγκεντρώνονταν 
πριν και μετά από κάθε ενέργειά τους. Τα μέρη αυτά τα 
χρησιμοποιούσαν ταυτόχρονα ως κρησφύγετα και «κα- 
βάτζες», αφού εκε ί απέκρυπταν μοτοσικλέτες, οπλισμό 
και τα «επιχειρησιακά» τους ρούχα.

Σε κάθε ληστεία δρούσαν με διαφορετική σύνθεση, 
με δύο (2) τουλάχιστον μέλη κάθε φορά, χρησιμοποιώ
ντας δίκυκλες μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού ενώ σε 
κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν φορτηγά οχήμα
τα. όπου φόρτωναν τις μοτοσικλέτες μέχρι να προσεγγί
σουν το σημείο της ληστείας. Κατά τη διάπραξη των λη
στειών εισέρχονταν στα καταστήματα με τα πρόσωπά τους 
καλυμμένα, συνήθως φορώντας κράνη, ενώ φορούσαν 
πάντοτε μακρυμάνικα μπουφάν ή φούτερ, γάντια, μακριά 
παντελόνια, κουκούλες τύπου fu ll face και γυαλιά ηλίου 
εσωτερικά του κράνους, για να μην είναι δυνατή η ανα
γνώριση τους. Έφεραν όλοι όπλα χειρός (πιστόλι- περί
στροφο). ενώ σε κάποιες περιπτώσεις πολεμικό τυφέκιο, 
γεγονός που καταδεικνύει το βαθμό της προετοιμασίας

καθώς και την επικινδυνότητα της εγκληματικής τους 
δράσης. Ενδεικτικό του οργανωμένου τρόπου και του 
μεθοδικού σχεδιασμού των ληστειών αποτελεί το γεγο
νός ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, διέπρατταν 
τις ληστείες σε πολύ σύντομο χρόνο, που δεν υπερέβαι- 

νε το 1.5 λεπτό.
Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης εξιχνιάστη

καν. μέχρι στιγμής, (56) ένοπλες ληστείες και συγκεκρι
μένα (6) στην Ηλεία. (1) στα Χανιά Κρήτης και (49) στην 
Αττική, ενώ εκτιμάται ότι συνολικά έχουν διαπράξει πε
ρισσότερες από (200) ένοπλες ληστείες, με παράνομα 
κέρδη εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Σημειώνεται ότι τα 
μέλη της οργάνωσης τηρούσαν πιστά συνωμοτικούς κα
νόνες και κώδικες στις μεταξύ τους επικοινωνίες, ενώ 
χρησιμοποιούσαν διάφορες τεχνικές για να καλύπτουν 
τα ίχνη τους. Συγκεκριμένα για τη συνεννόηση, τη λή
ψη οδηγιών και την κατανομή των ρόλων, για την κάθε 
«επίθεση», δεν χρησιμοποιούσαν κινητά τηλεφώνα ή δ ι
αδίκτυο. αλλά κανόνιζαν ραντεβού σε προκαθορισμένα 
σημεία και πάντα τις πρώτες πρωινές ώρες, ώστε να μην 
κινούν υποψίες και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους 
από τις διωκτικές Αρχές.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες 
των μελών, σε κατάστημα εμπορίας μοτοσικλετών και 
ανταλλακτικών καθώς και στις αποθήκες- «καβάντζες» 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
► (6) μοτοσικλέτες και (2) φορτηγά, που χρησιμοποιού

σαν στις ληστείες
► (19) μοτοσικλέτες, πολλές εκ των οποίων είναι κλεμ

μένες. ενώ άλλες έχουν παραποιημένο αριθμό πλαι
σίου.

► (4) κινητήρες μοτοσικλετών και σκελετό μοτοσικλέ

τας.
► (2) αυτοκίνητα.
► κλεμμένες και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.
► (168) δελτία, προερχόμενα από ληστείες σε πρακτο

ρεία τυχερών παιγνίων.
► (7.325) ευρώ.
► πλήθος κερμάτων και καμένα χαρτονομίσματα,
► συσκευή παρεμβολής σήματος (jammer),
► (2) ασύρματοι τηλεπικοινωνίας.
► (24) κινητά τηλέφωνα και δεκάδες κάρτες SIM.
► κράνη, μπουφάν και ρούχα (κουκούλες τύπου « Full- 

Face». γάντια, μάσκες, γυαλιά ηλίου, τσαντάκια μέσης 
και σακίδια) που φορούσαν κατά τη διάπραξη των λη
στειών.

Επιπρόσθετα κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης είχαν κα
τασχεθεί (3) πιστόλια και (2) ακόμη μοτοσικλέτες, που οι 
δράστες είχαν εγκαταλείψει μετά από ληστεία. ■
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Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2017 

ΠΡΟΣ

κ. Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγο Τσουβάλα Κωνσταντίνο

Δ η μ ό σ ια  Ε π ισ τ ο λ ή

Α ξιότιμε κ. Αρχηγέ,

η Ε λληνική Αστυνομία, κατά το τελευταίο χρ ο ν ικ ό  διάστημα, 

κλήθηκε να δ ια χειρ ισ τεί επιχειρησιακά δύο σημαντικά γεγονότα, που  

σχετίζονταν άμεσα μ ε  την εικόνα  της χώ ρ α ς  στο δ ιεθνές επίπεδο.

Α ναφέρομαι τόσο στο γεγονός  της επίσκεψ ης του κ. Π ροέδρου της 

Γ αλλικής Δημοκρατίας στην Αθήνα, όσο  και στο γεγο νό ς  τω ν επίσημω ν  

εκδηλώ σεω ν τω ν εγκ α ιν ίω ν της 8 2 ης Δ ιεθ νο ύ ς  Έ κθεσης Θ εσσαλονίκης.

Ο ι γυναίκες και ο ι ά νδρες της Ε λληνικής Αστυνομίας, μ ε  υποδειγματικό  

επαγγελματισμό, μ ε  υψηλή αίσθηση ευθύνης και μ εγά λη  ευσυνειδησία, 

εκπλήρω σαν μ ε  απόλυτη επιτυχία  την αποστολή τους.

Α νέδειξα ν το υψ ηλό επ ίπ εδο εσω τερικής α σφά λειας της Χ ώ ρα ς μας, 

διαφύλαξαν το κύρος της και συνέβα λαν μ ε  την προσφ ορά  τους, στη 

συνολική εθνική προσπάθεια  για  οικονομική ανάκαμψη και αναπτυξιακή  

προοπτική της ελληνικής κοινω νίας.

Κ ύρ ιε Αρχηγέ, σας ζητώ να διαβιβάσετε τις θερμές ευχαριστίες και τα 

ειλικρινή  συγχαρητήριά μ ο υ  σ ε  όλες  και όλους τους ένστολους συνεργάτες  

μας, που συμμετείχαν στην υλοποίηση του επ ιχειρησιακού σχεδιασμού του  

Σώματος, γ ια  τα δύο αυτά σπουδαία  γεγονότα  για  τη Χ ώ ρ α  μας.

Π ραγματικά τα δ ικα ιούνται και τα αξίζουν.

Μ ε εκτίμηση

Ο  Γ ενικ ός  Γραμματέας Δ ημόσιας Τάξης 

Δημήτρης Α ναγνω στάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Ο Σμήναρχο* ε.α. (s. Ulrich Pfeiffer, 
α£ό\ουθο$ Αμυνα* τη* Ομοσπονδια

κή* Δημοκρατία* τη* Γερμανία* στην 
Αθήνα, ευχαριστεί τον Αστυνομικό Δ/ντή 

Κ· Σπυρίδωνα Σ-κλάβο και το προσωπικό 

του για την εξαιρετική συνεργασία και την 

υποστήριξη που τσυ παρείχαν τα τελευταία 
τρία χρόνια.

0 Δήμαρχος βάρης-βούλας-βουλιαγμένης 

κ. Γρηγόριος Κωνεταντέλλος ευχαριετεί τον 

Διευθυντή Αμεεης Αράεης, Ταζίαρχο κ. Αημη- 

τριο Στεργιόπουλο και τον Αετυνομικό Α/ντή 

κ. Α. Κάμπρα της 2ης Υποδιεύδυνεης Αμεεης 

Επέμβαεης για τη βοήδειά τους ετην αντιμε- 

τώπιεη και περιοριεμό των εγκληματικών και 

παρατατικών φαινομένων ετο Δήμο.

Ο Δήμαρχοί (\/\υκόνου Κ. Κωνσταντί

νο* Κουκά* ευχαριστεί το Διοικητή τη* 

Δ /νση* Ασφάλεια* Αττική*, Υποστράτηγο 

Κ· Αρήστο ΤΤαπαζαφείρη, τον Αστυνομικό 

Υποδ/ντή κ. Γρηγόριο Σαχαράκη Και όλου* 

του* υπηρετσΰντε* στο Τμήμα Εγκλημάτων 

Κατά ιδιοκτησία* τη* Δ/νση* Ασφάλεια* 

Ατπκήί για την καθοριστική συνδρομή τσυ* 
στην εξάρθρωση Κυκλώματο* που διέπραττε 

Κλσπέί τη θερινή περίοδο στη /ΥΐύΚονσ.

0 κ. Γεώργιος Γεροπαπάς, επ ιμελητής β 

'Αγγειοχειρουργικής κλ ιν ικής του Γ.Ν.Α. 

