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I  ΣΗΜΕΙΩΜΑ S

από τον εκδότη

Μ
ετά την επιτυχή και ασφαλή διοργάνωση χου κορυ

φαίου γεγσνόχος χων Ολυμπιακών Αγώνων, η  Ελλη

ν ικ ή  Ασχυνομία ενχάοσεχαι πλέον σχην καχηγορία 

χων καλύχερων Ασχυνομιών χου κόσμου.

Η  εμπειρία που αποκχήθηκε βεβαίως, δημιουργεί αυ

ξημένη υποχρέωση για  νέους σχραχηγικούς σχόχους και επιτεύγματα, 

προς όφελος χου κοινωνικού συνόλου.

Το "σχοίχημα" χης αποτελεσματικής ανχιμεχώπισης χης εγκλημαχικόχη- 

χας και χης ασφάλειας χων πολιχών είναι διαχρονικό και πρέπει να  κερδί- 
ζεχαι.

Τ ην 6-9-2005 ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιος Βουλγαράκης και 

η  ηγεσία χου Σώματος, παρουσίασαν χο σχέδιο αναδιάρθρωσης χων Αστυ

νομικών Υπηρεσιών χης Θεσσαλονίκης και ανακοίνωσαν γ ια  πρώχη φορά 

χο νέο ιπλοχικό θεσμό χου "κοινοτικού Ασχυνόμου" με βασική φιλοσοφία 

"κανείς δήμος, καμία κοινόχηχα χωρίς μόνιμη αστυνομική παρουσία".

Την 20η Οκχωβρίου, από όλες χις Αστυνομικές Υπηρεσίες χης Χώρας 

γιορτάζεται η  Ημέρα χης Αστυνομίας και χου προστάτη χης Αγίου Αρτε

μίου, που αποτελεί κορυφαία ετήσια εκδήλωση δημοσίων σχέσεων χου Σώ

ματος και καθιερώθηκε από χην πολιτεία για  να  τιμάται η  προσφορά χου 

Έ λ λ η να  Αστυνομικού σχην κοινωνία.

Σχην ημέρα ατπή είναι αφιερωμένη και η  έκδοση χου παρόντος επετεια- 

κού τεύχους ]
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Ο Σεπτέμβρης

Μ ικρασιατική καταστροφή

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

Σύμφωνα μ ε  την 9010/1/16-y από 511/01 απόφαση 
του κ. Υπουργού Δημ. Τάξης, όπως τροποποιήθηκε 
μ ε  τιρ υ π . αριθμ.9010/1/17-α από 18.92002 (φεκ.Β-1244) 
το περιοδικό εποπτεύεται από Διοικούσα Ε πιτροπή  
και εκδίδεται υπό την επιμεΧεια του 3ου Τμήματος Ιστορίας- 
Εκδόσεων της Δ/νοης Δημοσίων Σχάκω νΙΑΕΑ

Εκδότης-Διευθυντής
Α/Υ Ιοχίννης Α  Αθαναοάκος
Αρχισυντάκτης
Υ/Α Αρετή Κ  Λιασή
Βοηθός Αρχισυντάκτη- Υπεύθ. Διαφήμισης
Ανθ/μος Κων. Γ. Κούρος 
Creative art director 
Λιάνα Ιωαννίδου 
Desktop Publishing
Αστυφ. Θωμάς Μπούργος

Συντάκτες
Αρχ/κας Σοφία Ζυγούρα
Αρχ/κας Θεόδωρος Δημοσχάκης
Αρχ/κας Κων. Τσινάλης
Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματιδης
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
ΠΥ. Ζωή Κωσταβάρα, ΠΥ. Αναστασία Πετράκη

Υπηρεσιακές φωτογραφίες
Φωτογρ. Συνεργείο Δ/νσης Δημ. Σχέσεων/ΑΕΑ 
Διαχείριση - Διανομή 
Αρχ/κας Δημήτριος Θάνος 
Εκτύπωση
ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ" ΑΕ.
Λεύκης 134,14565, Κρυονέρι, τηλ. 210/8161301 
Ετήσιες Συνδρομές
Υπαλλήλων Ελληνικής Αστυνομίας σε ενέργεια 
και αποστρατεία 7 ευρώ. Ιδιωτών 10 ευρώ. 
Οργανισμοί, Ο .ΤΑ, Εταιρίες 20 ευρώ. 
Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ.

Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 23, Μαρούσι, 15123 
τηλ. 210/6854609
23 Kifisias Ave. Marousi, 15123, Hellas 
tel.: 210/6854609, fax: 210/6849352 
e-mail: astana@in.gr 
Κωδ. Γεν. Γραμ. Ενημέρωσης 1061

Τα κείμενα τοχν συντακτών και συνεργατών, απηχούν τις δικά; 
τους απόψεις και όχι απαραίτητα εκείνες του Αρχηγείου 
της Ε λληνικής Αστυνομίας.

Η  φωτογραφία του εξωφύλλου απεικονίζει Υπαξιωματικούς της Κρητικής Χωροφυλακής 
και παραχωρήθηκε από τον Αρχ/κα της Α Λ  Λασιθίου Ευστάθιο Σπαντιδάκη.

[  5  ]  Α/Α
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I  ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Μ Η Ν Υ Μ Α

Υπουργού Δημόσιας Τάξης

Γ ι ώ ρ γ ο υ  Β ο υ λ γ α ρ ά κ η

"Η μέρα τ η ς  Α στυνομίας" έχε ι κα θ ιερ ω 
θ ε ί  π λέο ν  ω ς ένα  ορόσημο α ν α γνώ ρ ισ η ς κ α ι τ ιμ ή ς  γ ια  
όλους το υ ς  Α σ τυ ν ο μ ικ ο ύ ς  π ο υ  εκτέλεσ α ν ή  σ υ ν εχ ίζο υ ν  
ν α  εκ τελ ο ύ ν  ευ σ υ νε ίδ η τα  τα  κ α θ ή κ ο ν τα  τους.

Η  κ αθιέρω σ η  τ η ς  γ ιο ρ τή ς  τ η ς  Α σ τυ ν ο μ ία ς  ε ίνα ι επ ίσ η ς 
ένα  σημείο α ναφ οράς τ η ς  δ ια χρ ο ν ικ ή ς  διαδρομής, τ η ς  
προσφ οράς κ α ι τ η ς  γ εν ικ ό τε ρ η ς  δράσης τ η ς  Α σ τυνομ ίας, 
κα ι μ ια  ευ κ α ιρ ία  π ροβλ η μ α τισ μ ού , α ν η σ υ χ ιώ ν  κ α ι α να 
ζη τή σ εω ν γ ια  τ η  σ τρ α τ η γ ικ ή  κ α ι τ η ν  πορεία  το υ  αύριο.

Μ έσα από το πρ ίσ μ α  αυτό , η  γ ιο ρ τή  τ η ς  Α σ τυ νο μ ία ς γ ί 
ν ε τα ι π α ρά λ λη λα  "Η μέρα περ ισ υλλογής". Γ ίν ετα ι ημέρα 
εσ ω τερ ικ ο ύ  δ ια λόγου  κα ι σ υ ν ε ιδη το π ο ίη σ η ς από  το ν  
Έ λ λ η ν α  Α σ τυ νο μ ικό  τω ν  μ εγά λ ω ν  ευ θ υ ν ώ ν  του.

Με τη ν  έννο ια  α υ τή , η "Η μέρα τ η ς  Α στυνομίας" μ πο ρ ε ί 
κά θε  φορά  ν α  ε ίνα ι μ ια  ν έα  α φ ετη ρ ία , ένα  νέο  ξεκ ίνη μ α  
γ ια  τ η ν  α ν ά π τυ ξ η  ό λω ν τω ν  δ υ ν α το τή τ ω ν  τ η ς  Α σ τυ νο 
μ ίας, π ρ ο κ ε ιμ ένο υ  ν α  α ν τα π ο κ ρ ιθ ε ί σ τη ν  αποσ τολή  τ η ς  
κ α ι σ τ ις  προσ δοκ ίες τω ν  π ο λ ιτώ ν .

Ό μ ω ς , σ τη  ν έα  α φ ετη ρ ία  μ ία  β α σ ικ ή  α ρ χή  δεν  επ ιτρ έπ ε 
τα ι π ο τέ  να  αλλάξει: Ε ίν α ι η  α ρ χή  π ο υ  καθορ ίζε ι τον  
Α σ τυ νο μ ικό  ω ς ε γ γ υ η τ ή  τ η ς  α το μ ικ ή ς  ελευ θερ ία ς κα ι 
τ η ς  ασφ ά λειας το υ  ατόμου , α ρ χές κ α ι αξίες π ο υ , α ιώ νες 
π ρ ιν , οι αρχα ίο ι Έ λ λ η ν ε ς  δ ίδαξαν ό τ ι α π ο τελ ο ύ ν  μ ια  
αδιάσπαστη  ενότη τα .

Η  Ε λλάδα  το υ  μ έλ λ ο ντο ς είνα ι π ά νω  α π ’ όλα μ ια  Ε λλάδα  
ασφ αλής σε όλα τα  επ ίπεδα . Ε γ γ ύ η σ η  γ ι ’ α υ τό  α π ο τελ ε ί 
η  σ ύ γχρ ο ν η , α π ο τελεσ μ α τική , με δ η μ ο κ ρ α τ ικ ά  ιδεώ δη 
κ α ι κ ο ν τά  σ τον  π ο λ ίτη  Α σ τυνομ ία . Μ ια  Ε λ λ η ν ικ ή  Α στυ
νο μ ία  αντά ξ ια  ενός σ ύ γχρ ο ν ο υ  Κ ρ ά το υ ς Δ ικα ίου .

α/α [  6  ]
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Μ Η Ν Υ Μ Α

Υφυπουργού Δημόσιας Τάξης

Χ ρ ή σ τ ο υ  Μ α ρ κ ο γ ι α ν ν ά κ η

δ ικ ή  σας μέρα. Σ ας α ν ή κ ει δ ικ α ιω μ α τικ ά  γ ια  το  έργο π ο υ  επ ιτελ ε ίτε . Έ ν α  έρ 
γο  προσφοράς, μ ε  θ υ σ ία  κ α ι α υ τα π ά ρ νη σ η , π ρος τ η ν  κ ο ιν ω ν ία  κα ι το ν  π ο λ ί
τη . Έ ν α  έργο  ό χ ι μόνο  δύσκολο κα ι επ ικ ίν δ υ ν ο , αλλά κα ι με α π τά  α ποτελέ
σματα το  οποίο α ν α γνω ρ ίζετα ι από  το υ ς  πά ντες .

Δ εν ε ίνα ι άλλω στε τυ χα ίο , άτι ο ελ λ η ν ικ ό ς  λα ός με κά θε  τρόπο  δ ε ίχνε ι τ η ν  
εμ π ισ το σ ύ νη  το υ  σ τον  θεσμό τ η ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τυνομ ίας. Κι α υ τό  οφ είλετα ι 
α π ο κ λ ε ισ τ ικ ά  σε σας, π ο υ  όλα α υ τά  τα  χρ ό ν ια  δεν  φ είδεστε κ όπω ν, σε βάρος 
τ η ς  π ρ ο σ ω π ικ ή ς  κ α ι ο ικ ο γεν ε ια κ ή ς ζω ή ς σας.

Η  ασ φ α λή ς δ ιεξα γω γή  τω ν  Ο λ υ μ π ια κ ώ ν  κ α ι Π α ρ α ο λ υ μ π ια κ ώ ν  Α γώ νω ν, αλλά 
κ α ι η  εξίσου εν τυ π ω σ ια κ ή  σ υ ν έχε ια  γ ια  τ η ν  α ν τ ιμ ετώ π ισ η  τ η ς  ε γκ λ η μ α τ ικ ό 
τη τ α ς  κ α ι τ η ν  εμπέδω ση το υ  α ισ θή μ α τος ασφ αλείας π ρος το υ ς  π ο λ ίτες , έχο υ ν  
κ α τα σ τή σ ει α ν α μ φ ισ β ή τη τα  τ η ν  Ε λλάδα  ω ς τ η ν  ασφ αλέστερη  χώ ρ α  τ η ς  Ε υ 
ρώ πης.
Α υ τή  η  μ εγά λ η  προσφ ορά σας π ρ ο ς  τη  π α τρ ίδα  κ α ι το  κ ο ιν ω ν ικ ό  σύνολο  τι- 
μ ά τα ι σήμερα, ημέρα  γ ιο ρ τή ς  τ η ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τυνομ ίας. Π ροσ ω π ικά  σας ευ 
χα ρ ισ τώ  κ α ι σας σ υ γχα ίρ ω  από τα  βάθη  τη ς  κ αρδιάς μου. Κ αι θέλω  να  σας 
δ ιαβεβαιώ σω  ό τι θα ε ίμ α ι σ υ μ π α ρ α σ τά τη ς  σ τη ν  επ ίλ υ σ η  τω ν  π ρ ο βλ η μ ά τω ν  
σας, υ π η ρ εσ ια κ ώ ν  κα ι προσ ω π ικώ ν.



I  ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Μ Η Ν Υ Μ Α

Γενικού Γραμματέα Υ.Δ.Τ.

Λ ε ω ν ί δ α  Ε υ γ γ ε λ ί δ η

ΜJL V  X  ε Ώ ]ν ε υ κ ε φ κ ιχ ε υ 8φ τ ϊκ ιμ ο ύ τ η ς ιρ φ ο ς τ τ ) ς Α [π Μ ν ο ^ ^

χης Αγίου Αρτεμίου, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μερικά; σκέψεις μου.

Βριοκάμαστε εδώ και λίγα χρόνια αε μία περίοδο πολύ μεγάλων αλλαγοόν στον τομέα 
τηςαιχράλαας Στο διεθνά; περιβάλλον napanpouvrai φαινόμενα, <±κις ασύμμετρο; 
απειλό; kcq νεε; μορφο; εγκλήματος ι mu δεν γνωρίζουν όρια γεωγραφικά η εθνικά

Ο 'Ελληναςεϋτυνομκφ φ ω ς  ατΕδαξρσαεή^έΐΒφοςΚωεΓ/εα^ψ^γκχαανη- 
κα oe μια Αστυνυμίι που cwcimjooerai, που αλλάφ, που αντΝεώνεκα, που μπορείνα 
εγγυηθα ασφάλεια στη χωραμας και στον πολίτη. Το Σώμα φ α  πω γερβςβάοεις 'Ε χα  
τεχνογνωσία, άρπα εκτκιιδευμενα προοωπτκο, σύγχρονο ί^ιλισμό, αλλά πράκι να κά
να και άλλα βήματα

Η  Ελληνική Αστυνομία πρσιει συνεχώς να βελτιώνει την ποιότητα w *  υπηρεσιών 
που προσφφα καινα μεγιστοποιείτην απόδοση της Kca καλείται στηνεα εποχήνα 
προχώρησα μπροστά Να δικαιώνει κοθημερινά τις προσδοκίες της Πολιτείας της κοι
νωνίας και των ποΑιτων.

Είμαι σίγουρος σπ όλοι μαζί θα τα καταφφσυμε. Εύχομαι κάθε ευτυχία, υγεία και χαρά 
οε σας κεα σπς οικογένειες σας

Α/Α [8 ] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005



Μ Η Ν Υ Μ Α

Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου

Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Α γ γ ε λ ά κ ο υ

τ ι
J L  Λ .  «Η μέρα τ η ς  Α στυνομίας» που  θεσμοθετή
θ η κ ε  από τη ν  Π ολιτε ία  γ ια  να  τιμήσ ει τη ν  προσφορά 
τ η ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τυνομ ίας σ τη ν  Π ατρίδα  κα ι τη ν  
κο ινω νία , έχει κ α θ ιερω θεί σ τη  συνείδησ η  όλω ν τω ν  
Α σ τυνομ ικώ ν ω ς μ ία  ξεχω ριστή  ημέρα.

Ε ίνα ι η ημέρα π ο υ  επ ιβεβα ιώ νουμε γ ια  άλλη μ ια  φο
ρά τη ν  π ίσ τη  στον όρκο που  δώσαμε. Η  ημέρα που  
α ν τ ικ α το π τρ ίζε ι τ ις  αξίες κα ι τα  ιδα νικά  που  υ π η ρ ε
τούμε. Π ου  μ α ς κ ά νε ι ν α  α ισθανόμαστε υπερή φ α νο ι 
ω ς Έ λ λ η ν ε ς  Α στυνομικοί.

Η  «Η μέρα τη ς  Α στυνομίας» α ντα να κλά  ουσ ιαστικά  
το  δ ικό  μ α ς έργο. Η  σ η μ α ντ ικ ή  συμβολή  σε κρ ίσ ιμα  
γ ια  τη  Χώρα γεγονότα , με αποκορύφ ω μα το υ ς  Ο λυ
μ π ια κ ο ύ ς Α γώ νες του  2004 κα ι η  ουσ ια σ τική  α ν τα 
πόκριση  στο δικα ίω μα τω ν π ο λ ιτώ ν  ν α  ζουν με 
ασφάλεια, έχου ν  αναδείξει τ η ν  Ε λ λ η ν ικ ή  Α στυνομ ία  
ω ς μ ία  από τ ις  κα λύτερες Α στυνομ ίες δ ιεθνώ ς.

Α υτή  τη ν  κ α τά κτη σ η  που  δ ικ α ιω μ α τικά  ανή κει σε 
όλους, οφ είλουμε να  τη  δ ιαφυλάξουμε κα ι να  τη  συ- 
νεχίσουμε. Ο φ είλουμε ν α  δικαιώ σουμε κα ι π ά λ ι τ ις  
προσδοκίες τω ν  π ολ ιτώ ν , ν α  παραμείνει η  Ε λλάδα 
μ ία  από τ ις  ασφαλέστερες Χ ώρες στον κόσμο.

Η π ρ ο ο π τικ ή  α υ τή  έχει κα ι π ά λ ι ω ς σημείο αναφο
ράς τον  Έ λ λ η ν α  Α στυνομικό . Γ νω ρίζετε  ότι το δικό 
μ α ς έργο είνα ι μ ια  δ ια ρκ ή ς προσπάθεια. Α υτό  α π α ι
τ ε ί  το  χρέος μας προς τ η ν  Π ατρίδα, τη ν  κ ο ινω νία  
και το υ ς  πολίτες.

Ως Α ρχηγός το υ  Σ ώ ματος θέλω  ν α  σας διαβεβαιώ 
σω ότι προσβλέπω  σ’ εσάς με α πό λυ τη  εμπ ιστοσύ
νη . Θέλω επ ίσ ης ν α  υπογρα μμ ίσ ω  ό τι η  δέσμευσή 
μου γ ια  σ υ νεχή  βελτίω σ η  τη ς  θέσης το υ  Α σ τυνομ ι
κού  ω ς εργαζόμενου και γεν ικ ό τερα  τη ς  Α σ τυνομ ί
ας ω ς Ο ργανισμού, παραμένει σταθερά μ ία  από τ ις  
βασ ικές μου  προτερα ιότητες.