*Γ . Γεννηματάς*, επ α ινε ί τους: Αρχ/κα  

Αεβελέεκα Γεώργιο, Αετ/κες: Ιανδόπουλο 

Νικόλαο, Σιελούλη Γεώργιο, Αεϊμονίτη Ιω

άννη και τους Ειδικούς φρουρούς: Τεολάκη 

Παναγιώτη, Οικονόμου Αριετείδη, Νεζερίτη 

λρήετο και Τεεκούρα ,οι οποίοι υπηρετούν 

ετη * β ' Υποδ/νεη /  Τμ. 2ο ΑΙΑΣ. Αδηνών» 

και επ ικροτεί την επιτυχημένη προεπάδεια 

ελέγχου, της απειλητικής γ ια  τη ζωή αεδε- 

νούς αιμορραγίας. Τονίζει ότι ετον αεδενή 

έγινε περίδεεη με ιμάντα ετο κάτω άκρο 

από τους αετυνομικούς, ενέργεια που ήταν 

εωτήρια γ ια  τη ζωή του.

Ο Αστυνόμο* Α ’Κ. Αλέξιο* Αντωνί
ου ευχαριστεί και συγχαίρει τα στελέχη 

του Ιδρΰματο* «ΤΤΑΙΔΙΚΕΣ. ΕΕΟΑ.ΕΣ. 

ΕΔ-ΑΣ» και την Α /Υ  κ α Κων/να Κω- 
λιώνη, για την άφογη φιλοξενία που πα

ρείχαν στα τέκνα τνυν Αστυνομικών κατά 

την Α ’κατασκηνωτική περίοδο στι* Εγκα- 
ταστάσει* του Αγ. Ανδρέα Αττική* στην 
οποία συμμετείχε Και η κόρη τσυ.

0 κ. Μιχαήλ Αγγελόπουλος ευχαρ ιετεί τους 

υπηρετούντες ετο γραφείο Αημόειας Αειμά- 

λειας της Υποδ/νεης Αε<μάλειας Πατρών για  

την άμεεη ανταπόκριεη και εζιχνίαεη της 

ληετείας που διαπράχδηκε εε βάρος του.

Ο κ. Θθάνο* Σηανάκο* ευχαριστεί τον 
υποδιοικητή του A T . βριλησσίων κ. 

βρέττα Και του* αστυνομικού* του Τμή

ματος, διότι με ευαισθησία περιέθαλφαν 

μία χαμένη σκυλίτσα μέχρι να βρεθεί ο 
ιδιοκτήτη* τη*.
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Ο Αρχιμανδρίτης κ. Ειρηναίος Νάκος ζ κ  μέ

ρους του Εκκληβιαδτικού Συμβουλίου του 

Ιερού Ναού ΛΕΤΑΛ0ΡΦ2ΣΕ2Γ Σ2ΤΗΡ0Γ Καλ

λιθέας, ευχαριοτεί τον Αρχηγό της Ελληνικής 

Αβτυνομίας γ ια  τη διάδεβη της φιλαρμονικής 

μπάντας ετις  εορταετικές εκδηλώβεις του 

ιερού ναού.

Ο  (c. Αναστάσιοί KvivaTarronov^os, 

vncvdwoi ααιραλείαί Κολλεγίον ΑΘ λ-  

νών-Κσλλεγίσν Ψνκιμοιί, εκ μέρον$ rns 

Κολλεγιβκήί οικογένεια», ευκαριοτεί του» 

υπηρετσύντε» στη Γενική Αστυνομική Δ/ 

νση Αττική» Επιτ. / Τμ. £πικεφήσε\υν για 

την πολύτιμη βοήθεια Και συμπαράσταση του» 

στι» εκδηλώσει αποιροίτησηί twv μαθητών 

του ΣΙχολείου.

Η κ. Λαρία Ανωνιάδου,πρόεδρος τηςΈνωβης 

Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αδηνών,

ευχαριετεί τον Αρχηγό της Ελληνικής Αετυ- 

νομίας, Αντιβτράτηγο κ. Κωνεταντίνο Τεου- 

βάλα , την Αετυνόμο κ. Λαρία Χαρτζανιώτη 

και όλους τους υπηρετούντες ετην υπηρεεία 

διαβατηρίων Παγκρατίου γ ια  την βοήδειά 

τους ετην έκδοεη διαβατηρίου της δημοει- 

ογρά^ου και β ' Αντιπροέδρου της ΕΣΜΕΑ κ. 

Αριάδνης Αγάτεα.

Η Κ. βασιλική Αργνροηούλσυ ευχαριστεί 
του» Αρχκρύλακε»: Κ· Νικολάου /Μιχαήλ Και 
Κ. /Σαυροειδή Ευστράτιο καθνΰ» και τον 
Αστυφύλακα Κ.βασιλσγιάννη Δημήτριο Tns 

Ομάδα» ΑΙΆΖ- 3ΟΟ-ΑΆ. για τη βοήθειά 
του», όταν έπεσε θύμα κλοπήί.

Ο κ. Ιωάννης Αναγνωετόπουλος ευχαριετεί τον 

Ειδικό Φρουρό κ. Αυγουλέα Αιχάλη που υπη

ρετεί ετην Ομάδα ΑΙΑΣ Πειραιά διότι βοήδηεε 

τον υιό του να βγει από το ^λεγόμενο διαμέ- 

ριεμά τους το οποίο βρίεκεται ετον 6ο όροφο 

πολυκατοικίας ετον Πειραιά και ετη ευνέχαα 

να εβήεα τη φωτιά ώετε να μη κινδυνεύεουν και 

άλλα κατοικούμενα επίτια ετην πολυκατοικία.

Η Κ· Χριστίνα Τετράδη, ΤΤρόεδρο» τον 

Σ .υλλόγον Ξενοδόχων Λαγανά Ζακύνθου, 
ευχαριστεί στον Διευθυντή και του» υπηρε- 

τούντεί στη Διεύθυνση Αστυνομία» Ζακύν
θου για τι» ενέργειέ» του» που στόχο είχαν να 

επανελθεί η ηρεμία στην περιοχή του Λαγανά 

μετά τον τραγικό θάνατο Αμερικανού πολίτη 

το καλοκαίρι στην περιοχή του Λαγανά.
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Καθημερινά: 12.00-16.30 και 19.00-23.00, Κυριακές & Αργίες προσφέρεται μόνο Γεύμα



ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
► Επιμέλεια: Ανθ/μος Οδυσσέας Παππάς

ΧΡΥΣΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΣΤΟ 8° ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Μ Π ΑΣΚΕΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος διοργά- 
νωσε το 8° Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλα
θοσφαίρισης Αστυνομικών το οποίο φιλοξενή

θηκε στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας «ΜΑ- 
ΚΗΣ ΛΙΟΥΓΚΑΣ», από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 29 

Σεπτεμβρίου.
Με αφορμή τη φιλοξενία της διοργάνωσης, ο Αναπληρω
τής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Νίκος Τόσκας 

απηύθυνε χαιρετισμό όπου τόνισε την αξία των ομαδικών 

αθλημάτων και του fair play και ευχήθηκε κάθε επιτυχία 
στη διοργάνωση, καλωσορίζοντας ταυτόχρονα τις ξένες 

αποστολές στη χώρα μας,
0 Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Κων

σταντίνος Τσουβάλας. στο δικό του χαιρετισμό, εξέφρασε 

τη χαρά και την ικανοποίησή του για τη φιλοξενία του Πα

νευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, χαρακτηρίζοντας τη διορ

γάνωση, ως ακόμα μία απόδειξη της ευρύτερης κοινωνι

κής διάστασης του αστυνομιού θεσμού, που δεν περιορί

ζεται στο συνήθη συμβατικό του ρόλο, αλλά εκδηλώνει 
πρωτοβουλίες και δραστηριότητες, που προωθούντο ήθος, 

την παιδεία και τον πολιτισμό. Επίσης, ευχήθηκε καλή δ ι
αμονή στους συναδέλφους αστυνομικούς των υπολοίπων 

κρατών και καλή επιτυχία στη διοργάνωση.
Τέλος, ο πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών 
Ελλάδος, κ. Γρίμμας Ιωάννης ευχαρίστησε την Πολιτική και 

Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και τους αστυ

νομικούς της Ένωσης, που εργάστηκαν ώστε να υπάρξει 

ένα άρτιο αποτέλεσμα.
Ως προς το αγωνιστικό σκέλος της διοργάνωσης, η ομάδα 

της Ελληνικής Αστυνομίας στέφθηκε πρωταθλήτρια, κα

τακτώντας για τέταρτη φορά την κορυφή της Ευρώπης στο 

συγκεκριμένο θεσμό. Η ελληνική ομάδα στον τελικό του 
πρωταθλήματος, επιβλήθηκε της ομάδας της Λιθουανίας 

με σκορ 95-84. και κατάκτησε αήττητη την πρώτη θέση, 
έχοντας απολογισμό πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες. 
Προηγουμένως, είχε τερματίσει πρώτη στον όμιλό της στην 

προκριματική φάση, κερδίζοντας την Ισλανδία και το Λου

ξεμβούργο με σκορ 81-66 και 102-66 αντίστοιχα, ενώ στον 

ημιτελικό της διοργάνωσης αναμετρήθηκε με την ομάδα 

του Βελγίου, επικρατώντας με σκορ 78-69.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

► ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΦΟΡΟΣ Χαρίλαος

► ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ: ΚΑΛΑΝΤΩΝΕΑΣ Ηλίας

► ΑΘΛΗΤΕΣ: ΒΕΛΙΖΙΩΤΗΣ Νικόλαος. ΓΕΩΡΓΟΠΑΠΑΔΑ- 

ΤΟΣ Αθανάσιος, ΘΕΟΣ Σεραφείμ. ΘΥΜΝΙΟΣ Ναούμ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΩΝΗΣ Αναστάσιος, ΚΟΥΠΙΔΗΣ Θεμιστο

κλής. ΚΑΝΕΛΛΗΣ Παντελεήμων. ΜΑΛΟΥΚΟΣ Δημή- 
τριος, ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ Σταύρος, ΝΤΑΚΟΥΛΙΑΣ Χρήστος, 

ΝΙΚΟΥ θωμάς, ΤΣΟΥΤΣΟΣ Νικόλαος
2ηθέση ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
3" θέση ΓΑΛΛΙΑ
4" θέση ΒΕΛΓΙΟ
5" θέση ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
6" θέση ΟΥΓΓΑΡΙΑ
7" θέση ΙΣΛΑΝΔΙΑ
8" θέση ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Σημειώνεται ότι στις 7 Ιουλίου 2017, η ομάδα μπάσκεττης 

Ελληνικής Αστυνομίας είχε κατακτήσει την πρώτη θέση 

και στους αγώνες καλαθοσφαίρισης Ανδρών Ε.Α.-Σ.Α. οι 

οποίοι διεξήχθησαν στο κλειστό Γυμναστήριο «Ζαχαρίας 
Αλεξάνδρου» της Νέας Φιλαδέλφειας. Η ομάδα της ΕΛ.ΑΣ. 

είχε στεφθεί πρωταθλήτρια κερδίζωντας στον τελικό την 

αντίστοιχη ομάδα του Στρατού Ξηράς με 88-83. ■

Αυτό ήταν το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο για την 

εθνική ομάδα αστυνομικών σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. 

Παρόντες στον τελικό της διοργάνωσης ήταν ο Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης κ. Δημή- 
τρης Αναγνωστάκης και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ

νομίας. Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο οποίος 

έκανε και την απονομή του τροπαίου στους Πρωταθλητές 
Ευρώπης.

1"θέση ΕΛΛΑΔΑ

0 Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας δήλωσε 
για την κατάχτηση του χρυσού μεταλλίου:

«Η  επιτυχία της ομάδας μπάσκετ ιης ΕΛ.ΑΣ.. που κατάκτησε το χρυσό 

μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκά Πρωτάθλημά Καλαθοσφαίρισης Αστυνομικών 

μας κάνει όλους περήφανους. Αξίζουν συγχαρητήριο σε όλους και στον 

καθένα ξεχωριστά για την επιμονή στην προσπάθεια και το κορυφαίο 

αποτέλεσμα του ομαδικού αθλητικού πνεύματος».
ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛ.ΑΣ.

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
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I  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΥΣΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
ΠΑΛΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Ο ΠΡΕΒΟΛΑΡΑΚΗΣ

Στην πόλη Κλαϊπέντα 

της Λιθουανίας δι- 

εξήχθη το παγκό

σμιο πρωτάθλημα πάλης 

Ενόπλων δυνάμεων 2017.

Την Παρασκευή 22/09/17 

στην κατηγορία των 75 κιλών 

της Ελληνορωμαϊκής πάλης, 
ο Υπαστυνόμος Β ' Πρεβολα- 

ράκης Γιώργος κέρδισε το χρυ
σό μετάλλιο πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση. Συγκεκριμένα, ο 

Πρεβολαράκης στον πρώτο γύρο κέρδισε με χαρακτηριστική άνεση τον Αλ- 

γερινό Akrem  Boudjem line με καταφανή υπεροχή (διακοπή) 8-0 σημεία. Στο 

δεύτερο γύρο νίκησε το Ρώσο Tiutiudaev Adlet με πτώση και ενώ προηγείτο με 

6-1 στα σημεία. Στον ημιτελικό νίκησε τον Ιρανό Jafari Vahid Babai με 5-3 στα 

σημεία και στη συνέχεια στον τελικό επιβλήθηκε του Ουκρανού Nuraliev Elmar 

με 5-1. Το μετάλλιο αυτό, είναι το πρώτο που κερδίζει ο Γιώργος Πρεβολαράκης 
στους αγώνες αυτούς και αποτελεί μεγάλη επιτυχία, δεδομένου ότι το επίπεδο 

της διοργάνωσης ήταν πολύ υψηλό, καθώς σε όλο τον κόσμο οι διακεκριμένοι 

αθλητές της πάλης, εντάσσονται στα σώματα ασφαλείας. Προπονητής της ομά
δας είναι ο Ανθυπαστυνόμος Αναγνωστόπουλος Σωτήρης, ενώ στους αγώνες 

διαιτήτευσε και ο διαιτητής Α 'κατηγορίας (ολυμπιακής κατηγορίας) Αρχιφύλα- 

κας Λιακός Χρήστος. ■

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 2017

Ο ι Παγκόσμιοι Αγώνες Αστυνομικών - Πυροσβεστών 

2017 έλαβαν χώρα στο Λος Άντζελες των Η.Π.Α., κατά 

το χρονικό διάστημα από 7 έως 16 Αυγούστου 2017. 
Η Ελληνική Αστυνομία εκπροσωπήθηκε από τους κάτωθι 

αστυνομικούς-αθλητές:

α) Α/Α ' ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ Μαρία της Υ.Φ.Α.Α. ως προπονήτρια 

β) Αρχ/κα ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Μάριο της Υ.Φ.Α.Α. ως αθλητής 

γ) Υπαρ/κα ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Μαργαρίτα της Υ.Φ.Α.Α. ως αθλήτρια 
Η παρουσία των δύο Ελλήνων αστυνομικών στους αγώνες 

υπήρξε απόλυτα επιτυχημένη. Ο Αρχ/κας ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ κα- 

τέκτησε δύο χρυσά και ένα χάλκινο μετάλλιο στα αγωνίσμα
τα άλμα επί κοντώ, άλμα σε μήκος και άλμα σε ύψος αντί

στοιχα. Η δε Υπαρ/κας ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ κατέκτησε το χρυσό 

μετάλλιο στην κατηγορία -67kg γυναικών στο άθλημα του 

Tae kwon Do. ■
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ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΕΡΟΒΟΛΩΝ 
& ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
& ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΜΑΝΗΣ «ΤΟ ΤΑΙΝΑΡΟ»

Για ακόμη μια χρονιά διεξήχθησαν στις 24 και 25 Ιου

νίου 2017, οι επετειακοί αγώνες αεροβόλων και πυ
ροβόλων όπλων στο Διρό Λακωνίας, στο πλαίσιο εορ

ταστικών εκδηλώσεων προς τιμήν της Δρεπανοφόρου ηρω- 

ίδας Μανιάτισσας. Η Ελληνική Αστυνομία έλαβε μέρος με 

τους καλύτερους σκοπευτές της για τιμήσει της συγκεκρι

μένη εκδήλωση.
Η αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελείτο από τους: 

► Αρχηγός αποστολής: Υ/Α ' ΜΠΙΡΗ Ζαχαρούλα, της 

Υ.Φ.Α.Α..
► Αθλητές /τριες:

1. Α /Α ' ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ Παναγιώτης

2. Υ/Α' ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Νικόλαος - Απόστολος

3. Υ/Α' ΒΙΔΑΚΗ Μαρία - Αικατερίνη,

4. Αστ/κας ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ Κωνσταντίνος
5. Π.Υ. ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ Σταυρούλα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

« ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΥΦΕΚΙΟ ΑΝΔΡΩΝ:____________
Αστ/κας ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ Κωνσταντίνος 1η θέση

Υ/Α' ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Νικόλαος - Απόστολος 2η θέση

•  ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΝΔΡΩΝ:_____________
Α/Α ' ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ Παναγιώτης 2η θέση

•  ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
Π.Υ. ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ Σταυρούλα 1η θέση

Υ/Α' ΒΙΔΑΚΗ Μαρία - Αικατερίνη 4η θέση

•  ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ:
Α/Α ' ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ Παναγιώτη 2η θέση

•  ΠΙΣΤΟΛΙ SPORT ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
Π.Υ. ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ Σταυρούλα 1η θέση

Υ/Α' ΒΙΔΑΚΗ Μαρία - Αικατερίνη 3η θέση

Οι αστυνομικοί σκοπευτές, κατακτώντας με τις ανωτέρω δια
κρίσεις τους τα περισσότερα μετάλλια από όλα τα σωματεία που 

συμμετείχαν στους αγώνες, απέσπασαν τα ευμενή σχόλια του 

κοινού υπέρ της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι διοργανωτές ανα

φέρθηκαν θετικά για την παρουσία του Σώματος στους αγώνες 
και ευχαρίστησαν την Ελληνική Αστυνομία για την πολύχρονη 

και πολύτιμη συνδρομή της στη διοργάνωση των αγώνων, ευ- 
ελπιστώντας στη μελλοντική συνεργασία σε επόμενες διοργα

νώσεις. Την Κυριακή 25 Ιουνίου, τελέστηκε δοξολογία στον Ιερό 

Ναό Αγίου Δημητρίου και ακολούθησε τελετή κατάθεσης στε

φάνων, στο ηρώο της δρεπανοφόρου ηρωίδας Μανιάτισσας και 
άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στις εκδηλώσεις παρευρέθησαν 

ο αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κος Τζανέτος ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ, 

ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κος 

ΤΑΤΟΥΛΗΣ Πέτρος, ο Δήμαρχος Ανατολι

κής Μάνης, κος Πέτρος ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ, ο 

Διευθυντής του στρατιωτικού γραφείου 
του Προέδρου Δημοκρατίας κος Γρηγό- 

ριος ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ, εκπρόσωποι εισαγ- 
γελικών και δικαστικών αρχών, ο Γενικός 

Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας 
Πελοποννήσου Υποστράτηγος κος Δη- 

μήτριος ΤΡΙΓΩΝΗΣ, ο Διευθυντής της Δ/ 

νσης Αστυνομίας Λακωνίας Ταξίαρχος. 
κος Γεώργιος ΜΑΡΟΥΔΑΣ, καθώς και 

εκπρόσωποι τοπικών αρχών, συλλόγων 

και φορέων, εκπρόσωποι των Κλάδων 

των Ενόπλων Δυνάμεων και των λοιπών 
Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι του 

πολιτικού κόσμου, τοπικοί παράγοντες 

και πλήθος κόσμου. ■
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1Η ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙ.ΑΣ.
ΣΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΛΕΙΟΚΑΝΩΝ ΟΠΛΩΝ

Στο Ντέμπρετσεν της Ουγ

γαρίας δ ιεξήχθη και φ έ

τος από τις Δ έως και τις 6 

Αυγούστου, ο ευρωπαϊκού επ ι

πέδου αγώνας πρακτικής σκο

ποβολής με λειόκανα όπλα με 

την ονομασία Central European 

Shotgun Open 2017 B ru ta l 

Edition.