Για την «Ημέρα της Αστυνομίας» και τον εορτασμό της 
μνήμης του Προστάτη του Σώματος, Μεγαλομάρτυρα 
Αγίου Αρτεμίου, εύχομαι σε όλους καλή δύναμη και κα
λή επιτυχία στο έργο σας. ]

[ 9 ] Α/Α



{  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Κ ά ρ ο λ ο ς  Π α π ο ύ λ ι α ς

ποτελεί ύψιστη τιμή για το περιοδικό μας η φιλοξενία συνέντευξης του Πρώτου Πολίτη της 
χώρας μας και Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια.
Μας δέχτηκε στο Γραφείο του με εγκαρδιότητα, ευγένεια, σεμνότητα και απέραντη απλότη
τα, που δύσκολα απαντάται στις μέρες μας
Γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου 1929 στα Γιάννινα, και φοίτησε στα Γυμνάσια Πωγωνιανής Ζω- 
σιμάδας Ιωαννίνων, Παλαιού Φάληρου και 7ου Παγκρατίου Αθηνών. Η ναζιστική κατοχή 
τον βρήκε μαθητή του Γυμνασίου Πωγωνιανής Εντάχθηκε από τους πρώτους στην ένο

πλη αντίσταση εναντίων των εισβολέων. Σπούδασε νομικά στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Μιλάνου και Κο
λωνίας όπου εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο. Υπήρξε επιστημονικός συνερ
γάτης του Ινστιτούτου Ν Α  Ευρώπης του Μονάχου. Μελέτες και άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε ξένες 
εφημερίδες και περιοδικά. Το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1967 τον βρήκε στην Δυτική Γερμανία.
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“ Ο 'Ελληνας Αστυνομικός 
αποτελεί αναπόσπαστο και ενεργό 

μέλος της κοινωνίας ”

Εκεί πρωτοστάτησε στην οργάνωση της Σοσιαλιστικής 
Δημοκρατικής Ένωσης Εξωτερικού, η οποία κινητοποί
ησε τους ΓΕλληνες εργαζομένους, φοιτητές και επιστή
μονες της δυτικής Ευρώπης, εναντίον της Χούντας των 
Συνταγματαρχών. Υπήρξε επίσης ιδρυτικό μέλος της 
πρώτης συνδικαλιστικής αντιστασιακής οργάνωσης και 
ήταν ένας από τους τακτικότερους συνεργάτες της "Ντοϊ- 
τσε Βέλλε". Διετέλεσε επί σειρά ετών, Υφυπουργός Ανα
πληρωτής Υπουργός Υπουργός Εξωτερικών, καθώς και 
Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και 
Εξωτερικών Υποθέσεων. Πρωταγωνίστησε σε όλες τις 
προσπάθειες επίλυσης του Μεσανατολικού ζητήματος με 
κορυφαίο γεγονός την επιτυχή διαμεσολάβησή του για 
την ασφαλή αποχώρηση των εγκλωβισμένων μαχητών 
της παλαιστινιακής αντίστασης και του ιδίόυ του Αραφάτ 
με ελληνικά πλοία από την Τρίπολη του Λιβάνου (1983). 
Απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στην δημιουργία στέρεων 
σχέσεων με τον αραβικό κόσμο, είναι δε ενδεικτική η εξο
μάλυνση των ελληνοαιγυπτιακών σχέσεων και η θεσμο
θέτηση της τριμερούς συνεργασίας Ιράν -Αρμενίας- Ελ
λάδας Συνομίλησε με δώδεκα συνολικά Υπουργούς Εξω
τερικών της Τουρκίας και ήταν σταθερά προσανατολι
σμένος στην διαρκή και επίπονη προσπάθεια εξομάλυν
σης των Ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η προσπάθεια αυτή 
κορυφώθηκε με την υπογραφή του Μνημονίου Παπού- 
λια-Γιλμάζ το 1988. Την τριετία 1993 -1996 υπήρξε σημα
ντική η συμβολή του στην έναρξη των ενταξιακών συνο
μιλιών της Κυπριακής Δημοκρατίας ιδιαίτερα στο καθο
ριστικό για την ένταξή τη ς  Συμβούλιο Κορυφής της Ευ
ρωπαϊκής Έ νο χη ς στο Έσσεν.

Αξίζει στο σημείο αυτό να τσνισθεί, ότι είναι η πρώτη φο
ρά, που Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας δίδει συ
νέντευξη στο επίσημο περιοδικό της Ελληνικής Αστυνο
μίας και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους!

Κύριε Πρόεδρε, από τις 12 Μαρτίου 2005, είστε ο έκτος 
κατά σειρά Πρόεδρος της μεταπολιτευτικής περιόδου 
της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η πανηγυρική σας δε 
εκλογή με 275 ψήφους υπέρ, ανοίγει μια νέα σελίδα 
στην ιστορία της χώρας, μια που η επιλογή του προσώ
που σας αποτελεί κορυφαία απόδειξη συναινετικών 
διαδικασιών εκ μέρους των δύο μεγάλων κομμάτων. 
Ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις που κάνατε με την ανα
κοίνωση του ονόματος σας στο ύψιστο αυτό αξίωμα; 
Η υψηλή, έκφραση συναίνεσης στο πρόσωπό μου κατά την 
εκλογή στο ανώτατο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρα
τίας, καταδεικνύει την βαθύτατη δημοκρατική ωριμότητα 
της ελληνικής κοινωνίας και του πολίτικου κόσμου της 
χώρας. Υπό την έννοια αυτή, το γεγονός αυτό αποτελεί για 
μένα, όχι μόνο τιμή, αλλά και σημαντική ευθύνη, την 
οποία αναλαμβάνω με πλήρη επίγνωση των προσδοκιών 
των συμπολιτών μας.

Μετείχατε στη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής του 
τόπου από τη θέση του Υφυπουργού, του Αναπληρωτή 
Υπουργού και μετά του Υπουργού Εξωτερικών. Ως 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας σήμερα, πως βλέπετε τη
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θέση της χώρας μας στην παγκόσμια κοινωνία;
Η Ελλάδα, από την μεταπολίτευση και μετά, έχει αναδειχθεί 
σταδιακά σε παράγοντα σταθερότητας, ειρήνης και ασφάλει
ας στην εγγύς περιοχή της και έχει καταστεί αξιόπιστος συ
νομιλητής και εταίρος τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσο και στον διεθνή χώρο, όπως απεδείχθη και 
από την πρόσφατη εκλογή της, μετά μακρά σειρά ετών, ως 
μη μονίμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμέ
νων Εθνών. Η εκπλήρωση των διεθνών της υποχρεώσεων 
με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης, η συμμετοχή, μεταξύ ά ΐ- 
1ων, σε ειρηνευτικές αποστολές, όπως στην Βοσνία - Ερζε
γοβίνη και στο Κόσσοβο και η συνεχής προσπάθεια για την 
εδραίωση σχέσεων καλής γειτονίας, ιδιαίτερα με τις χώρες 
εκείνες με τις οποίες αναμφίβολα υπάρχουν προβλήματα, 
εκτιμάται από τους εταίρους και συμμάχους μας, οι οποίοι 
φυσικό είναι να επιθυμούν και αυτοί την διατήρηση κλίμα
τος εμπιστοσύνης και συνεργασίας στον ευαίσθητο χώρο των 
Βαλκανίων και ευρύτερα της Ν.Α. Ευρώπης.
Το ειδικό βάρος της χώρας μας αποτελεί πλέον ένα σταθερό 
υπόβαθρο για την περαιτέρω αναβάθμιση του διεθνούς ρό
λου της, όπως οριοθετείται από τις προκλήσεις της παγκο
σμιοποίησης.

Και από τη θέση της χώρας μας στο παγκόσμιο περιβάλ
λον, να περάσουμε τώρα στη θέση της Ελληνικής Αστυ
νομίας στο διεθνές περιβάλλον ασφαλείας, όπως αυτό 
έχει διαμορφωθεί ιδ ίω ς μετά τις πρόσφατες τρομοκρατι
κές επιθέσεις στο Λονδίνο αλλά και σε άλλες χώρες. Πως 
βλέπετε σήμερα την Ελληνική Αστυνομία στον εν λόγω 
χώρο και με δεδομένο την κοινώς αναγνωρισμένη και 
απολύτως επιτυχημένη διαχείριση της ασφάλειας των 
Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και την εξάρθρωση της εγ
χώριας τρομοκρατίας.
Η τρομοκρατική απειλή με τις διαστάσεις που έχει πλέον

προαλάβει επιβάλλει τη συνέργεια και την συσπεί
ρωση της παγκόσμιας κοινότητας για την αποτελε
σματική αποτροπή και καταστολή της. Η  Ελληνική 
Αστυνομία με την εμπειρία που έχει αποκομίσει, 
ιδιαίτερα μετά τους επιτυχημένους Ολυμπιακούς 

Αγώνες της Αθήνας, με το εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμι
κό και την σύγχρονη υλικο-τεχνική υποδομή, είναι σε θέση 
να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις της διεθνούς αυτής 
συγκυρίας, διασφαλίζοντας παράλληλα την εσωτερική κοι
νωνική αποδοχή που έχει ήδη κερδίσει με την επίδειξη αι
σθήματος ευθύνης και σεβασμού των δημοκρατικών αρχών.

Η Ελλάδα συνεχίζει να  διατηρεί τους χαμηλότερους δεί
κτες εγκληματικότητας στον Ευρωπαϊκό χώρο.
Η Ελληνική Αστυνομία καταβάλλει τεράστιες προσπάθει
ες για να είναι καθημερινά κοντά στον πολίτη, παρέχο
ντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου από πλευράς ασφάλει
ας αλλά και κοινωνικών υπηρεσιών. Ποια είναι η γνώμη 
σας για το μέλλον της Ελληνικής Αστυνομίας σε σχέση με 
το ρόλο της, την αποστολή της και την εν γένει κοινωνι
κή προσφορά της στην ελληνική κοινωνία;
Ο Έλληνας Αστυνομικός αποτελεί αναπόσπαστο και ενεργό 
μέλος της ελληνικής κοινωνίας, ευρίσκεται, όπως άλλωστε 
θα έπρεπε, δίπλα και όχι απέναντι στον έλληνα πολίτη και 
υπό την έννοια αυτή επιτελεί υψηλό κοινωνικό λειτούργημα 
για την διασφάλιση της τάξης και της κοινωνικής γαλήνης. 
Βέβαια, η αποδοχή του εξαρτάται και από την εκπαίδευση 
που λαμβάνει, τις προσωπικές του ευαισθησίες και την συ
ναίσθηση των υποχρεώσεων που έχει έναντι των πολιτών, 
τους οποίους καλείται να υπηρετεί και με τους οποίους πρέ
πει να δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σε
βασμού. Θέλω να τονίσω εδώ με ικανοποίηση ότι το κλίμα 
αυτό επικράτησε κατά τρόπο άψογο κατά την περίοδο των 
Ολυμπιακών Αγώνων.

Κύριε Πρόεδρε σας ευχαριστούμε θερμά για την τιμή που 
μας κάνατε
Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι σε όλους τους αστυνομικούς 
καλή δύναμη στη συνέχιση του δύσκολου έργου τους. ]

Συνέντευξη: Υ/Α Αρετή Κ. Λιαση 
Φωτο: Αστυφ. θωμάς Μπούργος
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τηλ: 210.271732 
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ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΣΙΣΜΕ ΤΖΟΓΛ ΟΥ
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ & ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΤΖΑΚΕΤ ΕΛ.ΑΣ



Το Προεδρικό
Μέγαρο

περιοχή όπου βρίσκεται το Προεδρικό Μέγαρο ήταν 
μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα έξω από το σχέδιο πόλεως της 
πρωτεύουσας. Τα Ανάκτορα, σημερινή Βουλή, ήταν το όριο της πόλης προς 
Ανατολάς. Πίσω από αυτό απλώνονταν άκτιστες εκτάσεις, χωράφια και περιβό
λια. Τα μόνο κτίρια που διακρίνονται στους χάρτες της εποχής είναι το Μέγα
ρο της Δουκίσσης Πλακεντίας "Ιλίσια" (σημερινό Βυζαντινό Μουσείο) και η 
Μονή Πετράκη, κτισμένα και τα δύο στην εξοχή μακριά από το κέντρο της πό
λης. Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε ότι όταν το 1854 αποφασίζεται 
η ίδρυση ορφανοτροφείου θηλέων κάτω από την προστασία της Βασίλισσας 
Αμαλίας και για το λόγο αυτό το οικόπεδο που επελέγη βρισκόταν δίπλα ακρι
βώς στο σημερινό Προεδρικό Μέγαρο. Το ορφανοτροφείο "Αμαλιείον" (κατεδα
φισμένο σήμερα) βρισκόταν μεταξύ των οδών Ηρώδου Αττικού, Λυκείου και 
Στησιχόρου. Ακτιστα επίσης παρέμεναν και τα επί του άξονα της λεωφόρου 
Κηφισίας (σημερινή Βασιλίσσης Σοφίας) οικόπεδα τα οποία το κράτος προόρι
ζε για την ανέγερση υπουργείων.
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Στις αρχές του 1870, το δημόσιο επέτρεψε την πώληση οικο
πέδων σε ιδιώτες. Κτίζονται τότε τα πρώτα ιδιωτικά μέγαρα 
που στεγάζουν τις μεγαλοαστικές οικογένειες της Αθήνας. Κα
τά τη δεκαετία του 1890 ανατίθεται στον αρχιτέκτονα Έρνεστ 
Τσίλλερ η  οικοδόμηση του Ανακτόρου του Διαδόχου (σημερι
νό Προεδρικό Μέγαρο), στη θέση όπου βρισκόταν ο βασιλικός 
λαχανόκηπος. Το οικόπεδο καταλαμβάνει ένα ολόκληρο οικο
δομικό τετράγωνο μεταξύ των οδών Ηρώδου Αττικού, Αραβα- 
ντινού, Ησιόδου, Μελεάγρου και Διοχάρους (σημερινή Βασι- 
λεώς Γεωργίου ΒΟ.
Σήμερα που η Αθήνα επεκτάθηκε, το Προεδρικό Μέγαρο βρί
σκεται στο κεντρικότερο σημείο της πόλης πίσω από τον 
Εθνικό κήπο και το Κοινοβούλιο, στα όρια ακριβώς του ιστο
ρικού κέντρου και της νέας πόλης
Η οδός Ηρώδου Αττικού που φιλοξενεί το Μέγαρο, δεν είναι

μόνον ένας από τους ωραιότερους δρόμους της πόλης αλλά εί
ναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πολίτικη και κοινωνική ζωή 
αυτού του τόπου, αφού πέραν του Μεγάρου, φιλοξενεί και το 
Μέγαρο Μαξίμου όπου βρίσκεται το Γραφείο του εκάστοτε 
Πρωθυπουργού.

Το Προεδρικό Μέγαρο καταλαμβάνει συνολική έκταση 27 πε
ρίπου στρεμμάτων, μεγάλο τμήμα της οποίας κατέχει ο κήπος 
Στην κύρια όψη του κτιρίου, επί της Ηρώδου Αττικού, βρί
σκεται η επίσημη είσοδος του Μεγάρου. Η ανεπίσημη είσοδος 
βρίσκεται επί της Βασιλέως Γεωργίου Β'.
Η απόφαση για την ανέγερση του κτιρίου που στεγάζει σήμε
ρα την Προεδρία της Δημοκρατίας ανάγεται στο 1868. Τη χρο
νιά αυτή γεννήθηκε ο γυιός του Γεωργίου Α' και διάδοχος του 
θρόνου, Κωνσταντίνος και το Ελληνικό δημόσιο αποφάσισε
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να του δωρίσει, όταν ενηλικιωθεί, ιδιαίτερη κατοικία Πράγμα
τι, εικοσιένα χρόνια αργότερα, όταν ο διάδοχος Κωνσταντίνος 
νυμφεύεται την πριγκίπισσα Σοφία Χοετζόλλερν, το ελληνικό 
δημόσιο ετηρησε την υπόσχεση του.
Ο σχεδιασμός του "Ανακτόρου του Διαδόχου", όπως έγινε γνω
στό το κτίριο, ανατέθηκε στον Ερνέστο Τσίλλερ. Το ανάκτορο 
άρχισε να κτίζεται το 1891 και τελείωσε έξη χρόνια αργότερα, 
το 1897.
Την παραμονή των Χριστουγέννων του 1909 πυρκαγιά κατέ
στρεψε ένα μεγάλο τμήμα του κτιρίου των Ανακτόρων όπου 
διέμενε ο βασιλεύς, δηλαδή της σημερινής Βουλής, με αποτέλε
σμα το Ανάκτορο του Διαδόχου να χρησιμοποιηθεί προσωρινά 
ως κατοικία και της υπόλοιπης βασιλικής οικογένειας. Μετά 
τη δολοφονία του Γεωργίου του Α' (1913) και την άνοδο στο 
θρόνο του διαδόχου Κωνσταντίνου μετατρέπεται οριστικά σε 
βασιλικά Ανάκτορα
Η χρήση του κτιρίου ως Ανακτόρων διακόπτεται το 1924 όταν 
καταλύεται η βασιλεία και ανακηρύσσεται Δημοκρατία Το 
κτίριο χρησιμοποιείται ως Προεδρικό Μέγαρο μέχρι το 1935 
και επανέρχεται στην αρχική του χρήση με την παλινόρθωση 
της Μοναρχίας το 1935 και την επιστροφή του Βασιλέως 
Μετά τη μεταπολίτευση του 1974 και την οριστική εγκαθίδρυ