Πρόκειται για έναν αγώνα υψη

λών απαιτήσεων μιας και, όχι 

άδικα, γ ίνετα ι πόλος έλξης πολ
λών κορυφαίων αθλητών ευρω

παϊκού και παγκοσμίου επιπέ

δου. Από πολλούς χαρακτηρί

στηκε ως μίνι παγκόσμιο πρω
τάθλημα. με τις συμμετοχές να 

ξεπερνούν τις 200, από 26 δ ι

αφορετικές χώρες, μεταξύ των 

οποίων οι Ρωσία, Λευκορωσία. Η.Π.Α. Φιλιππίνες, Μ. 

Βρετανία. Φινλανδία, Σουηδία, και όλες οι χώρες της κε

ντρικής και νότιας Ευρώπης. Ένα χρόνο πριν το παγκό

σμιο πρωτάθλημα πρακτικής σκοποβολής που θα δ ιεξα - 

χθεί στη Γαλλία το καλοκαίρι του 2018, ο αγώνας αυτός 
έδωσε τη δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να 
δουν τις επιδόσεις τους ανάμεσα στους καλύτερους. Ο 

αγώνας, που έλαβε χώρα στο σκοπευτήριο Apafa. μερικά 

χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Ντέμπρετσεν, δ ιήρκησε 3 

ημέρες και αποτελείτο από 30 στάδια, ενώ περισσότερα 
από 360 φυσίγγια χρειάστηκαν για την ολοκλήρωσή του. 

Οι κα ιρ ικές συνθήκες δεν ήταν με το μέρος των αθλητών 

καθώς οι θερμοκρασίες στο πεδίο ξεπέρασαν τους Δ2°0 
κατά τη δ ιάρκεια του αγώνα.

Η ελληνική αποστολή, με τους Αστυφύλακες Φιλίππου 
Γεώργιο και ΚαρασούλοΔημήτριο. υπήρξε απόλυτα επι

τυχημένη. Οι δύο Έλληνες αστυνομικοί, μετά τις περσι
νές πολύ καλές τους επιδόσεις, δέχθηκαν πρόταση από 
το Συνταγματάρχη των Ειδικών Δυνάμεων της Σέρβικης 

Αστυνομίας (Zandarmerija) BranislavRaketic. για τη δη

μιουργία κοινής ομάδας με Σέρβους αστυνομικούς. Απο

τέλεσμα αυτής της συνεργασίας ήταν η κατάκτηση της 1 ης 

θέσης στο ομαδικό της κατηγορίας Modified. 0 προαναφε- 

ρόμενος, ως αρχηγός της Σέρβικός αποστολής, με αθλητές 
που στο παρελθόν έχουν ανταγωνιστεί με τους δύο Έλλη

νες αθλητές και έχοντας δημιουργήσει πολύ καλές φ ιλικές

σχέσεις, πρότεινε την μικτή αυτή ομάδα στην κατηγορία 

Modified, θεωρώντας ότι η διάκριση, με το συγκεκριμένο 

συνδυασμό, θα ήταν δεδομένη. Αυτή η ομάδα λοιπόν, ανέ

βηκε στο Ιο σκαλί του βάθρου αφήνοντας πίσω Ουκρανούς 
και Γερμανούς. Σε ατομικό επίπεδο οι Έλληνες αθλητές 
είχαν πολύ υψηλές αποδόσεις κατακτώντας, ο μεν Αστ/ 

κας Φιλίππου Γεώργιος την Δη θέση με ποσοστό 9Δ,5%. ο 

δε Αστ/κας Καρασούλος Δημήτριος την 6η θέση, με πο
σοστό 90,3% επί του συνόλου. Ο δε Σέρβος συνάδελφος 

Αξιωματικός κατέκτησε την 7η θέση με 85,9%.
Η επιτυχία αυτή δημιουργεί προσδοκίες για διακρίσεις στο 

παγκόσμιο πρωτάθλημα πρακτικής σκοποβολής που θα 

δ ιεξαχθεί στην πόλη Chateauroux της Γαλλίας την επό
μενη χρονιά. ■
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Η ΕΛ.ΑΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΤΟ UA RUN CITY CHALLENGE ΣΤΗ ΚΗΦΙΣΙΑ

Η Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της 

Ελληνικής Αστυνομίας, συμμετείχε στο δεύτερο 
Ημιμαραθώνιο Δήμου Κηφισιάς που έλαβε χώρα 

την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017, στους δρόμους της Κη

φισιάς και της Νέας Ερυθραίας. Διοργανώτρια αρχή του 

ανωτέρω αγώνα, ήταν το Ν.Π.Δ.Δ. και Αθλητισμού "Δη- 
μήτρης Βικέλας" του Δήμου Κηφισιάς, σε συνεργασία με 

εταιρία αθλητικών ειδών. Η διοργάνωση , πληντου Ημιμα- 
ραθωνίου, περιλάμβανε αγώνες πέντε (5) και δέκα (10) χ ι

λιομέτρων καθώς και αγώνα χιλίων (1000) μέτρων για παι
διά. Ο αγώνας έγινε υπό την αιγίδα της ΕΛ.ΑΣ., λόγω του 

κοινωνικού σκοπού που εξυπηρετούσε, καθώς μέρος των 
εσόδων από τις συμμετοχές διατέθηκε στην ΑΜΚΕ “ΑΓ
ΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ" που στηρίζει καρκινοπαθείς πολίτες. Από 

την ΕΛ.ΑΣ. το παρόν έδωσε ο Α/Υ ' ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Ιωάννης, Διοικητής της Τροχαίας Κηφισιάς, επικεφαλής 35 

αστυνομικών οι οποίοι λαμβάνοντας μέτρα τροχαίας, συνέ

δραμαν στη ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Η Υ.Φ.Α.Α. συμ

μετείχε παρουσία του Διοικητή Α/Α'ΔΕΣΚΟΥΛΙΔΗ Ηρακλή 
και των κάτωθι αστυνομικών - αθλητών:

Υ/ΒΉΛΤΣΙΟΣ Γεώργιος 

Υ/Β'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Χρήστος 
Υ/Β'ΚΟΛΕΘΡΑΣ Σταμάτιος 

Υ/Β'ΚΡΗΤΙΚΟΣ Δημήτριος 
Αρχ/κας ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Μάριος 

Αρχ/κας ΛΕΖΠΟΥΡΙΔΗΣ θεοχάρης 
Αρχ/κας ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ Γεώργιος 
Αρχ/κας ΡΑΧΟΥΤΗΣ Δημήτριος 

Αρχ/κας ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 

Αρχ/κας ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 
Αρχ/κας ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ Χρήστος 

Υπαρχ/κας ΓΚΑΡΙΠΗΣ Κωνσταντίνος

Αστ/κας ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ Χρήστος 

Αστ/κας ΦΕΡΡΑ Ανδριάννα 
Ειδ. Φρ. ΚΛΩΤΣΑΣ Κωνσταντίνος 

Ειδ. Φρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Κωνσταντίνος

Οι αστυνομικοί - αθλητές πλαισίωσαν το περίπτερο του 

συλλόγου “ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ", παρουσία της Προέδρου κ. 

Χριστίνας ΝΟΜΙΚΟΥ, καθώς επίσης και το περίπτερο του 
συλλόγου 'ΌΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ", μοιράζοντας φυλλάδια σε 

πολίτες και συμμετέχοντες. Όλοι οι αστυνομικοί - αθλητές 

έγιναν εθελοντές δότες μυελού των οστών, αφού υποβλή
θηκαν στο σχετικό τεστ συμβατότητας, προτρέποντας τους 

συμμετέχοντες - δρομείς να πράξουν το ίδιο μετά το τέ 

λος του αγώνα. Τέλος, να σημειωθεί ότι. στον αγώνα από
στασης πέντε (5) χιλιομέτρων, έλαβε μέρος ο Παγκοσμι- 

ονίκης Πυγμαχίας Ενόπλων Δυνάμεων, Υ/Β'ΚΟΛΕΘΡΑΣ 
Σταμάτιος της Υ.Φ.Α.Α., ο οποίος τερμάτισε στη δεύτερη 

θέση, με χρόνο 20.Λ1 'ξεπερνώντας αθλητές πολύ νεώτε- 

ρης ηλικίας. Την απονομή στον αγώνα δρόμου απόστασης 

πέντε (5) χιλιομέτρων, έκανε ο διοικητής της Υ.Φ.Α.Α. Α / 
Α'ΔΕΣΚΟΥΛΙΔΗΣ Η ρακλής.·
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ΔΙΕΟΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ
ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

► Επιμέλεια: Ανθ/μος Αντύνπς Τζιβανόηουλος
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Ανώνυμα απειλητικό τηλεφωνήματα προκάλεσαν 
ένα κύμα εκκενώσεων σε δημόσιους χώρους στη Μόσχα, 
μετά από παρόμοια περιστατικά που έλαβαν χώρα σε άλ
λες Ρωσικές πόλεις. Συνολικά 23 κτήρια, περιλαμβανομέ- 
νων εμπορικά κέντρα, τρεις σιδηροδρομικούς σταθμούς 
και δύο πανεπιστήμια, εκκενώθηκαν στις 13 Σεπτεμβρίου 
μετά από ανώνυμα τηλεφωνήματα για ύπαρξη εκρηκτικών 
μηχανισμών σε κτήρια.

Οι Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν ότι η απο
μάκρυνση των επιβατών έλαβε χώρα στους σταθμούς 
Yaroslavsky, Kazansky και Kievsky ενώ η κίνηση των 
συρμών λειτουργούσε κανονικά. Περίπου 600 άτομα εκ 
κένωσαν το πανεπιστήμιο Sechenov αλλά ήδη η Ρωσική 
Αστυνομία είχε άρει τον αποκλεισμό του χώρου καθώς 
δεν ανευρέθηκαν εκρηκτικο ί μηχανισμοί στο κτήριο. Το 
ίδιο συνέβη και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Plekhanov 
της Μόσχας, όπου εκπαιδευμένοι αστυνομικοί σκύλοι στην 
ανίχνευση εκρηκτικών σάρωσαν τις εγκαταστάσεις χωρίς 
να ανακαλύψουν κάποια ένδειξη απειλής.

Τις τελευταίες τρεις μέρες μια σειρά από τέτοια απει-

Ένα τεράστιο χρυσό νόμισμα, που είχε κλαπεί από μου
σείο στην καρδιά του Βερολίνου στις αρχές του χρόνου, ε ι
κάζεται ότι λιώθηκε από τους δράστες και είναι απίθανο να 
ανακτηθεί ξανά, όπως ανέφεραν οι Γερμανικές Αρχές κατά 
τη διάρκεια συνέντευξης τύπου για τη σύλληψη τεσσάρων 
υπόπτων, ένας εκ των οποίων ήταν φύλακας του μουσείου.

Νωρίς το πρωί της 27ης Μαρτίου, οι διαρρήκτες χρησι
μοποίησαν μια σκάλα για να σκαρφαλώσουν από παράθυρο 
του μουσείου Bode, που βρισκόταν κοντά σε υπερυψωμέ
νες σιδηροδρομικές γραμμές. Το μουσείο Bode είναι φη
μισμένο για τη συλλογή νομισμάτων, μεταλλίων και Βυζα
ντινής τέχνης που διαθέτει. Αφού παραβίασαν το παράθυ
ρο. έσπασαν την αλεξίσφαιρη βιτρίνα που προστάτευε το 

νόμισμα και μετέφεραν την λεία τους πάνω σε καροτσάκι μέχρι αυτοκίνητο που τους περίμενε στο γειτονικό πάρκο του 
Monbijou, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της Γερμανικής Αστυνομίας.

Το νόμισμα αυτό . γνωστό ως το «Μεγάλο Φύλλο», ζύγιζε περίπου εκατό κιλά, είχε στην πρόσοψή του το πορτραίτο 
της Βασίλισσας Ελισάβετ και κατασκευάστηκε το 2007 από τα Καναδικά Ορυχεία. Η φύση της διάρρηξης - διαπράχθηκε 
αργά τη νύχτα μεταξύ 3:20 π.μ. και 3:50 π.μ. - υποδείκνυε στην αστυνομία πως επρόκειτο μια δουλειά εκ των έσω. Πε
ρίπου 300 αστυνομικοί και μέλη των ειδικών δυνάμεων, βαριά οπλισμένοι και φέροντας ειδικό εξοπλισμό, έκαναν επι
δρομή στην περιοχή του Neukolln, όπου πραγματοποίησαν τις τέσσερις συλλήψεις. Οι συλληφθέντες ήταν ηλικίας 18 με 
20 χρονών και δεν είχαν προηγούμενο ποινικό μητρώο, ενώ ο φύλακας του μουσείου που τους παρείχε πληροφόρηση 
και ειδ ικό  εξοπλισμό, είχε προσληφθεί από το μουσείο μόλις λίγες εβδομάδες πριν το συμβάν.

www.nytimes.com
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λητικά τηλεφωνήματα σημειώθηκαν σε 22 πόλεις της Ρωσίας και Α5.000 άνθρωποι εκκένωσαν περίπου 205 κτήρια 
χωρίς να σημειωθεί κάποια έκρηξη. Οι ρωσικές αρχές έκαναν λόγο για τηλεφωνική τρομοκρατία και επισήμαναν ότι 
η αστυνομία έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για να εντοπίσει τους υπεύθυνους των ενεργειών αυτών

www.sputniknews.com

100 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΚΟΤΩΘΕΙ ΣΤΟ ΡΙΟ
ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΟΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ._____________

Η αστυνομία του Rio de Janeiro κήδεψε το 100° της μέ
λος την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, έναν 39χρονο 
αστυνομικό, ο οποίος πυροβολήθηκε επανειλημμένα, ενώ 
ήταν εκτός υπηρεσίας και επισκεπτόταν τον πατέρα του.

Το δυσοίωνο αυτό ορόσημο καταδεικνύει την εκτόξευ
ση της βίας στο Ρίο, την εμβληματική "πρωτεύουσα της 
Βραζιλίας", που την περασμένη χρονιά φιλοξένησε του 
Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι αρχές παραδέχονται ότι. τους τελευταίους μήνες οι 
συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών και άλλες εγκληματι
κές οργανώσεις έχουν αναλάβει τον έλεγχο μεγάλων πε
ριοχών της πόλης. Χιλιάδες στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί 
στην πόλη, προκειμένου να συνδράμουν την αστυνομία,
αλλά ούτε και αυτοί κατάφεραν με την παρουσία τους να ελαττώσουν την αιματοχυσία.

Το Ρίο ήταν ανέκαθεν το φονικότερο μέρος στη Βραζιλία για τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Πίσω στη δεκαετία 
του 1990, ο αριθμός των νεκρών της αστυνομίας ξεπερνούσε κάθε χρόνο τους 100. Οι Ειδικοί σε θέματα ασφαλείας ανη
συχούν για τον ρυθμό θανάτων των στελεχών της αστυνομίας, καθώς με τον τρέχων ρυθμό δολοφονιών, αναμένεται ο 
αριθμός των νεκρών αστυνομικών να ξεπεράσει τους 153 του 2006.

Κατά γενική ομολογία οι εγκληματικές ομάδες στην Βραζιλία, οι οποίες είναι βαριά οπλισμένες και ελέγχουν τις πα- 
ραγκουπόλεις του Ρίο. συνεχώς ισχυροποιούνται. Ένας πρώην διοικητής μονάδας ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας 
αναφέρει ότι τα ναρκωτικά έχουν ενισχύσει τις συμμορίες, καθώς τους παρέχουν άφθονους πόρους σε αντίθεση με την 
αστυνομία που υποφέρει από περικοπές στον οικονομικό της προϋπολογισμό και κατ' επέκταση αντιμετωπίζει ελλεί
ψεις σε εφόδια και ελλιπή εκπαίδευση.

By Renata Brito and Peter Prengaman 
Associated Press

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ:
ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΦΗΒΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Ένας 30χρονος άνδρας Ρουμανικής εθνικότητας κατα
δικάστηκε στα τέλη Αυγούστου σε 4 χρόνια φυλάκιση από 
δικαστήριο της Τιμισοάρα στη Ρουμανία, επειδή εκβίαζε 
έναν έφηβο από την Βρετανία, πως θα διανέμει στο διαδί
κτυο άσεμνες φωτογραφίες του παιδιού.

Ο 17χρονος έφηβος από τη Βόρεια Ιρλανδία αυτοκτό- 
νησε, όταν ο δράστης τον απείλησε ότι θα δημοσιεύσει στο 
διαδίκτυο φωτογραφίες του νεαρού ντυμένου σαν κορί
τσι. Η καταδίκη αυτή ήταν αποτέλεσμα κοινής αστυνομικής 
έρευνας για το θάνατο του εφήβου από τις Αστυνομίες της 
Βόρειας Ιρλανδίας και της Ρουμανίας, με την ενεργή υπο-
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ΔΙΕΘΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ
► Επιμέλεια: Ανβ/μος Αντώνπς Τζφανόπουλος

στήριξη της EUROPOL και της Εθνικής Εγκληματολογικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου.
Συχνά αναφέρεται ως "sextortion". ο δ ιαδικτυακάς εξαναγκασμός και εκβιασμός παιδιών, μια μορφή ψηφιακού 

εκβιασμού, όπου πληροφορίες ή φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου χρησιμοποιούνται για να αποσπάσουν 
οι δράστες λεφτά από τα θύματά τους ή και ακόμα σεξουαλικές εκδουλεύσεις. Τα θύματα διστάζουν να έρθουν σε 
επικοινωνία με την αστυνομία γιατί συνήθως ντρέπονται για το υλικό με το οποίο τους εκβ ιά ζει ο δράστης ή αγνο
ούν ότι είνα ι θύματα ποινικού εγκλήματος.