ση της δημοκρατίας στη χώρα, το κτίριο χρησιμοποιείται πλέ
ον ως Προεδρικό Μέγαρο και ως κατοικία των εκάστοτε Προέ
δρων.
Η  ανάθεση της ανεγέρσεως των Ανακτόρων στον Γερμανό αρ
χιτέκτονα Ερνέστο Τσίλλερ είχε ως όρο το σχεδίασμά ενός κτι
ρίου, το οποίο δεν θα ήταν μεγαλοπρεπές, ούτε κατά τα πρότυ
πα των ευρωπαϊκών ανακτόρων. Τα ανάκτορα έπρεπε να συγ
γενεύουν μορφολογικά με τις μεγαλοαστικές κατοικίες της 
εποχής και να εκπροσωπούν την άρχουσα κοινωνική τάξη της 
χώρας. Φαίνεται ότι ο Γεώργιος Α' ήταν αυτός που έδωσε τις 
κατευθυντήριες οδηγίες.
Πρόκειται για ένα τριόροφο νεοκλασικό κτίριο, με λιτή και αυ
στηρή πρόσοψη που ακολουθεί τους νόμους της συμμετρίας 
Το κύριο σώμα πλαισιώνεται από δύο πτέρυγες που προεξέ
χουν ελαφρά.
Στο δεύτερο όροφο μία σειρά από διπλά παράθυρα αφήνουν εν
διάμεσα κενά όπου διακρίνονται ανάγλυφα εραλδικά σύμβολα, 
παραστάσεις των τεσσάρων εποχών, τα μονογράμματα Κ και Σ 
(Κωνσταντίνος και Σοφία), καθώς και πρόσωπα της ελληνικής 
μυθολογίας Στη στέψη του κτιρίου ο Τσίλλερ έχει τοποθετή
σει αγάλματα Ό λες οι όψεις του κτιρίου είναι απλές Μοναδι
κή προεξοχή αποτελεί το ιωνικό πρόπυλο της κυρίας εισόδου
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προς την οδό Ηρώδου του Αττι
κού.
Τόσο στην πρόσοψη όσο και στην 
κάτοψη το ανάκτορο του Διαδόχου 
παρουσιάύι σημαντικές ομοιότητες 
με τα σχέδια του Θ. Χάνσεν για τα 
Ανάκτορα του Πειραιά που δεν 
πραγματοποιήθηκαν ποτέ.
Ο Ερνέστος Τσίλλερ υπήρξε συ
νεργάτης, φίλος και θαυμαστής 
του διάσημου αρχιτέκτονα Θεόφι
λου Χάνσεν, από το έργο του οποί
ου ήταν λογικό να επηρεασθεί.
Οι μετατροπές που έχουν γίνει στο 
κτίριο στο διάστημα που μεσολά
βησε από την ίδρυση του και μέχρι 
σήμερα δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Εξαίρεση αποτελεί η 
προσθήκη της αίθουσας χορού (σημερινή αίθουσα διαπιστευ
τηρίων) το 1909 και η προσθήκη της πίσω πτέρυγας (σημερινή 
αίθουσα δεξιώσεων) στις αρχές της δεκαετίας του ’60.
Οι κατόψεις παρουσιάζουν βέβαια κάποιες αλλαγές σε σχέση 
με την αρχική σχεδίαση του Μεγάρου. Οι περισσότερες όμως

είναι φυσικές και αναμενόμενες εφ’ 
όσον το κτίριο έχει ήδη συμπληρώ
σει έναν αιώνα ζωής. Οι σημαντικό
τερες από αυτές είναι η προσθήκη 
ενός δεύτερου κλιμακοστασίου 
στην πίσω πλευρά του κτιρίου, που 
επιτρέπει την επικοινωνία των ορό
φων μεταξύ τους χωρίς να γίνεται 
χρήση του κεντρικού κλιμακοστα
σίου και η εγκατάσταση ανελκυ- 
στήρος Από τις σημαντικότερες 
εξωτερικές επεμβάσεις η δημιουρ
γία μιας δεύτερης μεγάλης μαρμάρι
νης σκάλας επί Προεδρίας Κωνστα
ντίνου Τσάτσου, που συνδέει το 
κτίριο με τον κήπο.

Ο κήπος του Προεδρικού Μεγάρου καταλαμβάνει έκταση 25 
περίπου στρεμμάτων και αποτελεί μια όαση πράσινου στο κέ
ντρο της Αθήνας Στα μέσα του 19ου αιώνα το χώρο αυτό κα
ταλάμβανε ο λαχανόκηπος των Βασιλικών Ανακτόρων μια 
και το έδαφος στη θέση αυτή ήταν ιδιαίτερα εύφορο.
Μετά την αποπεράτωση του Μεγάρου το 1897 και τη χάραξη

“ Το Προεδρικό 
Μέγαρο

καταλαμβάνει συνολική 
έκταση

27 στρεμμάτων περίπου, 
μεγάλο τμήμα της οποίας 

κατέχει Ο κ ή π ο ς  99
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της οδού Ηρώδου Αττικού, ο χώρος που περιέβαλε το Ανάκτορο του Διαδό
χου διαμορφώθηκε οε μεγάλο διακοσμητικό κήπο. Το σχεδίασμά φαίνεται 
άτι ανέλαβε το τεχνικό γραφείο του Τσίλλερ. Την επιλογή όμως των κατάλ
ληλων φυτών θα πρέπει να επιμελήθηκε έλληνας ειδικός, αφού τα περισσό
τερα δένδρα ανήκουν στην ελληνική χλωρίδα
Ο κήπος ήδη από την αρχή, διαχωρίστηκε σε δυο μεγάλα τμήματα λόγω της 
σημαντικής κλίσης του εδάφους Στο mo ψηλό επάνω τμήμα είχε τοποθετη
θεί το κτίσμα
Ο σχεδιασμός του κήπου στην πρόσοψη του κτιρίου συναντάται και σε άλ
λα νεοκλασικά κτίρια της εποχής (Ακαδημία, Πανεπιστήμιο, Εθνική Βιβλιο
θήκη). Ο κήπος ακολουθεί ένα σχετικά αυστηρό γεωμετρικό σχέδιο γαλλι
κού ρυθμού, με συμμετρικά παρτφια χλόης και νησίδες εποχιακών ανθοφό- 
ρων φυτών. Την αυστηρότητα της σύνθεσης προς την οδό Ηρώδου Αττικού 
μετριάζουν αιωνόβια πλατάνια, φιλύρες φοίνικες και κυπαρίσσια 
Στο μεγαλύτερο τμήμα του κήπου που βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο, 
οδηγεί μια φαρδιά μαρμάρινη σκάλα Η συμμετρία έχει διατηρηθεί και εδώ, 
με κεντρικό σημείο αναφοράς έναν μακρύ διάδρομο με ψηλά κυπαρίσσια 
που καταλήγει στην πισίνα και το περίπτερο. Δεξιά και αριστερά του διαδρό
μου υπάρχουν χλοοτάπητες βαθμιδωτές ταράτσες παρτέρια και νησίδες με 
δέντρα και θάμνους Περιφερειακά σε όλη την έκταση του κήπου υπάρχουν 
ψηλές δενδροστοιχίες δίπλα στα κιγκλιδώματα που εξασφαλίζουν την απα
ραίτητη απομόνωση από τους γύρω δρόμους
Γενικά η φυτολογική σύνθεση του κήπου είναι αρκετά πλούσια αφού περι
λαμβάνει περίπου 140 διαφορετικά είδη και ποικιλίες καλλωπιστικών δέν
δρων, θάμνων, αναρριχώμενων φυτών κ.α. Μερικά από τα φυτά αυτά είναι 
σπάνια Πολλά από τα δέντρα του κήπου όπως για παράδειγμα οι αριές και 
τα κυπαρίσσια ξρπερνούν έναν αιώνα ζωής
Από τον αρχικό σχεδίασμά του στα τέλη του 19ου αιώνα και μέχρι την με
ταπολίτευση ο κήπος του Ανακτόρου διατηρήθηκε χωρίς να αλλάξει σημα
ντικά  Μετά το 1974 ο κήπος υπέστη αρκετές αλλαγές Η σημαντικότερη 
από αυτές είναι αναμφίβολα η προσθήκη μιάς φαρδιάς μαρμάρινης σκάλας 
που διευκολύνει την πρόσβαση στον κάτω κήπο.
Στις 24 Ιουλίου κάθε χρόνο, σε ανάμνηση της αποκατάστασης της Δημοκρα
τίας του 1974, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεξιώνεται στον κήπο την πο
λιτική, στρατιωτική και πνευματική ηγεσία της χώρας καθώς επίσης εκ
προσώπους του τύπου, όλων των παραγωγικών τάξεων, πολλών Οργανι
σμών και Οργανώσεων.

Τ η ν  ευ θ ύ ν η  ασφάλειας το υ  Π ροεδρικού  Μ εγάρου φέρει η  Υ πη
ρεσία Α σφάλειας Π ροέδρου Δ η μοκρατίας που  υ π ά γετα ι σ τη ν  
Γ εν ικ ή  Δ ιεύ θυ νσ η  Α σφάλειας Ε π ισ ή μ ω ν κα ι έχει σαν αποστο
λή:
α . Η  ασφάλεια του  Π ροέδρου τη ς  Δ η μοκρα τία ς και τω ν  μελώ ν 
τη ς  ο ικογένειας του  π ο υ  σ υ νο ικ ο ύ ν  με αυτόν, 
β . Η  ασφάλεια όσων έχο υ ν  διατελέσει Π ρόεδροι Δ η μοκρα τία ς 
μ ετά  το  Σ ύ ντα γμ α  του  1975.
γ. Η  ασφάλεια τω ν  α ρ χη γώ ν Κ ρατώ ν και τω ν  π ροσ ω π ικοτή 
τω ν  ξένω ν Κ ρατώ ν π ο υ  επ ισ κ έπ το ντα ι επ ίσημα τ η ν  Χώρα μας 
και
δ . Η  ασφάλεια τω ν  χώ ρ ω ν κα ι εγκατα στάσεω ν τ η ς  Π ροεδρίας 
τη ς  Δ ημοκρατίας.

Επιμέλεια: Υ/Α' Αρετή Κ. Λιασή 
Φωτο: Αστυιρ. θωμάς Μπούργος



Η <ΐυ ο<ιλ ίκι του αυτοκινήτου σου 
με /2 άτοκες μηνιαίες δόσεις!

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΛΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

8  210-9273370 
2310-508536

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΣΗΜΕΡΑ!
ασφαλίζεις το αυτοκίνητο σου 

με έκπτωση στα ασφάλιστρα 
και εξόφληση σε 12 άτοκες 

μηνιαίες δόσεις

ΗΡ ΑΘΗΝΑ

13-14 __
15_-20 
21-25 
26-30 
31-40 

41 & ΑΝΩ

176.31
188,01
214.58
230,40
247.81
266,96
288,03
311.20

_336*6?_
364,73

Πακέτο Καλύψεων
Σωματικές Βλάβες 
Υλικές Ζημίες
Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού 
Κάλυψη από Ανασφάλιστο Όχημα 
Προστασία Ασφαλίστρου 
Φροντίδα Ατυχήματος - Διαμετακόμιση 
Φροντίδα Υγείας

ΛΟΙΠΗ
ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ

143,90 140,31___
152.45 148,50
171,84
183,40

167.09
1 78,17___

196,10 190.36
210,08 203.76 _

ί 225,46 218,51___
242,38 234,73

1260,98 252,57
281,45 272,20

Ασφαλιζ. Ποσά
500.000€ 
100.000€  

15.000€ 
30.000€

Δεκιές όλες ο, π,σιωηκές κάρεες! Έκδοοη νέας π,οεωακής κάρχας αυθημερόν!
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της Ελληνικής Αστυνομίας

Ι
ΟΥΛΙΑΝΟΣ: Τ α λα ίπ ω ρε, 
σ τερ ή θ η κ ες  τα μ ά τια  σ ο υ  
και όλα  τα μ έλη  σ ο υ , έγ ινε  
το σώ μα σ ο υ  σ ύ ν τ ρ ιμ μ α  
κα ι είσα ι π ια  ά χ ρ η σ τ ο ς .  

Ε λ π ίζ ε ις , λ ο ιπ ό ν , α κ ό μ η  σε 
Ε κ ε ίν ο ν  π ο υ  ή λ π ιζες ; Ζ ήτησε τη  
ευ μ εν ε ια  τω ν θεώ ν. Έ λ α  σ ’ 
α υ τ ο ύ ς  γ ια  ν α  σε λ υ π η θ ο ύ ν  και 
μ η  σε π α ρ α δ ώ σ ο υ ν  σ τ ις  τ ιμ ω ρ ίες  
το υ  Άδη...

Α
ΡΤΕΜ ΙΟ Σ: "Οι θ εο ί σ ο υ  ν α  με κ ο λ ά σ ο υ ν;
Ε ίπ ε ο ά γ ιο ς! Και π ω ς θα  μ π ο ρ ε σ ο υ ν  ν α  
α π ο φ ύ γ ο υ ν  α υ τ ο ί τ η ν  Κ όλαση, γ ια  ν α  
κ ο λ ά σ ο υ ν  ά λ λ ο υ ς; Ό λ α  α υ τά  τα θ α υ μ α σ τά  
π ο υ  β λ έ π εις , ο Χ ρ ισ τό ς  τα επ ιτ ρ έ π ει γ ια  

σ ένα , ν α  π ρ ο β λ η μ α τ ισ τ ε ίς  και ν α  π ισ τ έψ εις . Α λλά τι 
χά νω  τα λ ό γ ια  μ ο υ  με σ ένα  π ο υ  π α ρ α δ ό θ η κ ες  σ τ ο υ ς  
δ α ίμ ο νες ! Β γά λε ό π ο ια  α π ό φ α σ η  θ έλ ε ις  ε ν α ν τ ίο ν  
μ ο υ . Έ μ α θ ε ς  π λ έ ο ν  με λ ό γ ια  και έρ γα , ότι εγώ , με 
τη δ ύ ν α μ η  τ ο υ  α λ η θ ιν ο ύ  θ εο ύ , στα  θ ελή μ α τά  σ ο υ  
δ εν  υ π ο τά σ σ ο μ α ι...
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Λίγα λόγια για τη ζωή και το μαρτύριο του

Ο Ά γιος Α ρτέμ ιος κ α τα γό τα ν  από ευ γενε ίς  γο νε ίς  κα ι 
έζησε τη ν  εποχή  το υ  Μ εγ. Κ ω νσ τα ντίνου , χ ω ρ ίς  να  
γνω ρ ίζο υμ ε  π ό τε  α κρ ιβώ ς κα ι που. Ε ίνα ι γνω σ τό  
όμω ς ότι ο γ ιό ς  το υ  Μ. Κ ω νσ τα ντίνου , Κ ω νστάντιος, 
ή τα ν  φ ίλ ος κα ι συσπουδαστής του  Α γίου. Ο Κ ωνστά- 
ν τ ιο ς  το ν  εκτιμ ούσ ε π ο λ ύ  γ ια  τη ν  μόρφω σή του , τα  
δ ιο ικ η τικ ά  κ α ι π ο λ ιτ ικ ά  του  χαρίσματα, αλλά πολύ  
περισσότερο γ ια  τ η ν  π ίσ τη  κα ι τη ν  ευσέβειά του. Γ ι’ 
αυτό  και τον  διόρισε Α υγουστάλιο  
(μ ικρό  Α ύγουστο , δηλαδή ηγεμό
να) όλης τη ς  Α ιγύ π το υ . Ο Α ρτέ
μ ιο ς δ ιέπρεπε μ ετα ξύ  όλω ν τω ν  
η γ εμ ό ν ω ν  τ η ς  Α υτο κ ρ α το ρ ία ς , 
επειδή  εργαζόταν ευσ υνε ίδη τα  με 
ζήλο γ ια  το  καλό του  λαού του.
Τ ον σεβόταν ο λαός, αλλά το ν  
εκτιμ ούσ ε κα ι ο αυτοκράτορας.
Ή λ θε  όμως ο καιρός που στο θρόνο 
της Κωνσταντινουπόλεως ανέβηκε ο 
Ιουλιανός, που  έμεινε σ τη ν  ιστο
ρία  με τη ν  προσω νυμ ία  παραβά
της. Ο νέος α υτοκρά τορας σ υλ
λα μβάνει κα ι θέτε ι σε εφαρμογή το 
σχέδιο επαναφ οράς τ η ς  λα τρείας 
τω ν  ειδώ λω ν σε όλη τη ν  α υτοκρα 
τορία. Θ έλει ν α  γυ ρ ίσ ε ι π ίσω  τη ν  
ιστορία. Π ρα γμ α τοπ ο ιε ί μάλιστα  ο 
ίδ ιος περιοδείες στο κ ρά τος δ ια τάζοντα ς ν α  ξανανθί
ζουν οι ε ιδω λολα τρ ικο ί ναοί. Σ τα  τέλη  του  362 μ.Χ. 
π η γ α ίν ε ι σ τη ν  Α ντιόχε ια  με σκοπό, αφενός να  εκ 
σ τρατεύσει ενα ντίο ν  τω ν  Π ερσώ ν, αφ ετέρου  "μένεα 
πνέω ν" εν α ν τ ίο ν  τω ν  Χ ρ ισ τια νώ ν να  τ ιμω ρή σ ει 
όσους α ρ νο ύ ντα ι τ η ν  εθ ν ικ ή  θρησκεία. Ο άγ ιος Α ρτέ
μ ιος ή τα ν  π α ρώ ν στο μ α ρτύρ ιο  τω ν  α γ ίω ν  Ε υ γεν ίο υ  
και Μ ακαρίου, οι οποίοι υ π έμ εινα ν  φ ρ ικ τά  βασανι
στή ρ ια  ενώ π ιον  το υ  Ιουλιανού . Β λέποντας ο Α ρτέ
μ ιος α υ τή  τη ν  κατάσταση σκέφθηκε, ό τ ι εάν δεν μ ι
λούσε ή τα ν  σαν ν α  α ρνιότα ν τ η ν  π ίσ τη  του. "Όποιος 
με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους", ε ίπε  ο Χ ρι
στός, "θα τον ομολογήσω και εγώ ενώπιον του Πατρός 
μου την ημέρα της Εκείνη". ΓΓ αυτό, χω ρ ίς  φόβο έλεγ
ξε τον  Ιουλιανό.
"Γιατί, βασιλιά", το υ  είπε, "αναγκάζετε αγίους ανθρώ
πους να αρνηθούν την πίστη τους και τους δέρνετε; Άν
θρωπος είστε και σεις, όπως όλοι μας. Και ως αυτο
κράτορας πρέπει να υπηρετείτε τον αληθινό τον Θεό 
και όχι τους δαίμονες. Ο Ιουλιανός, σαν άκουσε αυτό, 
τα  έχασε και ρώ τησε με θυμό:

"Ποιος είναι αυτός ο αλητήριος, που τολμά να με ελέγ
ξει";
"Αυτός", του  ε ίπα ν  οι σ τρατιώ τες, "είναι ο Αρτέμιος, ο 

Αυγουστάλιος της Αιγύπτου...".
"Αφαιρέστε του", διατάσσει το υ ς  σ τρ α τ ιώ τες "την στρα
τιωτική ζώνη που φορεί ο ανάξιος αυτός και θα τον θα
νατώσω, όχι με ένα, αλλά με χίλιούς θανάτους". Α μέ
σως τότε  τον  έγδυσαν οι σ τρα τιώ τες κα ι τον  παρέδω 
σαν σ τους δήμιους. Ε κείνο ι του  έδεσαν με σ χο ιν ιά  τα  
χέρ ια  και τα  πόδια  κα ι τον  τέντω σαν. Ά ρχισαν ν α  τον