Σε απάντηση αυτού του φαινομένου η διεθνής ευρωπαϊκή αστυνομική κοινότητα έχε ι ενώσει τις δυνάμεις της 
ξεκινώντας μια καμπάνια με την επωνυμία #SayNo#. υποστηριζόμενη από την Europol. προκειμένου να παρέχει 
συμβουλές σε θύματα του φαινομένου ή σε άτομα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο των δραστών. Η κα
μπάνια περιλαμβάνει μια ταινία μικρού μήκους, διαθέσιμη σε όλες τις ομιλούμενες γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένω
ση. η οποία ενημερώ νει το κοινό πως να αναγνωρίζει έναν εν δυνάμει σεξουαλικό εξαναγκασμό ή μια προσέγγιση 
εκβιασμού, παρέχει συμβουλές και υπογραμμίζει την σημασία της καταγγελίας του εγκλήματος στις τοπικές εθν ι
κές αστυνομικές αρχές.

www.europol.europa.eu/

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 
ΕΞΕΡΡΑΓΗ ΒΟΜΒΑ, 29 ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ

Η Βρετανική πρωτεύουσα δέχτηκε για ακό
μη μια φορά φέτος τρομοκρατικό πλήγμα, όταν 
έκρηξη σημειώ θηκε σε βαγόνι του μετρό νω
ρίς το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου, στον σταθμό 
Parsons Green τραυματίζοντας 29 άτομα, με
ταξύ των οποίων και ένα μικρό αγόρι. Το ευτύ 
χημα ήταν ότι ο συρμός βρισκόταν σε υπέργεια 
στάση και με τις πόρτες ανοιχτές την στιγμή που 
σημειώ θηκε η έκρηξη. Μάλιστα φαίνετα ι πως ο 
εκρηκτικός μηχανισμός εξερρόγη μόνο μ ερ ι
κώς. στέλνοντας ωστόσο ένα κύμα φωτιάς στους 
ανυποψίαστους επιβάτες του βαγονιού. Η έκρη 
ξη προκάλεσε πανικό στον κόσμο, με αποτέλε
σμα πολλοί άνθρωποι να ποδοπατηθούν στην 
προσπάθειά τους να διαφύγουν από τον τόπο 
της έκρηξης.

Ο σταθμός εκκενώ θηκε αμέσως από το προ
σωπικό του μετρό και στο σημείο κατέφθασαν 
δεκάδες ένοπλοι αστυνομικοί και διασώστες. Η 

αστυνομία ζήτησε από τους περίοικους να εγκαταλείψουν προσωρινά τα σπίτια τους, ενώ επίσης εκκενώ θηκαν ένα 
γειτονικό νοσοκομείο και ένα δημοτικό σχολείο. Η έρευνα για την αναζήτηση των δραστών της επίθεσης ανατέθηκε 
στην αντιτρομοκρατική μονάδα της Scotland Yard, που εξετάζει το υλικό από τις κάμερες παρακολούθησης του 
σταθμού και από καταστήματα της γύρω περιοχής.

Η τρομοκρατική επίθεση ε ίχε ως αποτέλεσμα να ανέλθει το επίπεδο συναγερμού στην Βρετανία από σοβαρό σε 
κρίσιμο, γεγονός που επαναφέρει τον στρατό στους δρόμους της Βρετανικής πρωτεύουσας, προκειμένου να συν
δράμουν την αστυνομία στην φύλαξη ευπαθών στόχων.

Την 17η Σεπτεμβρίου η Βρετανική Αστυνομία συνέλαβε ένα άτομο 18 χρονών. Ιρακινής καταγωγής, στο λιμάνι 
του Dover, ο οποίος επιχειρούσε να ταξιδέψ ει στην Γαλλία. Ο ύποπτος ονομάζεται Ahm ed Hassan και η αστυνομία 
μετά τη σύλληψή δ ιεξήγαγε έρευνες σε οικία ενός ζευγαριού που έχε ι φ ιλοξενήσει παραπάνω από 200 παιδιά από 
τη Μάση Ανατολή στα περίχωρα του Λονδίνου. Στον συλληφθέντα απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωπο
κτονίας. ενώ άλλα τρία άτομα είνα ι υπό κράτηση και ανακρίνονται.

www.theguardian.com ■
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Οπτικά Φακοί επα

• Προσφορά -30% στα γυαλιά οράσεως και ηλίου 

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

• Προσφορά στα παιδικά γυαλιά οράσεως 1+1 δώρο.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ E-shop:
Λ. Αλεξάνδρας 119 Γ κύζη 18 www.sismanis.gr
Τηλ.: 210-6427614 Τηλ.: 210-6436648 info@sismanis.gr

»

Δ ΕΛΤΙΟ  Ε ΓΓΡ Α Φ Η Σ Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Η /Τ Ρ ΙΑ Σ
(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:....................................................ΤΗΛ.:...............................................ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.................
Ε π ισ ή μ α ν σ η :  Π α ρ α κ α λ ο ύ ν τα ι ο ι π αλ ιο ί/π α λ ιές  σ υ νδ ρ ομ η τές /τρ ιες  το υ  π εριοδικού μας, να  απ οστείλουν  

τη  συνδρομή τους με το ν  ανω τέρω  τρόπο, καθόσ ον η είσπραξη τη ς  συνδρομής γ ια  το  π εριοδικό,
δεν γ ίν ε τ α ι μέσω τω ν Υπηρεσιών μας.

http://www.sismanis.gr
mailto:info@sismanis.gr
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Οστυνομικό πρόβλημα (παιχνίδι 1)
Επιμέλεια: Ανθ/μος Αντώνης Τζιβανόπουλος

Το βροχερό πρωινό του Οκτώβρη βρήκε την Αρχιφύλακα Παπαδοπούλου νυσταγμένη στον έκτο 
όροφο του Πύργου Αθηνών, στην αίθουσα συσκέψεων της Νομικής Εταιρίας Παπακοσμάς & ΣΙΑ. 

Είχε βρεθεί το πτώμα ενός πελάτη της εταιρίας, του κ. Πετρόχειλου, μέσα στο γραφείο της 
αντιπροέδρου της εταιρίας κας Καραβασίλη, στις 07:51 εκείνο το πρωί, από τη γραμματέα 
της κα Παπαδάκη. Το πτώμα είχε ένα χαρτοκόπτη καρφωμένο στην καρδιά.

Μέσα στην αίθουσα είχε συγκεντρώσει τους τέσσερις βασικούς της υπόπτους. Τον πρόε
δρο της εταιρίας κ. Παπακοσμά, έναν πενηντάρη σχετικώς εύσωμο, την αντιπρόεδρο κα Κα

ραβασίλη 32 ετών, την γραμματέα της κα Παπαδάκη 25 ετών, και τον συνέταιρο της εταιρίας κ. 
Παπαντωνίου 30 ετών. «Κα Καραβασίλη το σύστημα ασφαλείας κατέγραψε είσοδό σας στις 
06:45 το πρωί. Ποιες ήταν οι κινήσεις σας έκτοτε.» ρώτησε την αντιπρόεδρο η αρχιφύλακας με 
καχύποπτο βλέμμα. «Ναι πράγματι, αλλά μπαίνοντας στο γραφείο μου διαπίστωσα ότι ξέχασα 
το συμβόλαιο του κ. Πετρόχειλου στο σπίτι και επέστρεψα να το πάρω». « Το σύστημα ασφα

λείας κατέγραψε έξοδο σας την 06:49. Γατίαργήσατε μιάμιση ώρα.» ρώτησε προβληματισμένη 
η αρχιφύλακας. «Στις 07.13 μ ε  έπιασε βροχή στο δρόμο και έπεσα σε απίστευτη κίνηση. Έκανα όμως κάποια τηλέφωνα στη 

διαδρομή οπότε μπορείτε να τα ελέγξετε» είπε δίνοντας το τηλέφωνό της στην αρχιφύλακα. «Κα Παπαδάκη υόνα*6ε:tc και η κα 
Καραβασίλη έχετε κλειδιά του γραφείου. Επίσης αφιχθήκατε στις 06:59. Τι έχετε να μας πείτε:» «Έχετε 
τα κλειδιά στο χωλ λίγα λεπτά μέχρι να φτιάξω καφέ στην κουζίνα. Δεν πρόσεξα κάτι άλλο μέχρι την ώρα 
τρόχειλο». «Εσείς κ. Παπαντωνίου ήρθατε στις07:25. Προσέξατε κάτι ασυνήθιστο-. Κάνατε 
Μήπως έχετε μα ζ ί σας αδιάβροχο:» ρώτησε η Αρχιφύλακας. «Όχι δεν πρόσεξα τίποτα. Δεν έκανα 
αδιάβροχο. Έχω όμως ομπρέλα που στεγνώνει στο γραφείο μου και είναι στη διάθεσή σας». Η 
κ. Παπακοσμά προβληματισμένη, τον ζύγιασε και τον ρώτησε «Εσείςήρθατε 
στο σπίτι. Εδώ δεν το χρειάζομαι, καθώς σαν πρόεδρος που είμαι έχω σοφέρ να μ ε  

Η Αρχιφύλακας Παπαδοπούλου έχει αντικρίσει πολλά στην πολύχρονη καριέρα της 
Δείχνοντας το δολοφόνο διέταξε τον φύλακα αστυνομικό να τον συλλάβει. Ποιον

αφήσει 
κ. Πε-

Ο δ ηγειτε σωστά-, (παιχνίδι 2)

1 Το γαλάζιο αυτοκίνητο πρέπει να παραχωρήσει την προτεραιότητα:

Α Στο κόκκινο αυτοκίνητο 
Β Στο φορτηγάκι

FLAT TIRE 2 Ταξιδεύετε με 100 χλμ/ώρα σε ένα ελεύθερο ευθύγραμμο τμήμα δρόμου.
Ένα ελαστικό σκάει και το αυτοκίνητό σας αρχίζει να ταλαντώνεται. Τότε θα πρέπει να:

Α Κρατήσετε στιβαρά το τιμόνι ώστε να διατηρήσετε τον έλεγχο και να επιβραδύνετε ομαλά 
Β Κάνετε ένα φρενάρισμα άμεσης ανάγκης

3 Τι δείχνει η πινακίδα αυτή;

Α Τον τόπο σταθμεύσεως του οχήματος 
Β Επικίνδυνο έρεισμα αριστερά 
Γ Αριστερό από το οδόστρωμα υπάρχει αυλάκι με νερό

Α Ποια η σημασία του σήματος αυτού;

Α Οδός αποκλειστικής κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων και πεζών 
Β Η κάθε κατηγορία χρηστών πρέπει να χρησιμοποιεί την πλευρά

του αντίστοιχου διαδρόμου που είναι ειδικά επιλεγμένη γι' αυτήν την κατηγορία 
Γ Απαγορεύεται η είσοδος σε πεζούς και μοτοποδήλατα
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Παιχνίδια γνώσης (παιχνίδι 4)

1. Ποιο χρώμα είναι απέναντι από το κόκκινο 
στο χρωματικό δίσκο;

Α. Μπλε Β. Μοβ Γ. Ροζ |Δ. Πράσινο

2. Ποιο ερευνητικό σκάφος προσεδαφίστηκε στον Άρη 
στις U Ιουλίου 1987;

A. To Roaming Bird Β. To Pathfinder Γ. To Scout

3. Ποιο μνημείο βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο 
της Λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι;

Α. Η Βασιλική της Ιερής Καρδιάς 
Β. Το Κέντρο Ζωρζ Πομπιντού 
Γ. Η Αψίδα του Θριάμβου

U. Ποια είναι η κοινή ονομασία του στοιχείου με το σύμβολο Fe
Α. Σίδηρος Β. Αλάϊ- / y
Γ. Υδράργυρος Δ. Νερό

Ονέκδοτο

Μια κοπέλα φέρνει σπίτι το φίλο της 
να τον γνωρίσει στους πλούσιους 
γονείς της. καθώς αποφάσισαν να 
αρραβωνιαστούν.

_  - Ποια ε ίνα ι λοιπόν τα
σχέδιά σου·. Ρωτά ο πατέρας της 

κοπέλας.
Έχω πάρει υποτροφία για το μετα

πτυχιακό. απαντά ο νεαρός.
- Υποτροφία!... Αξιοθαύμαστο, αλλά πως θα μπορέσεις να 

παρέχεις στην κόρη μου ένα σπίτι για να ζήσει και ανέσεις 
όπως έχει συνηθίσει;

- Θα μελετήσω σκληρά κι έχει ο θεός.
- Και τι Θα κάνεις για να προσφέρεις στην κόρη μου το 

δακτυλίδι αρραβώνων που τις αξίζει·.
- Θα αφοσιωθώ στις σπουδές μου κι έχει ο θεός.
- Και παιδιά: Πως θα μπορέσεις να συντηρήσεις παιδιά:
- Μην ανησυχείτε κύριε, έχει ο θεός.
Η όλη συζήτηση συνεχίστηκε έτσι και κάθε φορά που ο πατέ
ρας της κοπέλας ρωτούσε κάτι, ο γαμπρός επέμενε ότι έχει ο 
θεός. Αργότερα η μητέρα της κοπέλας ρώτησε τον άντρα της:
- Πως πήγε η κουβέντα σας.·
- Δεν έχει δουλειά, δεν έχει σχέδια για το μέλλον και πι

στεύει ότι είμαι ο θεός...

Οπαζοκεφαλιά (παιχνίδι 3)

Που κρύβεται ο φυλακισμένος;

V ____________________________________________

Τεστ αστυνομικών γνώσεων

1. Η χρήση του εργαστηρίου δημοσίου νοσοκομείου από 
το γιατρό Γ για τις εργαστηριακές εξετάσεις του ιδιωτι
κού ιατρείου του, στοιχειοθετεί το έγκλημα της:
Α) εκμετάλλευσης εμπιστευμένων πραγ

μάτων (αρ. 14 § 1 ΠΚ σε συνδ. με 
αρ. 257 ΠΚ) - μεταχείριση πράγ
ματος που είναι εμπιστευμένο 
λόγω της υπηρεσίας για δικό του 
όφελος - υπεξαίρεση χρήσης 

Β) υπεξαίρεσης στην υπηρεσία (αρ. 14 
§ 1 ΠΚ σε συνδ. με αρ. 258 ΠΚ)

Γ) απιστίας σχετικής με την υπηρεσία 
(αρ. 14 § 1 ΠΚ σε συνδ. με αρ. 256 
ΠΚ)

2. Αν ο οδηγός TAXI Τ, δεν παραδώ- 
σει μια αποσκευή (με κοσμήματα) 
από το πορτμπαγκάζ στην Ε ιδιοκτή- 
τριά της μετά την λήξη της διαδρομής, 
διαπράττει την ειδική υπόσταση του 
εγκλήματος της:
Α) απάτης (αρ. 386 ΠΚ)
Β) υπεξαίρεσης (αρ. 375 ΠΚ).
Γ) κλοπής (αρ. 372

3. 0  Α, ο οποίος κυκλο
φόρησε σε διάφορα καταστήματα εγχώριο ουίσκι, σε φι
άλες με ετικέτες ξένων γνωστών εταιρειών, έχει διαπρά- 
ξει την ειδική υπόσταση του εγκλήματος της:
Α) πλαστογραφίας (αρ. 261 § 1 ΠΚ)
Β) απάτης (αρ. 386 § 1 ΠΚ)
Γ) πλαστογραφίας (αρ. 261 § 1 ΠΚ) σε αληθινή πραγματι

κή συρροή (αρ. 94 § 1 ΠΚ) με το έγκλημα της απάτης 
(αρ. 386 § 1 ΠΚ)

■
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I ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Κώ στα ςηθοπο ιό ς
2. Μονάδα ευαισθησίας φωτογραφικού φιλμ - Λατίνων... και
3. Ρυάκι
4. Γενάρχης σημιτικού φύλλου
5. Γερμανική πόλη
6. Άνομη κα ι... αθόρυβη - Ανακάλυψε το βάκιλο της φυματίωσης
7. Πόλη της Τουρκίας

ΚΑΘΕΤΑ
1. "... Μπουράνα": έργο του Ορφ
2. Προστάζει να ... αφήσεις - Δισκογραφική εταιρεία
3. ... θ ' Νιλ: Αμερικανός ηθοποιός
4. Σωρός από αναμμένα κάρβουνα
5. Πολεμική ιαχή του '40 - Μεσαία στη ... σόλα
6. Σε αυτό κάθεταιι ο ... αχώνευτος

Π φωτογραφία του μήνα

«Θα σου πιω το αίμα»

0 ποιητής θέογνης κάπου γράφει, μιλώντας για τους 
αντιπάλους του: «των ειη μέλαν αίμα πιείν». Είναι κάτι σχε
τικό με την απειλή που συχνά ακούμε σήμερα «θα σου πιω 
το αίμα». Πρέπει να πάμε στα πολύ παλιά χρόνια με τα πρω
τόγονα έθιμα, για να μπούμε στο πνεύμα αυτής της έκ 
φρασης. Οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, βλέποντας τους 
αντιπάλους τους να αφήνουν τη ζωή μαζί με την τελευταία 
σταγόνα του αίματός τους, πίστευαν ότι η ψυχή βρισκόταν 
μέσα σε αυτό. Πίστευαν ακόμα και φοβόνταν, πως ο νεκρός 
θα ζητούσε να τους εκδικηθεί κάποτε και έπρεπε με κά
ποιο τρόπο να του αφαιρέσουν την εκδικητική Ερινύα. που 
ξεπηδούσε από το νεκρό σώμα. Για αυτό ακρωτήριαζαν τα 
πτώματα. Χωρίς χέρια δε θα μπορούσαν -έτσι πίστευαν- να 
κρατήσουν δόρυ ή σπαθί. Αν. όμως, η ψυχή του έμενε πα
ρόλα αυτά, ελεύθερη, πάντα θα ενοχλούσε το φονιά.

Για αυτό, πιστεύοντας πως το αίμα ήταν η έδρα της ψυ
χής, το έπιναν. Όσο κι αν φαίνεται το πράγμα καταπληκτι
κό. ήταν γεγονός. Είναι, λοιπόν, δικαιολογημένες έτσι κι 
άλλες δικές μας μεταγενέστερες εκφράσεις: «θα σου φάω 
το μάτι». «0α σου φάω το συκώτι» κλπ. Κατάλοιπο των πα- 

όν εθίμων είναι και αυτό που σκέπτονται σε πολλά μέρη, 
ίή ο φονιάς, για να μπορέσει να απομακρυνθεί από

§ι φ

λιών εθίμώ' 
ότι δηλαδή ο ι 
τον τόπο 
φορές το φονι 
κρατούσε εκεί

μία η τρεις 
ο αίμα τον
**3

Πηγή; «Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις» του Τάκη 
Ναστούλη. εκδόσεις Σμυρνιω#]

ϊόγια σοφών ανθρώπων

Ρίχνοντας μια ματιά 
σ’ένα βιβλίο, 
είναι σαν να ακούς 
τη Φωνή ενός άλλου 
ανθρώπου.
Κάποιου που πέθανε 
ίσως πριν χίλια χρόνια. 
Είναι σαν να κάνεις 
ένα ταξίδι μέσα 
στον χρόνο.