κ τ υ π ο ό ν  με μ α σ τ ίγ ιο  
σ τη ν  κο ιλ ιά  και σ τη  ρά
χη . Τόσο π ο λύ  τον  έδει
ραν, ώ στε αλλάξανε βάρ
δια  τέσσερις φορές.
Ο Ά γ ιο ς  Α ρ τέμ ιο ς  τα  
υ π έμ εν ε  α γο γγύ σ τω ς . 
Δ εν έβγαλε ο ύ τε  τον  πα 
ρ α μ ικ ρ ό  α να σ τενα γμ ό . 
Το έδαφος κά τω  κ ο κ κ ίν ι
σε από το α ίμα του. Ό λ ο ι 
όσοι το ν  έβλεπαν θα ύμα
ζαν με τ η ν  κ α ρ τερ ία  
του , καθώ ς και ο ίδ ιος ο 
Ιουλιανός.
Ο αυτοκρά τορας βλέπο
ν τ α ς  τη ν  α κ λ ό νη τη  π ί
σ τη  το υ  Α ρτεμ ίου  άλλαξε 
τα κ τ ικ ή  (τον πήρε με το 

καλό). Τ ου  "ζήτησε" σ υ γγνώ μ η , επειδή  αναγκά σθηκε 
να  του  φ ερ θ εί κ α τ ’ α υτόν  τον  τρόπο. Ή τ α ν  μάλιστα  
πρόθυμ ος ν α  τον  κάνει έπαρχο  τω ν  Π ρα ιτορ ια νώ ν 
κα ι αρχιερέα τω ν  μ εγάλω ν θεώ ν, α ρ κ ε ί να  π ροσ κυ
νούσε τα  είδωλα, προσπάθησε να  τον  πείσει, ότι η 
εθ ν ικ ή  θρησκεία, ή τα ν  η  μόνη  αληθινή .
Ο άγ ιος τό τε  αποκρίθηκε:
Βασιλιά, για την πίστη μου στον Χριστό δεν θα σας πω 
τίποτε, αν και έχω χίλιες δύο αποδείξεις ότι αυτή είναι 
η μόνη αληθινή. Σας απαντώ λοιπόν ότι τους θεούς σας 
δεν τους λατρεύω, ούτε τη χρυσή εικόνα του αγαπημέ
νου σας Απόλλωνα θα προσκυνήσω ποτέ! Πρέπει να 
σας πω επίσης ότι ο Μ. Κωνσταντίνος, δεν ήταν ανόη
τος που πίστεψε ολόθερμα στον Χριστό ύστερα από το 
συγκλονιστικό θαύμα που έζησε. Είδε, πριν από τη μά 
χη με τον Μαξέντιο, το καταμεσήμερο, το σημείο του Τ ί
μιου Σταυρού στον ουρανό, που άστραφτε περισσότερο 
από τον ήλιο. Αυτό το σημείο το είδαμε και εμείς και 
πολλοί από τους στρατιώτες σου τους οποίους μπορείς 
να ρωτήσεις. Τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο τον 
προείπαν οι Προφήτες, εκατοντάδες χρόνια πριν. Δεν
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σας φαίνεται παράξενο πώς 
το ήξεραν; Αλλά και τα δι
κά σας βιβλία λένε αρκετά 
γ ια ’ Αυτόν, όπως είναι οι 
επιστολές των Σιβυλλών, 
τα Βουκολικά του Βιργιλί- 
ου και οι "χρησμοί' των θε
ών σας, και μάλιστα του 
Απόλλωνα. Θυμηθείτε τι 
απάντησε το μαντείο των 
Δελφών όταν ρώτησε τον 
Απόλλωνα κάποιος υπηρέ
της του: "Μη ώφειλες πήμα 
τον τε και ύστατον εξερέσθαι, δήμορ εμών προπάλων... 
Και ο παθών Θεός εστί, και ου θεότης πάθεν αυτή 
Με άλλα λόγια: Ύπηρέτα μου, καλύτερα να μη με ρω
τούσες αυτό το τελευταίο, δια τον θαυμάσιο Θεό και για 
την πνοή, η οποία έχει συναθροισμένα ολόγυρά της όλα 
τα άστρα, το φως, τους ποταμούς, τον Άδη, τον αέρα, το 
νερό και τη φωτιά, και χωρίς να το θέλω με διώχνει 
από τούτο δω το σπίτι μου. Έ φυγε ο Απόλλων. Έ φυγε  
επειδή Ένας άνθρωπος ουράνιος τον αναγκάζει. Και 
εκείνος, που έπαθε, είναι Θεός. Και δεν έπαθε αυτή η 
ίδια η Θεότητα".
"Νομίζω, Αρτέμιε, του  είπε ο Ιουλιανός, ότι δεν ήσουν 
Αυγουστάλιος στην Αίγυπτο, αλλά χρησμολόγος και γε
λωτοποιός, αφού μου διηγείσαι παλαιούς μύθους και 
λόγια, που τα λένε οι γριούλες, όταν μεθάνε".
"Ίσως δεν καταλάβατε καλά, βασιλιά", του  α π α ντά  ο 

Μ άρτυς. "Εγώ σας φέρνω αποδείξεις από τους θεούς 
σας και τα δικά σας βιβλία, για να μάθετε το μυστήριο 
της αλήθειας και της θείας οικονομίας. Κ αθώ ς έλεγε 
αυτά  ο άγιος, ο Ιουλ ια νός έμεινε άφω νος, θαυμάζο
ν τ α ς  τ η ν  πολυμάθεια , το ετοιμόλογο και το θάρρος 
του  μάρτυρα. Από τη  μ ανία  του  τό τε  διέταξε ν α  τον 
γδύσ ο υν  κα ι ν α  πυρώ σ ουν σ ιδερένιες σούβλες. Με 
α υ τές  να  το υ  τρ υ π ή σ ο υ ν  τα  π λευρά  κα ι ν α  χαράξουν 
τη  ρά χη  του  με α ιχμ η ρά  σίδερα, κ α τό π ιν  ν α  το ν  σ ύ
ρουν  κά τω  σ τη  γ η  γ ια  να  
το υ  προξενούν  π ιο  π ολύ  
πόνο.
Τ ον βασανίζανε έτσ ι αρκε
τή  ώρα αλλά ο Μ άρτυς 
υπ έμ ε ινε  με καρτερ ία  και 
δεν έβγαλε ούτε  ένα  ανα
στεναγμό. Β λέποντας ο Ιο- 
υλ ια νός ό τ ι ν ικ ή θ η κ ε  διέ
ταξε ν α  το ν  κλείσουν στη  
φ υ λ α κ ή  κα ι να  τον  αφή- 
σουν τελείω ς νη σ τικό . Ο 
άγ ιος ενώ  προσευχόταν 
στη  φ υ λα κή  είδε τον  Χ ρι

στό που  το υ  είπε, όπω ς συ 
με ομολόγησες μπροστά 
σ τους ανθρώ πους, έτσ ι θα 
σε ομολογήσω και Ε γώ  
ενώ π ιον  το υ  Π ατρός μου. 
Έ χ ε  θάρρος, θα ε ίμαι κο
ν τ ά  σου μ έχρ ι το τέλος. 
Σ υ γχρ ό ν ω ς ο άγ ιος θερα- 
π εύ θ η κ ε  τελείω ς από τ ις  
πληγές. Δ εν το υ  έμεινε 
ούτε  ίχν ο ς  μω λω πισμού. 
Π ήρε θάρρος κα ι δύνα μη  

κα ι όλη τη  ν ύ κ τ α  δοξολογούσε και ευχαριστούσε 
τον  Θεό. Έ μ ε ιν ε  σ τη  φ υ λ α κ ή  χ ω ρ ίς  φ α γη τό  και ν ε 
ρό δεκα πέντε  ημέρες.

Το μαρτύρ ιο  τη ς  σχισμένης πέτρας
Μ ετά το  πέρα ς α υ το ύ  το υ  χρ ο ν ικ ο ύ  δ ια σ τήμ ατος ο 
Ιουλ ια νός διέταξε να  φ έρουν και π ά λ ι μ προστά  το υ  
το ν  Α ρτέμιο. Μ όλις όμω ς διαπίστω σε π ω ς δεν υ π ή ρ 
χε  σημάδι κακοπο ίησης στο σώμα χου νεύρ ιασε και 
το υ  λέγει:
"Φαίνετε πως σου άρεσαν τα μαρτύρια, θα σου δώσω 

λοιπόν και άλλα για να ευχαριστηθείς. Αλλά σε λυπά
μαι μικρέ άνθρωπε και θέλω να σε αποσπάσω από την 
άγνοιά σου. Έλα, λοιπόν, πρόθυμα και μ ε  τη θέλησή 
σου και θυσίασε στους θεούς, οι οποίοι σε στόλισαν με  
πολλές αρετές και μ ε  πλούτο και μ ε  αξιώματα. Μη γί
νεσαι αχάριστος". Τ ότε ο ά γ ιος σε αυστηρό τόνο, χ ω 
ρ ίς  ίχν ο ς  φόβου, το υ  λέγει:
"Γιατί τρελάθηκες παράνομε, γιατί επιχειρείς πράγμα
τα ανώφελα; Άφησες τις επαναστάσεις των βαρβάρων 
και τον πόλεμο της Περσίας, για τον οποίον αναστάτω
σες όλη την Οικουμένη, και έβαλες όλη σου την φροντί
δα εναντίον μου; Αποφάσισε, λοιπόν, να με θανατώσεις 
μ ε όποιο θάνατο θέλεις. Εγώ δεν λατρεύω

τους θεούς σου".
Ό τ α ν  τ ’ άκουσε α υτά  ο 
Ιουλ ια νός εξεμάνη. Πρό- 
σταξε ν α  Κ αλέσουν λα τό
μους, σ τους οπο ίους έδει
ξε μ ια  μ εγά λη  πέτρα , 
που  ή τα ν  α π ένα ν τι από 
το  θέατρο, και το υ ς  είπε:
"Σχίστε αυτή τη μεγάλη 
πέτρα στα δύο. Βάλτε την 
μια πλάκα κάτω στη γη 
και ξαπλώστε τον επάνω. 
Έ πειτα ρίξτε του την άλλη 
να τον καταπλακώσει και
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να του συνθλίψει τα κόκαλα, για να μάθη σε ποιόν ενα
ντιώνεται και ας έλθει να τον βοηθήσει ο Χριστός του". 
Το μ α ρ τύ ρ ιο  ή τα ν  τρομερό. Ο ι πέτρες το υ  τσάκισαν 
τα  κόκαλα. Ο ι παρευρισκόμενοι ά κ ουγα ν  το τρίξιμο 
τω ν  οστώ ν, π ο υ  σπάζανε. Δ ιερράγησαν τα  σ πλά γχνα  
το υ  κα ι β γή κ α ν ε  από τ ις  κ ό γχες  τα  μ ά τια  του. Έ μ ε ι
ν ε  ο μ ά ρ τυ ς  όλη τη  ν ύ χ τ α  ανάμεσα σ τις  δύο πέτρες. 
Το π ρ ω ί ο Ιουλιανός διέταξε ν α  σηκώ σουν τη ν  επάνω  
π έτρ α  νομ ίζοντα ς ότι εν τω  μεταξύ θα ε ίχε  ξεψ υ χή 
σει. Αλλά, ό τα ν σήκω σαν τη ν  π έτρα  σ ηκώ θηκε όρ
θ ιος ο άγ ιος με το  σώμα το υ  πεπ ιεσμένο  σαν σανίδι 
και τα  μ ά τια  το υ  έξω από τ ις  κόγχες. Ό λ ο ι τα  χάσα
ν ε  κα ι θαύμαζαν. Β λέπανε άνθρω πο γ υ μ ν ό  με κατα- 
τσακισμένα  κόκαλα, με πολτοπο ιη μένες σάρκες και 
με χυ μ ένα  τα  σω θικά  του, να  π ερ ιπ α τε ί κα ι να  ελέγ
χ ε ι το  Βασιλιά. Ο Ιουλ ια νός θαύμαζε βλέποντα ς τέ 
τοιο  παράδοξο θέαμα κα ι ε ίπε  σ τους γύ ρ ω  του: 
"Βλέπετε πράγμα πρωτοφανές και παράδοξο; Πράγμα
τι! Ο άνθρωπος αυτός είναι μάγος! Δεν φανταζόμουν 
ποτέ, ότι θα μπορούσε ακόμτι να είναι ζωντανός, να πε- 
ριπατεί και να κουβεντιάζει, χωρίς μέλη και σωθικά". 
Κ αι γ υ ρ ίζο ν τα ς  προς τον  μ ά ρτυρα  του  είπε: "Να! Τα
λαίπωρε, στερήθηκες τα μάτια σου και όλα τα μέλη σου, 
έγινε το σώμα σου σύντριμμα και είσαι πια άχρηστος. 
Ελπίζεις, λοιπόν, ακόμη σε Εκείνον που ηλπιζες; Ζήτη
σε τη ευμένεια των θεών. 'Ελα σ ’ αυτούς για να σε λυ
πηθούν και μη  σε παραδώσουν στις τιμωρίες του Άδη. 
"Οι θεοί σου να με κολάσουν; Ε ίπ ε  ο άγιος! Και πως θα

μπορέσουν να αποφύγουν αυτοί την Κόλαση, για να κο
λάσουν άλλους; Γ ι’ αυτούς είναι ετοιμασμένο το πυρ το 
αιώνιο και δυστυχώς μα ζί μ ’ αυτούς θα παραδοθείς και 
συ. Ό λα αυτά τα θαυμαστά που βλέπεις ο Χριστός τα 
επιτρέπει για σένα, να προβληματιστείς και να πιστέ
ψεις. Αλλά τι χάνω τα λόγια μου με σένα που παραδό
θηκες στους δαίμονες! Βγάλε όποια απόφαση θέλεις 
εναντίον μου. Έμαθες πλέον με λόγια και έργα, ότι 
εγώ, με τη δύναμη του αληθινού θεού, στα θεληματά 
σου δεν υποτάσσομαι.

Α π ο κ ε φ α λ ί ζ ε τ α ι

Α κούγοντα ς α υτά  ο Β ασιλιάς μ η  γνω ρ ίζο ντα ς  τ ι άλ
λο ν α  πράξει, έβγαλε τ η ν  απόφαση:
"Αρτέμιον τον υβρίσαντα τους θεούς και καταπατησα- 
ντα τους Ελληνικούς και Ρωμαϊκούς νόμους και ομολο- 
γησαντα εαυτόν Χριστιανόν, αντί δε δουκός και Αυγου- 
στάλιου, Γαλλιλαίον εαυτόν ονομάσαντα, παραδίδομεν 
εις την εσχάτην των ποινών και διατάσσομεν, ίνα η μια
ρά αυτού κεφαλή κοπή διά ξίφους".
Ο άγιος Α ρτέμιος με χαμόγελο  άκουσε τ η ν  θα να τ ικ ή  
το υ  κ α τα δ ίκ η  κα ι ακολουθούσε πρόθυμ α  το υς δήμ ιο 
υ ς  γεμ ά τος χαρά, παρά τη  σ ω ματική  το υ  κατάσταση, 
κ α ίτο ι ευρ ίσκετο  σε τέτο ια  σω μα τική  κατάσταση. 
Σ τον  τόπο  τ η ς  κ α τα δ ίκ η ς το υ ς  παρακάλεσε και του  
επέτρ εψ α ν λ ίγο  ν α  προσευχηθεί. Μ εταξύ άλλω ν είπε: 
"Σε ευχαριστώ Θεέ μου, που με δυνάμωσες να συντρί-
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ψω τις παγίδες του διαβόλου και να καταντροπιάσω τον 
Παραβάτη, που αρνήθηκε εσένα, το Φως του κόσμου. 
Σε ευχαριστώ, Χριστέ μου, που με  αξίωσες να Σε ομο
λογήσω. Και τώρα Σε παρακαλώ να δόσεις αναψυχή 
στον πιστό Σου λαό. Οι εχθροί Σου ξεσηκώθηκαν κατά 
των αγίων Σου. Ελάτε, λέγουν, να τους εξολοθρευσομε, 
για να μείνει μόνον η ανάμνηση του Χριστού. Αυτά καυ- 
χάται ο Ιουλιανός και απειλεί τον λαό Σου. Τα θυσια
στήριά Σου κατεδαφίστηκαν, τα ιερά Σου πυρπολήθη- 
καν, η ευπρέπεια του οίκου Σου εξαφανίστηκε, το αίμα 
της διαθήκης εκμηδενίστηκε εξαιτίας των αμαρτιών 
μας. Αλλά Συ, Κύριε, σταμάτα την αγανάκτηση Σου, 
την οποία εμείς προκαλέσαμε παροργίζοντάς Σε. Σύ- 
ντριψε την υπερήφανη κεφαλή της ειδωλολατρίας, η 
οποία σηκώθηκε πάλι τώρα και κινήθηκε κατά των 
δούλων Σου. Δώσε να Σου προσφέρεται καθαρά και 
άμωμος θυσία σε κάθε τόπο της Δεσποτείας Σου ώστε 
να δοξάζεται το Όνομα του Πατρός και του Υιού και του 
Αγίου Πνεύματος στους αιώνες των αιώνων". Κ ατόπ ιν  
γονάτισε ο άγιος. Έ κ α ν ε  τρ ε ις  μετά νο ιες προς ανατο- 
λάς κα ι είπε:
"Θεέ μου, δέξε την ψυχή μου και ανάπαυσέ την μετά  

των αγίων Σου". Τ η  σ τιγμ ή  εκε ίνη  α κούσ τη κε  φ ω νή  
από τον  ουρανό, ν α  λέει:
"Αρτέμιε, άκουσε ο Θεός την προσευχή σου και σου χά 

ρισε την χάρη των ιαμάτων. Σπεύσε να τελειώσεις τον 
δρόμο σου".
Α υτά  τα  άκουσαν οι παρευρισκόμενοι δήμιοι και ο 
κόσμος που  παρακολουθούσε το μαρτύριο . Η  καρδιά 
το υ  μ ά ρτυρα  γέμ ισε από αγαλλίαση. Έ σ κ υ ψ ε  π ρ ό θυ 
μα το  κεφ άλι το υ  κ α ι δέχθη κε το ν  αποκεφαλισμό 
του.
Κ άποια ευσεβής γ υ ν α ίκ α  που  ονομαζόταν Α ρίστη, 
κ α ι ή τα ν  δ ιακόνισσα τη ς  Ε κ κλ η σ ία ς τη ς  Α ντιόχειας, 
ζήτησε από τον  Ιουλ ιανό  κ α ι παρέλαβε το  τ ίμ ιο  Λ εί
ψ ανο  του  Μ άρτυρα. Το έβαλε μέσα σε μ ια  θή κ η  και 
το έστειλε σ τη ν  Κ ω νσ τα ντινούπ ολη  και το  εντα φ ία 
σαν στον τόπο που  λέγετα ι Οξεία, όπου ήθελα ν να  
κ τ ίσ ο υ ν  ναό  προς τ ιμ ή ν  του. Ε πειδή  όμω ς δεν κ α τέ
σ τη  α υτό  δυνα τό  τοποθέτησ αν τη  θή κ η  με το λε ίψ α 
νο  του  στο Ναό του  Τ ίμ ιου  Π ροδρόμου, όπου τελο ύ 
σε πολλά  θαύματα.
Ο θάνατος του  Αγ. Α ρτεμ ίου δεν ή τα ν  ή ττα . Ή τ α ν  
θρίαμβος. Ή τ τ α  θα ή τα ν  αν υποχω ρούσε, αν έμενε 
αδιάφορος, αν  υ π έ κ υ π τ ε  σ τ ις  απειλές, αν  υ π ο κ ρ ινό 
ταν, αν πρόδιδε Ε κ είνο ν  που  αγάπησε. Ο Άγ. Α ρτέ
μ ιος δεν πέθανε. Π έρασε με το  θά νατό  του  σ τη ν  α ιώ 
ν ια  ζωή. Α πόδειξη τη ς  σ υ νεχο ύ ς παρουσίας του  τα  
πολλά θα ύματα  που  επ ιτελ ε ί από τότε  μ έχρ ι σήμερα. 
Ί σ ω ς  ο άγ ιος Α ρτέμ ιος κ α λ ε ί όλους εμάς το υ ς  α σ τυ 
νο μ ικ ο ύ ς  να  μ ιμη θούμε το παράδειγμα του, ώστε να  
δώ σουμε τη  δ ικ ή  μας μ α ρ τυ ρ ία  κα ι το δ ικό  μας μαρ

τύρ ιο , στη  σημ ερ ινή  π ολύπ α θ η  και τα ρα γμ ένη  κ ο ι
νω ν ία  μας.

Βιβλιογραφία για το βίο του αγίου Σωφρονίου Ευστραπάδου, Μ ψρ. 
Λεσντοπάλεως, Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο. 59. 
Νικοδήμου του Αγιορείτου, Συναξαριστής Αγίων, εκδ. Ορθόδ. Κυ
ψέλη, Θεοσαλονίκη, ο. 389.
Μ ιχαήλ Γαλανού, Οι βίοι των Αγίων. Μ ην Οκτώβριος, σ. 106. 
Κων/νου Χρ. Δουκάκη, Μέγας Συναξαριστής, α. 240.
Εκκλησία Κ Ε  (1948)328.
Θρησκευτική και Η θική Εγκυκλοπαίδεια 3, σ. 259.
Αρχ. Νικοδήμου ΠαυλόπουΧου, Αγιοδρόμιο, 1978, ο. 595.
Μ ψρ. Φ ιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, Ή ρω ες της Πίστεως, σ. 
224.
Αρχ. Θεοδώρου Μπεράτη, Καλλίνικοι μάρτυρες, α. 165.
Κων/νου Δανούση, Ημερολόγιο της Ελληγικής Αστυνομίας, 2002. 
Μψροττολίτου Ζιχνών (Νυν Πατρών) Νικοδήμου, Εόρτια Μ ηνύμα
τα, σ. 204.
Αρχ. Χαραλάμπους Βασιλόπουλου, Άγιος Αρτέμιος, [αριθμ. 48]. 
Αρχ. Φιλαρέτου Βιτάλη, Λόγοι επ ί των εορτών και μνημώ ν αγίων, 
σ. 48.
Κώδικας Θ 92 (φ. 1-73) I. Μ. Μ εγίστης Λαύρας Αγίου Ό ρους 
Ελληνική Πατρολογία τόμος 96, (σελ 1252 -1320). ]

Αρχ/κας Κωνσταντίνος Χρ. Τσινάλης
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ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ι.Χ. 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ - ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ 

ΟΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (ευρώ) 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
B/M

φορ. ίπ π ο ι^ ^ ^ 2 3 4 5 6 7 8 9 10

έως 6 112,20 119,17 126,13 133,10 140,06 147,03 153,99 160,96 167,92

7-8 120,83 128,60 136,36 144,13 151,90 159,67 167,44 175,21 182,98

9-10 146,81 155,80 164,78 173 ,76 182,75 191,73 200,71 209,69 218,68

11-12 153,41 163,00 172,60 182 ,20 191,80 201,39 210,99 220,59 230,19

13 και άνω 164,13 174,73 185,33 195 ,93 206,52 217,12 227,72 238,31 248,91

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ*
Β/Μ

φορ. ί π π ο ι ^ ^ 2 3 4 I 6 7 8 9 10

έως 6 84,15 89,38 96,60 99 83 105,05 110,27 115,50 120,72 125,94

7-8 90,62 96,45 102,27 108 ,10 113,93 119,75 125,58 131,41 137,23

9-10 110,11 116,85 123,59 130 ,32 137,06 143,80 150,53 157,27 164,01

11-12 115,05 122,25 129,45 136,65 143,85 151,04 158,24 165,44 172,64

13 και άνω 123,10 131,05 138,99 146,94 154,89 162,84 170,79 178,73 186,68

* Πλήν Νομού Θεσσαλονίκης και Νήσου Κρήτης, όπου ισχύει ανάλογο εκπτωτικό τιμολόγιο.

- Αίτηση Ασφάλισης Τηλεφωνικώς - Παράδοση Συμβολαίου στο χώρο σας 
- Σε ατυχήματα χωρίς υπαιτιότητα επισκευή οχήματος χωρίς επιβάρυνση

σε συμβεβλημένα συνεργεία

Τώρα και εξόφληση ασφαλίστρων με πιστωτική κάρτα

INSURANCE CONSULTANTS

MiG ΧΡΗ Μ AT ΟΑΣΦ ΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Λ. Δημοκρατίας 55 (έναντι Πενταγώνου), Ν. Ψυχικό 
τηλ: 210 6777764, φαΕ: 210 6729760 
web: www.mig.gr 
e-mail: insurance@mig.gr

ivwimten
I N S U R A N C E  C O S . A .  

Α Ν Ω Ν Υ Μ Η  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ ΙΚ Η  Ε ΤΑ ΙΡ ΙΑ

http://www.mig.gr
mailto:insurance@mig.gr


[  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ

Ο Αστυνομικός θεσμός
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ (1 8 3 3 -1 9 8 4 )

Με το Β.Δ. της 20/5 - 1/6/1833 ιδρύεται η Ελληνική Χωροφυλα
κή η οποία, εκτός από τα σοβαρά προβλήματα δημόσιας τάξης 
και ασφάλειας, τα διάφορα κινήματα, τη συμμέτοχη της στους 
εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες, είχε να αντιμετωπίσει το με
γάλο πρόβλημα της μάστιγας της ληστείας. Αγώνας δύσκολος, 
που κράτησε περίπου 100 χρόνια.

1 /Κ ω ν/νο ς Βλαχόπουλος: Α γω νι
στής του ’21. Από τους πρώ τους 
Α ξιωματικούς Χ ωροφυλακής. Π ρώ
τος Έ λ λ η ν α ς  Α ρχηγός Χωροφυλα
κ ή ς (1842 - 1843). Π ρώτος Α ρχηγός 
Χ ωροφυλακής υπήρξε ο Γάλλος φ ι
λέλληνας Γκραγιάρ Φ ραγκίσκος 
(1833 - 1834).

Α/Α [26] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005



2 / 1925: Απόσπασμα Χωροφυ
λακής υπό  τον Α νθυπομοίραρ
χο Ζωγράφο, που καταδίωκε 
τους λήσταρχους Μ παμπάνη 
και Γ ιαγκούλα, βοηθώντας 
έτσι στην εξόντωσή τους.

[ 2 7 ]

1833 -  2005



{  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ Ί833 - 2005

3 / Ταγματάρχης Χωροφυλακής. 
Μ εγάλη στολή (1900). 4 / Στολή Χ ωροφύλακα πεζού (1837).

Α/Α [ 28 ] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ0Σ-0ΚΤΩΒΡΙ0Σ 2005



5 / 1924: Οι ληστές Γκανάτσος και Μα- 
κρής, λ ίγο  π ρ ιν  τη ν  εκτέλεση τους.

[29].*



6/  1935: Έ φ ιπ π ο ς  Χωροφυλακή.

7 / Π οδηλατιστές Χωροφυλακής, παρελαύνουν κατά τη ν  εθνική  εορτή 
τη ς  25ης Μ αρτίου. (Αθήνα, τέλη  δεκαετίας 1930).

[ 3 0 ] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005

{  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ■1833 - 2005



8/  1954: Άνδρες Χ ωροφυλακής τη ς τ ιμ η τ ικ ή ς  φρου
ράς του  Ά γνωστου Σ τρατιώ τη  λαμβάνουν τ ις  θέσεις 
τους μπροστά στο μνημείο.
(Η Χ ωροφυλακή συμμετείχε μαζί με τους "Εύζωνες" 
στη Τ ιμ η τική  Φρουρά του μνημείου του Ά γνωστου 
Σ τρατιώ τη).

9 / 1953: Χωροφύλακας τροχονόμος στην 
πλατεία  Π λατάνου Κ ηφισιάς Α ττικής.



{  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ 1833 - 2005

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (1 8 3 6  - 1 8 9 3 )  - 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (1 8 4 9  - 1 9 0 6 )

Τ ην 31-12-1836 εκδίδεται χο Β.Δ. "Περί Δ ημοτικής 
Α στυνομίας” που  επέφερε ρ ιζικές αλλαγές στην από 
τους Δ ήμους τη ς χώ ρας άσκηση τη ς τοπ ική ς και αγρο
τ ικ ή ς  αστυνομίας που είχε ανατεθεί σ’ αυτούς με τον 
Νόμο τη ς  17-12-1833 "Περί σχηματισμού τω ν Δήμων 
κ .λ .π .”

Το έτος 1849 καταργείτα ι η Δ ημοτική  Α στυνομία 
στους Δ ήμους Α θηνών και Π ειραιώς και ιδρύεται η 
Δ ιο ικητική  Α στυνομία Α θηνών και Πειραιώς.

ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ - ΟΡΟΦΥΛΑΚΗ 
- ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

Ε κτός από τη  Χ ωροφυλακή κ.λ.π ., ιδρύθηκαν κατά 
καιρούς και άλλοι σχηματισμοί με περιορισμένα καθή
κοντα δημόσιας τάξης και ασφάλειας με κυριόχερα τη ν  
φύλαξη τω ν συνόρω ν και τη  συνδρομή στη Χωροφυ
λακή στον αγώ να τη ς κατά τη ς ληστείας. Από τους 
σχηματισμούς αυτούς οι σπουδαιότεροι ήτα ν η Ορο
φυλακή  (1838 - 1854) και η Ε θνοφυλακή (1843 - 
1879).

Η  Ο ροφυλακή στο τέλος του  έτους 1854 είχε σχεδόν 
δ ια λυθεί και τα  υπολείμματα αυτή ς οργανώ θηκαν σε 
μονάδες κατά τρόπο παραπλήσιο τη ς Χωροφυλακής,

με ανάλογους βαθμούς και γ ια  ένα διάστημα τη ν  ίδια 
στολή και περιορίστηκε μόνο σ την παροχή συνδρομής 
σ την Χωροφυλακή και γ ι ’ αυτό  ονομάστηκε Ε π ικ ουρ ι
κή  Χωροφυλακή.

Τ ην Ε θνοφυλακή τη ν  αποτελούσαν άνδρες ηλικ ίας 
20 - 50 ετών, χω ρ ίς μισθό, που  οργανώ νονταν κατά 
δήμους. Υ παγόταν στο Υ πουργείο Ε σω τερικώ ν κατά 
τη ν  εκτέλεση δε τη ς  υπηρεσίας υπαγόταν σ τις στρα
τ ιω τικές αρχές.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
(α ς τ υ φ υ λ α κ ή ) (1 8 9 3 -1 9 0 6 )

Με τον Νόμο Β ΡΠ Η  τη ς 20-3-1893 καταργείτα ι η Δ η
μοτική  Α στυνομία και ιδρύεται η Σ τρα τιω τική  Α στυ
νομία ή Α στυφυλακή. Π ρόκειται γ ια  ένα μ ικτό  σύστη
μα αστυνόμευσης Χ ωροφυλακής, Σ τρατού και πρώ ην 
Δ ημοτικής Α στυνομίας, ήτοι: Σ τους Δήμους, που 
ήτα ν πρω τεύουσες νομώ ν ή είχαν πληθυσμό πάνω  από 
5.000 κατο ίκους , αστυνόμευε η Α στυφυλακή με προϊ
σταμένους αξιω ματικούς όλων τω ν όπλω ν (Στρατού, 
Χωροφυλακής). Σ τους υπολοίπους Δήμους, αστυνό
μευε μόνο η χω ροφυλακή. Η  Δ ιο ικη τική  Α στυνομία 
Α θηνώ ν - Π ειραιώς διατηρήθηκε, π λη ν  όμως, στραχι- 
κοποιήθηκε και αυτή.

Ε ίναι η περίοδος τη ς οργάνωσης τω ν πρώ τω ν Ο λυ
μπιακώ ν Α γώνω ν σ την Ελλάδα (1896).

10/  Μ παΐρακτάρης Δ ημήτριος (Ταγματάρχης του Στρα 
τού) Δ ιευ θυ ντή ς Α στυνομίας Α θηνών, κατά τη ν  περίοδο 
τω ν πρώ τω ν Ο λυμπιακώ ν Αγώνων.

1 1 /  Α στυφύλακες και Εύζωνοι. Η Φρουρά του  Σταδίου 
στους πρώ τους Ο λυμπιακούς Α γώνες (Αθήνα, 1896).



Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ,
ΩΣ ΜΟΝΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑ.

Με τον Νόμο ΓΡΞ Ε73-8-1906 η άσκηση τη ς αστυνο
μ ίας α να τίθετα ι εξ ολοκλήρου σ τη ν Χ ω ροφυλακή, κα- 
ταργουμ ένω ν τω ν λοιπώ ν ασ τυνομ ικώ ν σ χη μ α τι
σμώ ν, ω ς αποτυχημένω ν.

ΣΑΜΙΑΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ (1 8 5 0  - 1 9 1 3 )  - 
ΚΡΗΤΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ (1 8 9 7  - 1 9 1 3 )

Σ τη  Σάμο, ω ς αυτόνομη υπό τη ν  ηγεμ ονία  του 
Σ ουλτάνου από το 1830, ιδρύετα ι η Η γεμ ονική  Χωρο
φ υλα κή  (1850-1913) και η Δ ιο ικη τικ ή  Α στυνομία 
(1879-1913).

Σ τη  Κ ρήτη, με τη ν ανακήρυξη τη ς αυτονομ ίας 
της, ιδρύετα ι η Κ ρητική  Χ ω ροφυλακή με μεγάλη 
προσφορά στους εθνικούς αγώ νες τη ς πατρίδας μας.

[ 3 3 ] . a

12/  Χ ω ροφύλακες Σαμιακής 
Χ ω ροφυλακής με τον επικεφ α
λή ς αξιω ματικό τους.

13 / Α ξιω ματικός Σ αμ ιακής 
Χ ω ροφυλακής.

14 / Χ ω ροφύλακας Α ' τάξεω ς 
Κ ρη τική ς Χ ω ροφυλακής. Ε π ίσ η
μη στολή (1912).



{  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ! 1833 - 2005
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1 5 / 1910: Κ ρητική  Χ ωροφυλακή 
Χ ανιώ ν.

16 / 1899: Χωροφυλακή Κρή
της, όταν με τη ν  ανακήρυξη τις  
αυτονομ ίας Κ ρήτης τη ν  αστυνό
μευση είχα ν αναλάβει προσω ρινά οι 
σ υμ μ α χικο ί στόλοι, αποτελούμενη 
από Ρώ σους Χ ω ροφύλακες (α), Ά γ
γλο υ ς (β), Γάλλους (γ), Ιτα λούς (δ) 
και Κ ρήτες (ε).
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Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Η Χ ω ροφυλακή έλαβε ενεργό μέρος σ’ όλους του 
εθνικοα πελευθερω τικούς αγώ νες χης πατρίδας μας:
- Σ τη ν Η πειροθεσσαλική επανάσταση του 1839 - 
1840, του  1854 κα ι του 1878.
- Σ τη ν Κ ρητική  επανάσταση του 1866 - 1869 και 
1896 - 1897.
- Σ τον α τυ χή  ελληνοτουρκικό  πόλεμο του 1897.
- Σ τον Μ ακεδονικό αγώ να 1904 - 1909.
- Σ τους Β αλκανικούς πολέμους 1912 - 1913 (στο μέ
τω πο Μ ακεδονίας κα ι Η πείρου). Ε πίσ ης συνέβαλε 
αποφ ασιστικά  στην απελευθέρω ση τη ς Β. Η πείρου

(1912- 1914) και ανακήρυξε τη ν  αυτονομ ία  α υτής, 
όταν η Ε λλη νική  Κ υβέρνηση πιεζόμενη από τ ις  μεγά
λες Δ υνάμεις διέταξε τη ν εκκένω σή τη ς από τα  ελλη
ν ικ ά  στρατεύματα, χω ρ ίς όμως αίσιο τέλος.
- Σ τη ν Μ ικρασιατική  εκστρατεία  (1919 - 1922), ιδρύ
οντας Α στυνομικές Υ πηρεσίες κα ι διεξάγοντας σκλη
ρό αγώ να κατά τω ν Τ ούρκω ν ληστανταρτώ ν και Τσε- 
τώ ν. Με τη ν  υποχώ ρηση (Μ ικρασιατική καταστρο
φή) εγκατέλειπε τελευτα ία  τ ις  θέσεις της, καλύπτο
ντα ς τα  νώ τα  του  ελληνικού  στρατού.

1 7 /  Σ πύρος Σ πυρομήλιος (Τ αγματάρχης 
Χ ω ροφυλακής): Έ δρασε κατά  τον Μ ακεδο
ν ικ ό  Α γώ να με το ψ ευδώ νυμο "Κ απετάν 
Μ πούας". Το 1912 εξήγειρε τους Β ορειοη
πειρώ τες (Χειμάρα) σε επανάσταση και το 
1914 υπήρξε απο το υς πρω τεργά τες τη ς 
κήρυξης τη ς αυτονομ ίας τη ς Β. Η πείρου.

18/  1921: Α ξιω ματικοί Χ ω ροφυλακής 
στην Τυρολόη Α νατολικής Θ ράκης.

[ 35 ] Α/Α



I  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ = 1833-2005

19 / Τ ο υρ κ ικ ο ί στρατώ νες στη 
Σ μύρνη  Μ. Ασίας.
Σ ’ ένα μέρος αυτώ ν λειτούργησε 
Σχολή Χ ω ροφυλακής κατά τη ν 
περίοδο τη ς Μ ικρασιατικής εκ
στρατείας.

20/  1920: Κ αταδιω κτικό από
σπασμα Χ ω ροφυλακής 
στη Μ. Ασία.