Carl Sagan
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Π γλώσσα μας εορτολόγιο

εξελίσσομαι - ανελίσσομαι - μεταβάλλομαι

Η γενική σημασία του εξελίσσομαι είναι ουδέτερη: πως 
εξελίχθηκαν τα γεγονότα /  η κατάσταση εξελίσσεται ομαλά, 
χρησιμοποιείται όμως και με τη σημασία «αναπτύσσομαι, 
μεταβάλλομαι προς κάτι καλύτερο», με ποιοτική δηλαδή 
χροιά, δηλώνοντας μεταβολή προς το καλύτερο: ο πολιτι
σμός εξελίσσεται. Το ανελίσσομαι σημαίνει «αναπτύσσω σε 
χώρο, απλώνω κάτι, ώστε να καταλάβει μεγαλύτερη έκταση». 
Κυριολεκτείται για στρατιωτικές δυνάμεις και αναφέρεται, 
σε στρατηγικές μεθόδους: Σύμφωνα με νεότερο σχέδιο, οι 
δυνάμεις πεζικού θα ανελιχθούν σε όλη την έκταση του 
βόρειου μετώπου (καταχρηστικά το ανελίσσομαι χρησι
μοποιείται συχνά αντί του εξελίσσομαι!). Το μεταβάλλομαι 
χρησιμοποιείται γενικά με τη σημασία «της μετάβασης από 
μία κατάσταση σε μια άλλη» χωρίς να δηλώνεται ότι είναι 
προς το καλύτερο (εξέλιξη /  βελτίωση) ή προς το χειρότερο 
(χειροτέρευση /  επιδείνωση). Το ίδιο ισχύει και προκειμένου 
περί των ονοματικών παραγώγων εξέλιξη (ουδέτερη μετα
βολή ή μεταβολή προς το καλύτερο), μεταβολή (ουδέτερη 
μεταβολή), εξέλιξη (ανάπτυξη σε χώρο).

Πηγή: Λ εξικό της Ν, Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή γλωσσο
λογίας Γ Μπαμπινιώτη.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 303

(ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι 1)
Ο Υπαστυνόμος βασισμένος στην παρατηρητικότητα του παλιού 
του συνεργάτη απέκλεισε αμέσως την κα Παπαδημητροπούλου, 
λόγω του αυτοκόλλητου στο πίσω τζάμι, καθώς ο ληστής δεν είχε 
κάτι τέτοιο. Η κα Καραβασίλη αποκλείστηκε καθώς ήταν πολύ 
ψηλότερη από τον ληστή. 0 κ. Λαγογιάννης επίσης αποκλείστη
κε καθώς είχε μηανταρισμένο πόδι και δεν μπορούσε να τρέξει. 
Ο κ. Πετρόπουλος αποκλείστηκε λόγω του αυτόματου κιβώτιου 
ταχυτήτων και δεν άναψε στιγμιαία το λαμπάκι της όπισθεν πριν 
μπει στο drive. Ο τελευταίος που απέμεινε ήταν ο κ. Κατσώνης.

ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ 
(παιχνίδι 2)

1- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΧΝΟΥ ΑΝΕΜΟΥ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΗΣ 
(παιχνίδι 3)

1-Δ. 2-Β, 3-Π 4-Β
3-Β, 4-Α

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ 
(παιχνίδι 4)

Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» 
εύχεται χρόνια πολλά σ' όλους τους εορτάζοντες.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ. ΑΘΗΝΑ. ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΑΣΠΑΣΙΑ. 
ΑΦΡΟΔΙΤΗ. ΕΥΤΕΡΠΗ. ΘΑΛΕΙΑ. ΘΕΑΝΩ. ΚΛΕΙΩ. 
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. ΜΑΡΙΑΝΘΗ. ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ. 
ΣΑΠΦΩ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ. ΙΣΜΗΝΗ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1/9
ΜΑΜΑΣ 2/9
ΑΝΘΙΜΟΣ, ΑΡΙΣΤΗ, ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ 3/9
ΕΡΜΙΟΝΗ, ΜΩΥΣΗΣ. ΡΟΖΑΛΙΑ 4/9
ΖΑΧΑΡΙΑΣ 5/9
ΒΙΒΗ, ΕΥΔΟΞΙΑ 6/9
ΚΑΣΣΙΑΝΗ 7/9
ΙΩΑΚΕΙΜ 9/9
ΕΥΑΝΘΙΑ 11/9
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ. ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ 13/9
ΣΤΑΥΡΟΣ. ΘΕΟΚΛΗΣ 14/9
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ, ΝΙΚΗΤΑΣ 15/9
ΕΥΦΗΜΙΑ. ΜΕΛΙΝΑ 16/9
ΣΟΦΙΑ. ΠΙΣΤΗ. ΕΛΠΙΔΑ. ΑΓΑΠΗ 17/9
ΑΡΙΑΔΝΗ 18/9
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 19/9
ΛΟΪΖΟΣ. ΦΩΚΑΣ 22/9
ΞΑΝΘΙΠΠΗ. ΠΟΛΥΞΕΝΗ. ΙΡΙΣ 23/9
ΘΕΚΛΑ. ΜΥΡΣΙΝΗ, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 24/9
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 25/9
ΚΥΡΙΑΚΟΣ 29/9

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 3/10
ΒΕΡΑ. ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ 4/10
ΠΕΛΑΓΙΑ 8/10
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ. ΒΑΛΑΝΤΗΣ 12/10
ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ 15/10
ΑΡΤΕΜΙΟΣ 20/10
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 21/10
ΙΑΚΩΒΟΣ 23/10
ΧΡΥΣΑΝΘΗ 25/10
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26/10
ΝΕΣΤΟ ΡΑΣ 27/10

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 304

(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ -  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017)

ΤΕΣΤ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΝΩΣΕΩΝ
1.Α 2.Γ 3.Γ
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Στο δίΚΤϋΟ θα βρείτε...

w w w .d ild y o s h o p .g r <ν Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 143, Θεσσαλονίκη
ΐζ \  Τηλ. 2310311611

Εφόσον έχετε σύνδεση από τον 
Συνετα ιρ ισ μό Α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν  Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς
κάντε εγγραφή για να δείτε τα άδικά π ρ ο ν ό μ ια  για εσάς.

http://www.dildyoshop.gr
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Κ Α Θ Ε  Μ Ε Ρ Α  
Σ Υ Μ Μ Α Χ Ο Ι

Αποκλειστικά
για τις Ένοπλες Δυνάμεις & 

τα Σώματα Ασφαλείας

Αναγνωρίζουμε την προσφορά σας. 
Σα ς σ τη ρ ίζο υ μ ε σ τη ν  π ρά ξη.

Στην E urobank πιστεύουμε πως οι άνθρω π οι που βρ ίσκοντα ι δίπλα μας και μας 
προσέχουν, αξίζουν και τη δ ική  μας ιδ ια ίτερη  προσοχή. Μ ε αυτή τη σκέψη, 
δ ια μ ορ φ ώ σ α μ ε αποκλειστικά για εσάς, το  προσωπικό τω ν Ενόπλων Δ υνάμεω ν & 
τω ν Σω μάτω ν Α σφ αλείας της χώρας, το  πρόγραμμα προνομίω ν «ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 
ΣΥΜΜΑΧΟΙ», που σας προσφέρει:

• Ό φ ε λ ο ς  5 %  ε π ισ τρ ο φ ή  από τα καθημερ ινά  σας έξοδα  σε σούπερ μάρκετ 
& βενζίνη στους συνεργάτες του προγράμματος.
Σκλαβενίτης, Μ ασούτης, Χ αλκιαδάκης, ΕΚΟ

• Επιτόκιο 2 % ί’ * στο λο γα ρ ια σ μ ό  μ ισ θ ο δ ο σ ία ς  σας για τα  πρώτα €5.000.

• Απεριόριστα εξερχόμενα/εισερχόμενα εμβάσματα αποστολής εντός Ελλάδας, 
πάγιες εντολές, πληρω μές πιστωτικών καρτώ ν ά λλω ν τραπεζών & όλω ν των 
λογαρ ιασμώ ν (ΔΕΚΟ, κ.ά.) με χαμηλή μηνιαία συνδρομή μόλις €1 ή εντελώς
δωρεάν<2> μέσω του προγράμματος e -Συναλλαγές.

• Δ ιευκόλυνση στην π ραγματοποίηση α γορ ώ ν με τη χρήση π ιστωτικών καρτώ ν 
με δω ρεάν συνδρομή, μειω μένο επιτόκιο κατά 3 ,5 0 %  και πληρω μές οφ ειλώ ν  
προς το  δ η μ ό σ ιο  σε έω ς και 12 ά τοκες δόσεις.

• Δ υνατότητα υπ ερανάληψ ης παρέχοντας τα πρώτα € 150  κά θε μήνα άτοκα
για άμεση κάλυψη με μετρητά  σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

(1) Το επιτόκιο είναι κλιμακωτό. Σ.Ε.Π.Α.: 1,7072%. Η Συνολική Ετήσια Πραγματική Απόδοση (Σ.Ε.Π.Α.) υπολογίσθηκε με 
την παραδοχή ότι, για ένα (I) έτος, το ποσό κατάθεσης και το επιτόκιο παραμένουν αμετάβλητα και δεν 
αναλαμβάνονται οι τόκοι εξαμήνου. Σαν αποτέλεσμα, η Σ.ΕΠ.Α. προκύπτει μετά τη φορολόγηση των τόκων με 
συντελεστή 15% και τον όμηνιαίο ανατοκισμό. Το προϊόν διατίθεται υπό τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις της 
από 18.07.2015 ΠΝΠ, όπως εκάατοτε ισχύει. Γa roue όρους και προϋποθέσεις, ενημερωθείτε σε κατάστημα της 
Τράπεζας ή στο www.eurobank.gr.

(2) Το πρόγραμμα e-Συναλλαγές παρέχεται δωρεάν όταν το μηνιαίο υπόλοιπο σε καταθέσεις ή/& επενδύσεις 
ανέρχεται σε τουλάχιστον €3.000. Η ενεργοποίηση των e-Συναλλαγών μπορεί να γίνει είτε στα καταστήματα της 
Τράπεζας είτε μέσω EuroPhone Banking ή e-Banking.
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