Α/Α [ 36 ] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ0Σ-0ΚΤΩΒΡΙ0Σ 2005



ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ (1 9 2 0  - 1 9 8 4 ) .

Με τον Ν. 2461/1920 και κα τόπιν προτάσεω ς της Β ρετανικής αστυνομ ικής αποστο
λή ς, π ο υ  είχε μετακαλεσει ο Π ρω θυπουργός Ελ. Β ενιζέλος για  τη ν αναδιοργάνω ση  
του αστυνομ ικού συστήματος, ιδρύεται η  Α στυνομία Π όλεω ν για  τη ν αστυνόμευση  
τω ν μεγάλω ν πόλεω ν Α θήνας, Π ειραιά, Θ εσσαλονίκης (τελικά αυτή παρέμεινε στην 
δικαιοδοσία τη ς Χ ω ροφυλακής), Π άτρας και Κ ερκύρας.

2 1 /  Φ ρειδερίκος Χ αλλίντεϋ: Ε π ικεφ α λής τη ς Β ρετανικής 
ασ τυνομ ική ς αποστολής γ ια  τη ν  αναδιοργάνω ση του  αστυ
νομ ικού  συστήματος τη ς Ελλάδας. Π ρώ τος Α ρχηγός τη ς 
Α στυνομίας Π όλεω ν (1921 - 1929).

22/  Α στυφ ύλακας π ερ ιπ ολεί σε δρόμο τη ς Κ έρκυρας, κατά 
τ ις  πρώ τες ημέρες εγκατάστασης του  θεσμού τη ς Α στυνομί
ας Π όλεων.

2 3 / 1921: Α στυφ ύλακες Α στυν. Π όλεω ν, όπω ς πρω τοεμ- 
φ ανίσ τη κα ν σ τη ν Κ έρκυρα.

[ 37 ]»
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2 4 / 1921: Σεπτέμβριος: Μ αθητές Υ παστυνόμοι, Α ρχιφ ύλακες κα ι Α στυφ ύλακες τη ς πρώ τη ς Α στυνομι 
κ ή ς Σ χολής (Κ έρκυρα) με τον Α ρχηγό του  Σώ ματος Χ αλλίντεϋ κα ι το προσω πικό τη ς Σχολής.

2 5 / 1923: Από τη ν  τελετή  εγκατάστασης τη ς Α στυνομίας Π όλεων στον Π ειραιά (27 Μ αΐου). Δ ια κ ρ ίνο  
ντα ι: Ο Α ρχηγός Χ αλλίντεϋ (μέσον), Ρ ιν τ  ,μέλος τη ς Β ρετανικής Α σ τυνομ ική ς Α ποστολής κα ι Κ αλυβί- 
τη ς Α ξιω ματικός Α στυνομίας Π όλεω ν, μ ετέπειτα  -πρώ τος- Δ ιευ θυ ντή ς Α στυνομίας Α θηνώ ν (αριστερά) 
κα ι Β αμβακόπουλος, Φ ρούραρχος Π ειραιά (δεξιά).
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2 6 / 1925: (Ιανουάριος) Από τη ν τελετή  
εγκατάστασης τη ς Α στυνομίας Π όλεω ν στην 
Α θήνα. Ο Υ πουργός Ε σω τερικώ ν Γ. Κ ονδύ- 
λη ς επ ιθεω ρεί το υς νέους Α στυνομ ικούς συ- 
νοδευόμενος από τον Α ρχηγό τη ς Α στυν. 
Π όλεω ν Φ ρ. Χ αλλίντεϋ.

2 7 / 1925: Τροχονόμος Α στυφ ύλακας στη 
διασταύρω ση τω ν οδών Α μαλίας και Φ ιλελ
λήνω ν, τον πρώ το χρόνο εγκατάστασης τη ς 
Α στυνομίας Π όλεων 
στην Α θήνα.

[ 39 ] ./>
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2 8 / 1940: Μ οτοσυκλετιστές 
αστυφ ύλακες με επίσημ η  στολή 
παρελαύνουν κατά τη ν  εθνική  
εορτή τη ς 25ης Μ αρτίου.

2 9 / Α στυφ ύλακας Τ ροχονόμος, 
εν  ώρα υπηρεσ ίας, στη  συμβολή 
τω ν οδών Β. Σ οφ ίας κα ι Π ανεπι
σ τημ ίου  (Α θήνα) σ τη ν εποχή του 
"πρόγονου" του  σημερινού Τραμ 
(διακρίνετα ι).

Α/Α [ 40 ] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ0Σ-0ΚΤΩΒΡΙ0Σ 2005
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ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ - ΚΑΤΟΧΗ (1 9 4 0  - 1 9 4 4 )

Ο Ε λληνο ϊταλικός πόλεμος βρίσκει τ ις  δυνά μ εις Χ ω ροφυλακής (Μ ηχανοκίνητες, πεζές), 
ενισ χυμ ένες και από μ ια  Μ ηχανοκίνητη  μονάδα τη ς Α στυνομίας Π όλεω ν, να  πολεμούν δ ί
πλα στα ελληνικά  στρατεύματα, ιδρύοντας συγχρόνω ς Α στυνομικές Υ πηρεσίες στα κατα
λαμβανόμενα αλβανικά εδάφη. Ε πίσης μεγάλη ή τα ν η προσφορά τη ς Χ ω ροφυλακής στη 
μ άχη  τη ς Κ ρήτης ενα ντίον  τω ν Γερμανώ ν (Μ άιος 1941). Κ ατά τη ν κατοχή  και τα  δύο Σώ
ματα (Χ ωροφυλακή - Α στυνομία Π όλεων) προσέφεραν π ολύτιμ ες υπηρεσ ίες στον αγώ να 
κατά τω ν κα τα κτη τώ ν κα ι στον δοκιμαζόμενο ελληνικό  λαό.

3 0 / Ά νδρες το υ  Μ ηχανοκί
νη το υ  Τ άγματος Χ ωροφυλα
κ ή ς Α θηνώ ν, αναχω ρούν γ ια  
το Α λβανικό μέτω πο, χειρο 
κροτούμενοι από το πλήθος.

3 1 / Δ ύναμη Χ ω ροφυλακής 
στην Π ρεμετή Α ργυροκά
στρου, κατά  τη  διάρκεια  του 
Ε λληνο ϊταλικού  πολέμου.

[ 41 ] Α/Α
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3 2 / Ο μάδα ανταρτώ ν ανδρώ ν 
Χ ω ροφυλακής κατά τη ν  κατοχή.

3 3 /1 9 4 4 : Α παγω γή του  Γερμα
νού  Μ εράρχου, Σ τρα τιω τικού  
Δ ιο ικη τή  Κ ρήτης, Α ντισ τρα τήγου 
Κ ράϊππε (1), από ομάδα αντισ τα 
σιακώ ν με επικεφ αλής τον Ά γγλο 
Τ αγ/ρχη  Λη Φε'ρμορ (2) στην 
οποία συμ μετείχαν Χ ω ροφύλακες



34/ Α στυνόμος A ' Β. Α βδης. Π ρώτο 
θύμα τη ς Α στυνομίας Π όλεω ν, κατά  
τον Ε λληνοϊταλικό  πόλεμο.

35 /ΐ940 : Α ξιω ματικοί και Κ ατώ τεροι 
τη ς Α στυνομίας Π όλεω ν έξω από κυ- 
ρ ιευθέν Ιτα λικό  οχυρό, προ του  Α ργυ
ροκάστρου Β. Η πείρου.

36/ Ά νδρες τη ς Α στυνομίας Π όλεων 
διανέμουν αγαθά από αποθήκες, μετά 
τη ν  κατάρρευση του  μετώ που.

[ 43 ] Α/Α
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ε λ λ η ν ικ ή  α σ τ υ ν ο μ ί α  ( 1984 - σήμερα)

Με τον Ν όμο 1481/1984 καταργούνται και τα δύο αστυνο
μικά Σώματα, Χ ω ροφυλακής και Α στυνομίας Π όλεω ν και 
ιδρύεται η Ε λληνική Α στυνομία. Μια Α στυνομία προσαρμο
σμένη στις σ ύγχρονες απαιτήσεις της κοινω νία ς, αποκλει
στικά στην υπηρεσία  του πολίτη.

Μ πριλλάκης Ε μμανουήλ Ραφ τόπουλος Π αναγιώ της

37-38/ Ο ι πρώ τοι, από κο ινού, Α ρχηγο ί του 
Σώ ματος, Α ντισ τρά τηγο ι Α στυνομίας 
Μ πριλλάκης Ε μμανουήλ και Ραφ τόπουλος Π ανα
γ ιώ τη ς (21/12/1984 - 6/2/1985). Οι ανω τέρω  
υπήρξαν κα ι οι τελευτα ίο ι Α ρχηγο ί τω ν Σω μάτω ν 
Ε λλη νικ ή ς Χ ω ροφυλακής και Α στυνομίας 
Π όλεων, α ντίσ το ιχο ς.

[4 4 ] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005



39-40-41/ Η Α στυνομία σήμερα (α ντι
προσω πευτικά): Άμεση Δράση, Υ πηρεσία 
Ε ναερίω ν Μ έσων, Ε.Κ.Α.Μ .
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Η  Ε λληνική Α στυνομία και κατά το παρελθόν, είτε σαν Χ ω ροφυλακή, είτε σαν Α στυ
νομ ία  Π όλεω ν και τώρα με τη σημερινή της μορφ ή, αλλά και στο μέλλον, ήτα ν, είναι 
και θα είναι στο πλευρό του πολίτη , φ ίλος και συμπαραστάτης του, προστάτης τω ν 

ατομικώ ν του δικαιω μάτω ν και τη ς περιουσ ία ς του.

Επιμέλεια  λευκώματος: Α/Β' Αλκής Ψωμάς

[4 6 ] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005

42/ Μια φιλική κίνηση...
Έ ν α  τσιγάρο, η αρχή μιας σχέσης εμπιστοσύνης.
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I  ΟΜΙΛΙΑ

Γ ι ώ ρ γ ο ς  Β ο υ λ γ α ρ ά κ η ς
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Παρουσίαση του σχεδίου αναδιάρθρωσης 
των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης

Κ υρίες και κύριοι,

Μ
ε μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στην πάλη όπου σε λίγες μέρες θα είναι 
στραμμένα τα βλέμματα όλης της Ελλάδας Στον χώρο της διεθνούς 'Εκθεσης που θα απο- 
τελέσει και πάλι πόλο έλξης των επιχειρηματικών, των κοινωνικών και πολιτιστικών ανη
συχιών και προοπτικών. Εδώ, που αναπτύσσονται νέα προγράμματα για το μέλλον, συνα- 
ντώνται και συνεργάζονται οι υγιείς ζωντανές και παραγωγικές δυνάμεις 
Τη χαρά μου αυτή αυξάνει και το γεγονός ότι σήμερα βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσω την Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
της Θεσσαλονίκης

Συνεπείς στις προγραμματικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης αυξάνουμε και αναδιατάσσουμε τις υπηρεσίες μας στη Θεσ
σαλονίκη, με στόχο την καλύτερη ασφάλεια και ειρηνική διαβίωση των πολιτών.
'  Υστερα από πολύμηνη μελέτη των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει κάθε Δήμος χωριστά και αφού 
λάβαμε σοβαρά υπόψη τις απόψεις των τοπικών φορέων, ένα χρόνιο αίτημα, τόσο των Αστυνομικών Υπηρεσιών, όσο 
κυρίως της τοπικής κοινωνίας γίνεται σήμερα πραγματικότητα
Η σημερινή αναδιάρθρωση συμπληρώνει μία σειρά από άλλες πρωτοβουλίες που αναπτύξαμε, όπως για παράδειγμα
>Τη Γενική Δ/ση Ασφάλειας Επισήμων
>Τη Δ/ση Ειδικών Δυνάμεων
>Τις Δ/σεις Αλλοδαπών Αττικής και Θες/νίκης
>Την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων
>Την Αναδιάρθρωση της ΓΑΔΑ
>Την ίδρυση του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) κ,ά, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτόν τα ? του 
συνολικού σχεδίου Αναδιάρθρωσης όλης της χώρας

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005



ί ί Η διατήρηση της δημόσιας τάξης 
και ασφάλειας τελεί σε άμμεση συνάρτηση

με τα μέσα και τις υποδομές j j
Η σημερινή ενίσχυση και ανασύνταξη των Αστυνομικών Υπηρε
σιών απαντά σ’ ένα χρόνιο κενό που έπρεπε να καλυφθεί. Μια 
αναγκαιότητα που δημιουργήθηκε τόσο από την εφαρμογή του 
Νόμου "Καποδίστρια" για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όσο κυρίως 
από τα νέα δεδομένα και τις νέες μορφές εγκληματικών δράσεων 
που δυναμιτίζουν το διεθνές κλίμα ασφάλειας τα τελευταία χρό
νια
Θέλω όμως να τονίσω, ότι η σημερινή Αναδιάρθρωση υποκρύπτει 
και μία άλλη διάσταση.
Και εξηγούμαι:
Είναι γνωστό, ότι ο χώρος των Βαλκανίων παρουσιάζει σήμερα τέ
τοιες σημαντικές ιδιαιτερότητες ώστε να δημιουργείται εύλογα 
ένα κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον και την ανάπτυξή τους Οι 
αβεβαιότητες αυτές δεν αφορούν μόνο την οικονομική τους εξέλι
ξη και τους πολιτικούς θεσμούς αλλά επεκτεΐνσνται και στο επί
πεδο της ασφάλειας Σήμερα, η έννοια της ασφάλειας δεν περιορί
ζεται πλέον μόνο σε αυστηρά γεωπολιτικούς και στρατιωτικούς 
όρους Στη σημερινή μας κοινωνία υπό τον όρο ασφάλεια νοούμε 
περισσότερα πράγματα Συμπεριλαμβάνουμε θέματα οικονομικής 
ανάπτυξης τεχνολογίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ίσες ευκαιρί
ες προστασία του περιβάλλοντος και γενικά κάθε αξία που προά
γει την ανθρώπινη ευημερία
Κάτω από τις συνθήκες αυτές και προκειμένου οι χώρες της Βαλ
κανικής και της ευρύτερης ΝΑ Ευρώπης να αισθανθούν ασφα
λείς είναι πολύ λογικό να αναζητούν την ασφάλεια και τη συνερ
γασία με κάποιον "άλλο". Και αυτός ο άλλος είναι, οι δοκιμασμένοι 
δυτικο-ευρωπαϊκοί θεσμοί και πρωτίστως η χώρα μας με επίκε
ντρο τη Θεσσαλονίκη, μέσω της περιφερειακής συνεργασίας 
Οι σημερινές προτάσεις της Θεσσαλονίκης μαζί με άλλες πρωτο
βουλίες δημιουργούν νέα δεδομένα και διαμορφώνουν έναν "οδι
κό χάρτη ασφάλειας" για άλες τις χώρες της περιοχής Το συνολι
κό μας σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη είναι οραματικό και συνεπές με 
αρχές και συγκεκριμένους στόχους το οποίο μπορεί να ανοίξει τον 
δρόμο για μια ευρύτερη περιφερειακή ασφάλεια Να μετατρέψει 
τη χώρα και τη Θεσσαλονίκη σε "γέφυρα" της περιοχής με την Ευ
ρώπη. Η στρατηγική μας για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκα
νίων μέσα από την περιφερειακή συνεργασία στηρίζεται στο τρί- 
πτυχο:

δημοκρατία, ασφάλεια, ανάπτυξη.

Ο λ ο ι γνωρίζουμε πόσο η παγκοσμιοποίηση συμβάλλει στη με
τάλλαξη των παραδοσιακών μορφών εγκληματικότητας διαμορ
φώνοντας μια νέα, διεθνή τυπολογία του οργανωμένου εγκλήμα

τος όπου τα σύνορα μιας χώρας δεν αρκούν πλέον να την αντιμε
τωπίσουν. Τα εγκλήματα βίας αυξάνονται, η διακίνηση και χρή
ση των ναρκωτικών διευρύνεται, οι κακοποιοί γίνονται περισσό
τερο αδίστακτοι. Παράλληλα, οι μεγάλες μετακινήσεις πληθυ
σμών που σημειώθηκαν, δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα 
Αισθήματα ξενοφοβίας τραυμάτισαν τον κοινωνικό ιστό πολλών 
ευρωπαϊκών χωρών, επιδρώντας αρνητικά στο αίσθημα ασφάλει
ας των πολιτών.
Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα δυσμενές κλίμα η Αστυνομία είναι υπο
χρεωμένη να επιβεβαιώνεται καθημερινά. Στην εποχή των ρα
γδαίων πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων που ζούμε, ο ρόλος 
και η αποστολή της Αστυνομίας γίνονται ολοένα και δυσκολότε
ροι. ΙΥ αυτό και επιβάλλεται ο διαρκής οργανωτικός και λειτουρ
γικός εκσυγχρονισμό της ώστε να προσαρμόζεται στη νέα εσωτε
ρική και διεθνή πραγματικότητα
Είναι αλήθεια, ότι οι δείκτες εγκληματικότητας της χώρας μας εί
ναι από τους χαμηλότερους των άλλων χωρών της Ευρώπης 
ώστε η Ελλάδα να αποτελεί μία από τις ασφαλέστερες χώρες του 
κόσμου. Το γεγονός αυτό δεν μας καθησυχάζει. Το "στοίχημα" της 
αποτελεσματικής αντιμετώπισης της εγκληματικότητας και της 
ασφάλειας των πολιτών είναι διαχρονικό.
Ο οργανωτικός και λειτουργικός εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και η αξιοποίηση του ανθρώπι
νου παράγοντα στα Σώματα Ασφαλείας με αξιοκρατία και παρο
χή κινήτρων για την μεγιστοποίηση της απόδοσής τους αποτελεί 
για μας από τις πρώτες μέρες της νέας Διακυβέρνησης βασικό 
άξονα της πολιτικής μας
Είναι προφανές ότι η διατήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλει
ας τελεί σε άμεση συνάρτηση με τα μέσα και τις υποδομές που δια
τίθενται στην Αστυνομία. Μέσα και υποδομές που με τη σειρά 
τους προϋποθέτουν την οικονομική ευρωστία της χώρας Ταυτό
χρονα όμως η ασφάλεια αποτελεί αγαθό, προϋπόθεση και παρά
γοντα οικονομικής ανάπτυξης
Ιδιαίτερα, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των πολιτών, το πολυτιμό
τερο αυτό κοινωνικό αγαθό και μέγα ζητούμενο της εποχής μας 
δεν επιτρέπονται εκπτώσεις Την αλήθεια αυτή ασπάζεται η Ελλη
νική Κυβέρνηση, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε 
η Ελληνική Αστυνομία να μη στερείται τα απαραίτητα εκείνα μέ
σα, ώστε να είναι οε θέση να εγγυάται τη δημόσια ασφάλεια της 
χώρας και να διασφαλίζει την κοινωνική ειρήνη.
Και αυτό είναι ιδιαίτερα απαραίτητο στις μέρες μας όπου η παγκο- 
σμιοποιημένη κοινωνία καθιστά τον άνθρωπο περισσότερο ευά
λωτο, αυξάνοντας τη μοναξιά και τις φοβίες του. Η αύξηση των 
νέων μορφών εγκληματικότητας που μεταδίδεται αστραπιαία
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"w ·* “ To συνολικό μας σχέδιο
για τη Θεσσαλονίκη

είναι οραμαπκό και συνεπές 
με αρχές και συγκεκριμένους

στόχους ”

από χα μέσα ενημέρωσης ενισχύουν την ανασφάλεια του πολίτη 
σε τέτοιο βαθμό, ώστε ο φόβος απέναντι στο έγκλημα να είναι τις 
περισσότερες φορές σημαντικότερος και από το βίο το έγκλημα 
Αυτή είναι η φιλοσοφία και εκεί στοχεύει η σημερινή Αναδιάρ
θρωση: Να αυξήσουμε αποτελεσματικά το αίσθημα ασφάλειας 
των πολιτών.
Τα γεγονότα τρέχουν και η ελληνική Αστυνομία πρέπει να προη
γείται των γεγονότων.
Με μια σειρά μέτροαν και σύγχρονων υποδομών, στοχεύουμε στην 
αλλαγή των αντιλήψεων και των νοοτροπιών σε ό,τι αφορά τον 
ρόλο και το έργο των Σωμάτων Ασφαλείας Η Ελληνική Αστυνο
μία, με εξασφαλισμένο Status και όλες τις απαραίτητες υποδομές 
πρέπει να αποκτήσει υψηλό αίσθημα αυτοεκτίμησης και κοινωνι
κής αναγνώρισης
Σταθερή μας αξία και δόγμα είναι μια Αστυνομία που να υπηρετεί 
τον πολίτη, να στηρίζει την καθημερινότητά του και να βελτιώνει 
την ποιότητα της ζωής του.
Με άλλα λόγια, θέλουμε τον Αστυνομικό ενταγμένο στον κοινω
νικό ιστό της περιφέρειας την οποία υπηρετεί, έναν Αστυνομικό 
"διάκονο" των πολιτών, ένα Αστυνομικό συμμέτοχο στα κοινωνι
κά δρώμενα Μια Αστυνομία κομματικά ουδέτερη, αλλά δημοκρα
τικά ενεργή.
Με τον τρόπο αυτόν η Ελληνική Αστυνομία σταματά να είναι 
"απέναντι" και στέκεται δίπλα στον πολίτη, εκπληρώνοντας τον 
κοινωνικό της ρόλο, μέσα στο πλαίσιο των νόμων μιας σύγχρονης 
κοινωνικής δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου.
Εκεί στοχεύει και ο νέος θεσμός του κοινοτικού Αστυνόμου, που 
εξαγγέλλουμε σήμερα και θα εφαρμοσθεί πιλοτικά στη Θεσσαλο
νίκη. Η φιλοδοξία μας κανείς Δήμος και καμία Κοινότητα χωρίς 
μόνιμη Αστυνομική παρουσία
Τα όποια βήματα έγιναν στο παρελθόν, ήρθε η ώρα να γίνουν γορ
γός βηματισμός Διατηρούμε τα θετικά και διορθώνουμε τα αρνη
τικά του χθες
Είμαι αισιόδοξος για την πορεία και το μέλλον της Ελληνικής 
Αστυνομίας Χωρίς να διεκδικούμε το αλάθητο και την όποια αυ
θεντία, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.

Α λλω στε, μια χρονική αναδρομή στα πεπραγμένα της Αστυνο
μίας επιβεβαιώνει την αισιοδοξία μας αυτή. Ο χρόνος που πέρασε 
ήταν μια περίοδος δημιουργίας με πολλές επιτυχίες μετρήσιμους 
στόχους και ορατά αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή έκβαση του κορυφαίου γεγονότος των Ολυ
μπιακών Αγώνων, η Ελληνική Αστυνομία έχει να παρουσιάσει 
έναν πλούσιο απολογισμό. Για τον επιτυχή χειρισμό μιας τέτοιας 
παγκόσμιας και πολυσύνθετης εκδήλωσης της ανήκουν πολλά

εύσημα και δικαίως εντάσσεται στην κατηγορία των καλύτερον 
Αστυνομιών του κόσμου.
Είμαι βέβαιος ότι η εμπειρία από τους Ολυμπιακούς Αγώνες επα
νατροφοδοτεί την Αστυνομία με νέους στρατηγικούς στόχους 
νέα οράματα και ασφαλώς εξαιρετικής σημασίας επιτεύγματα 
Η πολύτιμη εμπειρία, τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και ο εξο
πλισμός που αποκτήθηκαν με τους Ολυμπιακούς Αγώνες αποτε
λούν μια τεράστια παρακαταθήκη και κληρονομιά για την Αστυ
νομία. Προσπάθειά μας η υπεραξία αυτή να μετατραπεί σε προ
στιθέμενη αξία για την Αστυνομία, προς όφελος των πολιτών. Αυ
τή θα γίνει το ισχυρό της όπλο για το σήμερα και την αυριανή της 
προοπτική.
Με την ευκαιρία της σημερινής Αναδιάρθρωσης επιθυμώ για μια 
φορά ακόμη να τονίσω ότι οραματιζόμαστε την οικοδόμηση νέων 
σχέσεων μεταξύ των πολιτών και των Σωμάτων Ασφαλείας Ορα
ματιζόμαστε μια νέα κοινωνική σχέση που να βασίζεται στη συ
νεργασία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη, για ένα καλύτερο αύριο 
με λιγότερη βία και λιγότερο έγκλημα 
Το όραμα αυτό αποτελεί πολιτική μας δέσμευση και ένα συμβό
λαιο με τους πολίτες
'Ενα Συμβόλαιο όμως που θα χαρακτηρίζεται από μία ρήτρα εξαί
ρεσης: 'Οτι όσα μέτρα και αν χρειασθεί να ληφθούν για την ασφά
λεια των πολιτών, θα ληφθούν με βάση αδιαπραγμάτευτη την αρ
χή της προστασίας των ανθρωπίνων και ατομικών δικαιωμάτων. 
Γιατί τα δικαιώματα αυτά που αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της 
Δημοκρατίας και είναι αδιαπραγμάτευτα Η καταπάτησή τους 
οδηγεί στη βαρβαρότητα, στη φθίση και στην αποσάθρωση της 
ανθρώπινης συνείδησης
Γνωρίζοντας το παρελθόν και αναλύοντας το παρόν μπορούμε να 
σχεδιάσουμε το μέλλον, που όμως προϋποθέτει μια κοινωνία 
ασφαλή σε όλα τα επίπεδα
Προϋποθέτει όμως και τη σύμπραξη των πολιτών. Στην προσπά- 
θειά μας για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στον τόπο 
θέλουμε τον πολίτη ενεργό συνεργάτη, γιατί κανένα μέτρο δεν 
μπορεί να αποδώσει χωρίς τη συνεργασία των πολιτών.

Τ ο έγκλημα απειλεί όλους μας και όλοι μαζί μπορούμε να το αντι
μετωπίσουμε αποτελεσματικά.
Γι αυτό και η Αστυνομία τείνει, όπως εξάλλου οφείλει, πρώτη το 
χέρι προς όλους τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς Ανα
μένουμε το δικό σας

Σας ευχαριστώ. ]
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The best just got better!

STEALTH

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΣΟΛΑ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ 
ΣΚΑΛΑΣ/ΣΧΟΙΝΙΟΥ

ΒΑΘΥΤΕΡΕΣ 
ΕΣΟΧΕΣ ΣΟΛΑΣ

ΣΟΥΕΤ ΚΟΛΑΡΟ 
ME CAMBRELLE

Λ/ο 7

ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΑΠΟ ΙΜΑΝΤΑ 
ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ

1150 ΝΤΕΝΙΕ NYLON

ΔΕΡΜΑ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΦΤΕΡΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ

3D2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΠΑΤΟΣ

STEALTH LEATHER

Δέρμα 
Δερμάτινο κολάρο 

Αντιολισθητική σόλα 
3D αποσπώμενος πάτος 

750gr

STEALTH WATERPROOF

Δέρμα 
1150 Ντενιέ Nylon 

Σουέτ κολάρο 
Μεμβράνη TEC-Proof 
Αντιολισθητική σόλα 

3D αποσπώμενος πάτος 
695gr

CLASSIC

Δέρμα
1150 Ντενιέ Nylon 
Σουέτ κολάρο 
Αντιολισθητική σόλα 
Αποσπώμενος πάτος 
650gr

CLASSIC LEATHER

Δέρμα
Σουέτ κολάρο 
Αντιολισθητική σόλα 
Αποσπώμενος πάτος 
730gr

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος & Διάθεση: ΚΟΣΜΑΚ Α.Ε., Κοντογιαννη 5, 14123 Λυκόβρυση 
Τ 210 2836934-7, F: 210 2836933, e-mail: cosmacsa@otenet.gr, www.magnumboots.com

mailto:cosmacsa@otenet.gr
http://www.magnumboots.com
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Με το βλέμμα ΟΤΟ |ΐέλλθν 
η Ελληνική Αστυνομία

ΠΙΟ ΚΟντά στον πολίτη

Δ
ιανύουμε μία περίοδο θεσμικών παρεμβάσεων και
διευθέτησης διαφόρων ζητημάτων για την Ελληνική 
Αστυνομία που αποσκοπούν στην αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολίτη και την αύξηση του 

αισθήματος ασφάλειας γενικότερα Η αρχή έγινε λίγο πριν έρθει ο νέος 
χρόνος όπου ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης κ. Γεώργιος Βουλγαράκης 
παρουσίασε το σχέδιο για την αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του 
Σώματος. Στην παρουσίαση παρέστησαν ο Υφυπουργός Δημόσιας 
Τάξης, κ. Χρηστός Μαρκογιαννάκης και ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Αγγελάκος. Το σχέδιο της 
αναδιάρθρωσης μπήκε αμέσως σε εφαρμογή ξεκινώντας από την 
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Την 6-9-05 παρουσιάστηκε 
και στην Θεσσαλονίκη σχέδιο για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών 
της συμπρωτεύουσας στην οποία παρέστηοαν ο Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Αγγελάκος, ο 
Προϊστάμενος Επιτελείου Αντιστράτηγος κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης 
και ο Γενικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος 
κ. Ευστράτιος Κυριακάκης.

ΤΟ Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Γ ΙΑ  ΤΗΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η  
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ

Γ ενική Δ ιεύθυνση  Α σφάλειας Ε πισήμω ν
Συνιστάχαι Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Επισήμων (Γ.Δ Α Ε.), ως αυτοτελής 
Κεντρική Υπηρεσία επιπέδου Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης η οποία 
υπάγεται στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας και ελέγχεται και εποπτεύεται 
από το Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδος 
Η Υπηρεσία συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες των οποίων η 
διάρθρωση και οι αρμοδιότητες καθορίζονται παρακάτω 
α. Επιτελείο.
β. Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου Δημοκρατίας 
γ. Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων, 
δ. Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου της Κυβέρνησης 
ε. Υπηρεσία Προστασίας Επισήμων.
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Επιτελείο
1. Το Επιτελείο της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Επίσημων 
διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: 
α. Διοικητικής Υποστήριξης, 
β. Συντονισμού, 
γ. Εκπαίδευσης

Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για:
α. Το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, 
β. Τη διακίνηση της αλληλογραφίας
γ. Τη διαχείριση θεμάτων χρηματικού και υλικού του Επιτελείου 
της Γ.Δ Α Ε.
δ. Το χειρισμό θεμάτων δημοσίων σχέσεων, 
ε. Την επιλογή του προσωπικού για τη στελέχωση των 
υπηρεσιών της Γ.Δ Α Ε., εκτός της Υπηρεσίας Ασφάλειας Βουλής 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρμόδιου Π.Δ.

Το Τμήμα Συντονισμού είναι αρμόδιο για:
α. Την εποπτεία, το συντονισμό και την καθοδήγηση των 
υπηρεσιών της Γ.Δ Α Ε. και την εισήγηση μέτρων βελτίωσης της 
λειτουργικότητας τους
β. Τη συγκέντρωση, επεξεργασία, ανάλυση και αξιολόγηση 
πληροφοριακού υλικού, που σχετίζεται με τις καθ’ ύλην 
αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γ.Δ Α Ε. 
γ. Τη διαβίβαση επεξεργασμένου πληροφοριακού υλικού στις 
αρμόδιες Υπηρεσίες της
δ. Την εκπόνηση σχεδίων και την εισήγηση έκδοσης διαταγών 
για τη λήψη μέτρων ασφάλειας αν για την εφαρμογή τους 
απαιτείται σύμπραξη περισσοτέρων της μιας υφισταμένων της 
Υπηρεσιών.
ε. Τη συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες το ειδικό 
επιστημονικό προσωπικό, καθώς και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Προστασίας Προσωπικοτήτων, διαμέσου της Διεύθυνσης 
Διεθνούς Αστυνομικής ΣυνεργασίαςΑ Ε Α , επί θεμάτων 
προστασίας επισήμων προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
άλλους διεθνείς οργανισμούς
ζ. Την εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας των 
Υπηρεσιών της

Το Τμήμα Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για την εκπόνηση και 
υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης του 
προσωπικού, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 
ΕκπαίδευσηςΑΕΑ
Στα πλαίσια της αποστολής του Τμήματος αυτού λειτουργεί 
σχολείο εκπαίδευσης το οποίο είναι αρμόδιο για τη διαρκή, 
βασική και συντηρητική εκπαίδευση του προσωπικού των 
υφισταμένων της Υπηρεσιών.

Υ πηρεσία Α σφάλειας Π ροέδρου  
Δ ημοκρατίας
Η Υπηρεσία Ασφάλειας του Προέδρου της 
Δημοκρατίας αντιστοιχεί με Αστυνομική 
Διεύθυνση και έχει ως αποστολή: 
α  Την ασφάλεια του προσώπου του Προέδρου 
της Δημοκρατίας και των μελών της 
οικογένειας του που συνοικούν με αυτόν,

καθώς και της κατοικίας του.
β. Την προσωπική ασφάλεια όσων έχουν διατελέσει Πρόεδροι της 
Δημοκρατίας
γ. Την ασφάλεια των αρχηγών κρατών και των προσωπικοτήτων 
ξένων κρατών, που επισκέπτονται επίσημα τη χώρα μας κατόπιν 
προσκλήσεως του Προώρου της Δημοκρατίας, 
δ. Την ασφάλεια των χώρων και εγκαταστάσεων της Προεδρίας 
της Δημοκρατίας

Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων
Η Υπηρεσία Ασφάλειας της Βουλής των Ελλήνων αντιστοιχεί με 
Αστυνομική Διεύθυνση και έχει την ευθύνη της ασφάλειας του 
κτιρίου της Βουλής και των Υπηρεσιών της και της τάξης κατά 
τις συνεδριάσεις της σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής και 
τις οδηγίες του προέδρου της

Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου της Κυβέρνησης
Η Υπηρεσία Ασφάλειας του Προέδρου της Κυβέρνησης 
αντιστοιχεί με Αστυνομική Διεύθυνση και έχει την ευθύνη της 
ασφάλειας του πρωθυπουργού και των χώρων και των μέσων 
λειτουργίας του Πολιτικού Γραφείου.

Υπηρεσία Προστασίας Επισήμων
Η Υπηρεσία Προστασίας Επισήμων αντιστοιχεί με Αστυνομική 
Διεύθυνση και διαρθρώνεται ως εξής 
α  Στο Τμήμα Ιο Προστασίας Πολιτικών Προσώπων, το οποίο 
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των μελών της 
Κυβέρνησης των Αρχηγών Κομμάτων, των Βουλευτών και των 
Ευρωβουλευτών.
β. Στο Τμήμα 2ο Προστασίας Ξένων Επισήμων, το οποίο 
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, για την ασφάλεια των ξένων 
επισήμων κατά τη διάρκεια παραμονής τους στη χώρα μας 
γ. Στο Τμήμα 3ο Φρούρησης Κτιρίων, το οποίο είναι αρμόδιο για 
την εξωτερική φρούρηση του Μεγάρου Μαξίμου και της 
πρωθυπουργικής κατοικίας καθώς και για τη φρούρηση κτιρίων 
και εγκαταστάσεων, αρμοδιότητας των λοιπών Υπηρεσιών 
Επισήμων, κατόπιν διαταγής του Αρχηγού Ελληνικής 
Αστυνομίας
δ. Στο Τμήμα 4ο Διοικητικής Υποστήριξης το οποίο είναι 
αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη γραμματειακή 
εξυπηρέτηση και τον χειρισμό θεμάτων τεχνικής υποστήριξης

Διεύθυνση Διαβατηρίων
Η Διεύθυνση Διαβατηρίων διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα: 
α) Ιο Τμήμα Εισαγωγής Δεδομένων και Διεκπεραίωσης 
β) 2ο Τμήμα Ελέγχου και Εγκρίσεων, 
γ) 3ο Τμήμα Εκτύπωσης και Ποιοτικού Ελέγχου.

δ) 4ο Τμήμα Επεξεργασίας 
ε) 5ο Τμήμα Επείγουσας Έκδοσης 
1. Οι αρμοδιότητες του 1ου Τμήματος 
Εισαγωγής Δεδομένων και Διεκπεραίωσης 
είναι οι ακόλουθες
α) Η παραλαβή των αιτήσεων και των λιπών 
αναγκαίων για την έκδοση διαβατηρίων 
δικαιολογητικών, από τις αστυνομικές 
Υπηρεσίες και τις προξενικές αρχές

[5 3 ] Α/Α
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β) Η καταμέτρηση, ταξινόμηση, πρωτοκόλληση και εισαγωγή 
των δικαιολογητικών στη βάση δεδομένων για περαιτέρω 
επεξεργασία.
γ) Η αποστολή των εκδοθέντων διαβατηρίων και των 
δικαιολογητικών στις Υπηρεσίες υποδοχής για παράδοση στους 
δικαιούχους ή αρχειοθέτηση αυτών, κατά περίπτωση, 
δ) Η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών 
πράξεων σε θέματα αρμοδιότητας της Δ/νσης και η καθοδήγηση 
των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και 
των άλλων αρμοδίων κρατικών αρχών ως προς την εφαρμογή 
της νομοθεσίας για την έκδοση διαβατηρίων και των σχετικών 
διαδικασιών.
ε) Η ευθύνη για τη φύλαξη και διαχείριση των συστημάτων 
ασφαλείας των εγκαταστάσεων της Δ/νσης καθώς και ο έλεγχος 
εισόδου στους εργασιακούς χώρους αυτής
2. Οι αρμοδιότητες του 2ου Τμήματος Ελέγχου και Εγκρίσεων 
είναι οι ακόλουθες:
α) Ο έλεγχος της πληρότητας και της γνησιότητας των 
δικαιολογητικών και της ορθής καταχώρισής τους στο 
ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας
β) Η διαπίστωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη
χορήγηση διαβατηρίου στον αιτούντα
γ) Η έγκριση των αιτημάτων για την έκδοση διαβατηρίου ή η
αιτιολογημένη απόρριψή τους κατά περίπτωση.
δ) Η προώθηση των δικαιολογητικών για την έκδοση
διαβατηρίου.
3. Οι αρμοδιότητες του 3ου Τμήματος Εκτύπωσης και Ποιοτικού 
Ελέγχου, είναι οι ακόλουθες
α) Η εκτύπωση των διαβατηρίων, 
β) Ο έλεγχος των εκτυπωθέντων διαβατηρίων για τη 
διαπίστωση της ποιότητας εκτύπωσης την ορθότητα των 
αναγραφόμενων στοιχειών και την τήρηση των προδιαγραφών 
τύπου κατά τη διαδικασία παραγωγής καθώς και η 
επανεκτύπωσή τους αν συντρέχει περίπτωση, 
γ) Η μέριμνα για την καταστροφή των διαβατηρίων που δεν 
πληρούν τους όρους του προηγουμένου εδαφίου, 
δ) Η φροντίδα για τον προσδιορισμό των αναγκαίων 
αναλωσίμων και λοιπών απαραιτήτων για την εκτύπωση των 
διαβατηρίων υλικών και η μέριμνα για τον έγκαιρο εφοδιασμό 
της Δ/νσης με αυτά.
ε) Η ευθύνη για την ασφαλή φύλαξη και διαχείριση των ειδών 
του προηγουμένου εδαφίου, καθώς και των ασυμπλήρωτων 
διαβατηρίων.
στ) Η μέριμνα για τον καθορισμό του τύπου και των 
προδιαγραφών ασφαλείας των εντύπων των διαβατηρίων.
4. Οι αρμοδιότητες του 4ου Τμήματος Επεξεργασίας είναι οι 
ακόλουθες:
α) Ο καθορισμός των απαραίτητων μηχανογραφικών 
εφαρμογών και στοιχείων για την εκπλήρωση της αποστολής της 
Δ/νσης
β) Η καταχώρηση σε εθνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων των 
κλαπέντων, απολεσθέντων και ακυρωθέντων διαβατηρίων, 
γ) Η παρακολούθηση της κανονικής λειτουργίας του κεντρικού 
υπολογιστικού συστήματος της Δ/νσης και η μέριμνα για τη 
συντήρηση αυτού ή την αποκατάσταση τυχόν βλαβών.

δ) Η τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου διαβατηρίων και των 
αναγκαίων στατιστικών στοιχείων.
5. Το 5ο Τμήμα Επείγουσας Έκδοσης ασκεί τις αρμοδιότητες των 
περιπτώσεων α' και β" της παραγρ. 2, της παραγρ. 3 και των 
περππώσεων α' και β ' της παραγρ. 4, οε ότι αφορά αποκλειστικά 
την, κατά προτεραιότητα, έκδοση διαβατηρίων.

Σύσταση Γραφείων Διαβατηρίων
Στα Επιτελεία των Δ/νσεων Αστυνομίας και των Αστυνομικών 
Δ/νσεων συνιστώνται και λειτουργούν Γραφεία Διαβατηρίων, με 
τις ακόλουθες αρμοδιότητες
α) Τη μέριμνα για τον εφοδιασμό τους με τα απαιτούμενα για 
την έκδοση διαβατηρίων έντυπα
β) Την παραλαβή των αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών 
έκδοσης διαβατηρίων και τον έλεγχο της πληρότητάς τους ιδίως 
σε ότι αφορά στη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων 
χορήγησης
γ) Την άμεση αποστολή των αιτήσεων και λοιπών
δικαιολογητικών στη Δ/νση Διαβατηρίων.
δ) Την παραλαβή και παράδοση στους δικαιούχους των
εκδοθέντων διαβατηρίων, καθώς και των τυχόν απορριφθέντων
δικαιολογητικών.
ε) Την τήρηση σχετικού αρχείου.
Στα Αστυνομικά Τμήματα Σαμοθράκης Σύμης Μεγίστης 
Καρπάθου, Καλύμνου, Λερού, Πάτμου, Θω, Θάσου Παξών, 
Ιθάκης Άνδρου Θήρας Μυκόνου Πάρου, Νάξου, Μήλου, Ίου, 
Κέας Τήνου, Μύρινας Σκιάθου, Σκοπέλου, Άγιου Κύπηκου, 
Αίγινας Κυθήρων, Ύ δρας Πόρου, Σαλαμίνας και Σπετσών, 
συνίστωνται και λειτουργούν Γραφεία Διαβατηρίων με όλες τις 
προαναφερόμενες αρμοδιότητες

Διεύθυνση Μεταγωγών - Δικαστηρίων Αττικής
1. Η Δ/νση Μεταγωγών - Δικαστηρίων Αττικής εδρεύει στην 
Αττική και διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα: 
α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 
α. Τμήμα Μεταγωγών, 
γ. Τμήμα Τάξης Δικαστηρίων.
Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για το 
χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού 
και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης 
και της λειτουργίας της Δ/νσης την τήρηση του αρχείου και τη 
διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως 
Το Τμήμα Μεταγωγών είναι αρμόδιο για την ασφαλή μεταγωγή 
από και προς τα Καταστήματα Κράτησης που λειτουργούν στο 
νομό Αττικής των κρατουμένων οι οποίοι προορίζονται ή 
προέρχονται από εκτός ορίων του νομού αυτού Καταστήματα 
Κράτησης Δικαστήρια και Θεραπευτικά Ιδρύματα, καθώς και για 
τη μεταγωγή κρατουμένων των οποίων έχει αποφασισθεί η 
έκδοση, από τον αερολιμένα Αθηνών προς τα Καταστήματα 
Κράτησης ή αρχές της χώρας και αντίστροφα, από τις οποίες 
παραλαμβάνονται ή προς τις οποίες προορίζονται ανάλογα 
Το Τμήμα Τάξης Δικαστηρίων είναι αρμόδιο για την 
τήρηση της τάξης στους χώρους τω ν δικαστηρίων που 
λειτουργούν στο Νομό Α ττικής, ενισχυμένο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις από δυνάμεις της Υποδ/νσης Μ έτρων Τάξης,
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κατόπιν διαταγής του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής 

Υποδιευθύνσεις Αστυνομίας
Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών συνιστώνται οι ακόλουθες 
Υποδιευθύνσεις Αστυνομίας, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σ’ 
αυτήν.
α  Α' Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών, με έδρα το δήμο 
Αθηναίων και περιοχή δικαιοδοσίας εκείνη των Αστυνομικών 
Τμημάτων Ομσνοίας Συντάγματος Ακροπόλεως και Εξαρχείων. 
β. Β' Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών, με έδρα το δήμο 
Αθηναίων και περιοχή δικαιοδοσίας εκείνη των Αστυνομικών 
Τμημάτων Κυψέλης Γαλατσίου, Κολωνοϋ, Πατησίων και Αγίου 
Παντελεήμσνα.
γ. ΡΥικδιεύθυνσηΑστυνομίαςΑθηνών,μεέδρατοδήμοΑθηναιών^ 
πφίσχήδκαΜδοσιαςεκείνητωνΑστυνο^^
Αμπελοκήπων, Ζωγράφου, Βύρωνα, Καισαριανήςκαι Παγκραώυ. 
δ. Δ' Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών, με έδρα το δήμο 
Καλλιθέας και περιοχή δικαιοδοσίας εκείνη των Αστυνομικών 
Τμημάτων Καλλιθέας Πετραλώνων, Νέου Κόσμου και Ταύρου, 
ε. ΕΓ Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών, με έδρα το δήμο 
Παλαιού Φαλήρου και περιοχή δικαιοδοσίας εκείνη των 
Αστυνομικών Τμημάτων Παλαιού Φαλήρου, Νέας Σμύρνης 
Αγίου Δημητρίου, Δάφνης και Υμηττού.
Στη διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιώς συνιστώνται οι ακόλουθες 
Υποδ/νσεις Αστυνομίας οι οπούς υπάγονται διοικητικά σ’ αυτήν: 
α. Α' Υποδ/νση Αστυν.ΙΙπραιώς, με έδρα τον ομώνυμο δήμο 
και περιοχή δικαιοδοσίας εκείνη των Αστυνομικών Τμημάτων Α' 
Πειραιώς Β' Πειραιώς F  Πειραιώς Μοσχάτου και Αγίου 
Ιωάννου Ρέντη.
β. Β' Υποδ/νση Αστυν.Πειραιώς με έδρα το δήμο Κορυδαλλού 
και περιοχή δικαιοδοσίας εκείνη των Αστυν.Τμημάτων 
Κορυδαλλού, Δραπετσώνας Κερατσινίου, Νίκαιας και 
Περάματος
γ. Γ" Υποδ/νση Αστυν. Πειραιώς με ώρα το δήμο Αίγινας και 
περιοχή δικαιοδοσίας εκείνη των Αστυνομικών Τμημάτων 
Αίγινας Κυθήρων, Πόρου, Σαλαμίνας Σπετσών και Ύ δρας 
καθώς και των υφισταμένων τους Αστυνομικών Σταθμών 
Αγκιστριού, Μεσαγρού, Αντικυθήρων, Ποταμού, Γαλατά, 
Δρυόπης Μεθάνων και Αμεπλοκίων.
Στη Δ/νση Αστυν. Δυτικής Αττικής συνιστώνται οι ακόλουθες 
Υποδ/νσεις Αστυνομίας οι οποίες υπάγονται διοικητικά σ’ αυτήν: 
α. Α' Υποδ/νση Αστυν. Δυτ. Α τοκης με ώρα το δήμο 
Αιγάλεω και περιοχή δικαιοδοσίας εκείνη των Αστυν. Τμημάτων 
Α' Αιγάλεων, Β' Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας Κ  Περιστεριού και Β" 
Περιστεριού.
β. Β' Υποδ/νση Αστυν. Δυτ. Ατοκης με έδρα το δήμο Αγίων 
Αναργύρων και περιοχή δικαιοδοσίας εκείνη των Αστυνομικών 
Τμημάτων Αγίων Αναργύρων, Άνω Λιοσίων, Αχαρνών, Ιλίου, 
Ζεφυρίου, Καματερού και Πετρούπολης καθώς και του Αστυν. 
Σταθμού Θρακομακεδόνων.
γ. Γ' Υποδ/νση Αστυν. Δυτ. Ατοκης με ώρα το δήμο 
Ελευσίνας και περιοχή δικαιοδοσίας εκείνη των Αστυνομικών 
Τμημάτων Ελευσίνας Ασπροπύργου, Μάνδρας Μεγάρων και 
Χαϊδαρίου, καθώς και των Αστυνομικών Σταθμών Βιλίων, Νέας 
Περάμου και Κινέτας
Στη Δ/νση Αστυν. Βορειοανατολικής Αττικής συνιστώνται οι

ακόλουθες Υποδ/νσεις Αστυνομίας οι οπούς υπάγονται 
διοικητικά σ’ αυτήν.
α  Α' Υποδ/νση Αστυν. Βορειοανατολικής Ατοκης με ώρα
το δήμο Νέας Ιωνίας και περιοχή δικαιοδοσίας εκείνη των 
Αστυν.Τμημάτων Α' Νέας Ιωνίας Β' Νέας Ιωνίας Ηρακλείου, 
Μεταμόρφωσης Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας 
β. Β Υποδ/νση Αστυν. Βορειοανατολικής Ατοκής με ώρα
το δήμο Αμαρουσίου και περιοχή δικαιοδοσίας εκείνη των 
Αστυν.Τμημάτων Αμαρουσίου, Βριλησσιών, Χαλανδρίου,
Ο Α Κ Α , Παλαιού Ψυχικού, Φιλοθέης και Πεύκης 
γ. V  Υποδ/νση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής με ώρα 
το δήμο Αγίας Παρασκευής και περιοχή δικαιοδοσίας εκείνη των 
Αστυν. Τμημάτων Αγίας Παρασκευής Γέρακα, Μελισσίων, Νέου 
Ψυχικού, Παλλήνης Παπάγου και Χολαργού. 
δ. Δ' Υποδ/νση Αστυν. Βορειοανατολικής Αττικής με ώρα 
το δήμο Αγίου Στεφάνου και περιοχή δικαιοδοσίας εκείνη των 
Αστυνομικών Τμημάτων Αγίου Στεφάνου, Καλάμου, 
Καπανδριτίου, Κηφισίας Νέας Ερυθραίας και Ωρωπίων, καθώς 
και των Αστυνομικών Σταθμών Αυλώνος Νέας Κηφισίας 
Εκάλης και Φρουράς Τατοΐου.
ε. Ε Υποδ/νση Αστυν. Βορειοανατολικής Αττικής με ώρα
το δήμο Αρτέμιδος και περιοχή δικαιοδοσίας εκείνη των 
Αστυνομικών Τμημάτων Αρτέμιδος Γλυκών Νερών, 
Μαραθώνος Νέας Μάκρης Παιανίας Πεντέλης Σπάτων και 
Ραφήνας
Στη Δ/νση Αστυν. Νοτιοανατολικής Αττικής συνιστώνται οι 
ακόλουθες Υποδ/νσεις Αστυνομίας οι οποίες υπάγονται 
διοικητικά σ’ αυτήν:
α. Α' Υποδ/νση Αστυν. Νοτιοανατολικής Αττικής με ώρα το
δήμο Γλυφάδας και ικρισχή δικωοδοσίας εκείνη των Αστυνομικών 
Τμημάτων Α' Γλυφάδας I? Γλυφάδας Αλίμου, Ελληνικού, Ηλιούπολης 
Αργυρσύπολης Βαιλιαγμέιτ|ςκαι Βούλας 
β. ΒΎποδ/νση Αστυν. Νοτιοανατολικής Αττικής με ώρα το 
δήμο Κρωπίας και περιοχή δικαιοδοσίας εκείνη των 
Αστυνομικών Τμημάτων Κορωπίου, Αναβύσσου, Καλυβιών, 
Κερατέας Λαυρίου, Βάρης και Μαρκοπούλου, καθώς και των 
Αστυν. Σταθμών Σαρωνίδας Σουνίου και Πόρτο Ράφτη.
Οι Υποδιευθύνσεις Αστυνομίας των προηγουμένων παραγράφων 
κατευθύνουν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν τη 
λειτουργία και τη δραστηριότητα των Αστυνομικών Τμημάτων 
και Αστυνομικών Σταθμών της περιοχής δικαιοδοσίας τους Οι 
Δ/ντές των Υποδιευθύνσεων Αστυνομίας συντάσσουν τις 
εκθέοεις αξιολόγησης των διοικητών των Αστυνομικών 
Τμημάτων της περιοχής δικαιοδοσίας τους και γνωματεύουν σ’ 
εκείνες που συντάσσουν οι τελευταίοι. Σε περίπτωση σοβαρών 
υποθέσεων τάξης αναλαμβάνουν προσωπικά τη διεύθυνση των 
αστυνομικών ενεργειών, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο ή 
διαταχθούν σχετικά και είναι υπεύθυνοι για την αποτελεσματική 
διεξαγωγή αυτών.
Σε κάθε Υποδ/νση Αστυν., για το χειρισμό θεμάτων διοικητικής 
υποστήριξης λειτουργεί Γραμματεία της οποίας το προσωπικό 
δεν υπερβαίνει τα τρία (3) άτομα

Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών.
Η Υποδ/νση Εσωτ. Λειτουργιών διαρθρώνεται ως εξής 
α  Στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης το οποίο είναι
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αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διακίνηση της 
εισερχόμενης και εξρρχσμενης αλληλογραφίας, την εξασφάλιση 
της γραμματειακής εξυπηρέτησης και εσωτερικής λειτουργίας 
της Διεύθυνσης καθώς και την τήρηση του αρχείου και τη 
διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως 
β. Στο Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού - Υλικού, το οποίο 
είναι αρμόδιο για τη διαχείριση του χρηματικού και του 
υλικοτεχνικού εξοπλισμού της Δ/νσης 
γ. Στο Τμήμα Φρουράς Κρατητηρίων, το οποίο είναι αρμόδιο 
για την ασφαλή φύλαξη των κρατουμένων προς απέλαση 
αλλοδαπών και την εν γένει λειτουργία των κρατητηρίων.

Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής
Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής εδρεύει στην Αθήνα, ασκεί 
στην περιοχή δικαιοδοσίας της τις αρμοδιότητες επί θεμάτων 
αλλοδαπών και αντιμετώπισης λαθρομετανάστευσης και 
διαρθρώνεται στις ακόλουθες Υποδιευθύνσεις 
α  Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών, 
β. Υποδιεύθυνση Δίωξης Λαθρομετανάστευσης 
γ. Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών.

Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών
Η Υποδ/νση Αλλοδαπών διαρθρώνεται ως εξής 
α  Στο Τμήμα Συντονισμού και Επιχειρήσεων το οποίο έχει τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες
Συντονίζει, εποπτεύει, καθοδηγεί και ελέγχει τη δράση των 
Τμημάτων Αλλοδαπών, καθώς και των Υπηρεσιών που ασκούν 
τις σχετικές αρμοδιότητες Επιπλέον, αναλαμβάνει τσν 
επιχειρησιακό συντονισμό σε περιπτώσεις διερεύνησης σοβαρών 
υποθέσεων οργανωμένης διακίνησης λαθρομεταναστών. 
Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, αξιολογεί στοιχεία και ενεργεί 
μελέτες επί θεμάτων αλλοδαπών, μεταβιβάζει πληροφορίες για 
παράνομη δράση αυτών στις κατά τόπον Υπηρεσίες που ασκούν 
σχετικές αρμοδιότητες και φροντίζει για τη λήψη των αναγκαίων 
μέτρων πρόληψης και καταστολής
β. Στο Τμήμα Πολιτικού Ασύλου, το οποίο είναι αρμόδιο για το 
χειρισμό θεμάτων πολιτικού ασύλου και προσφύγων και την 
εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας 
γ. Στο Τμήμα Απελάσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για την 
παραλαβή των προς απέλαση αλλοδαπών μετά της σχετικής 
αλληλογραφίας και την εκδήλωση των περαιτέρω ενεργειών για 
την υλοποίηση των αποφασισθεισών απελάσεων, 
δ. Στα Τμήματα Αλλοδαπών Αθηνών, Πειραιώς Δυτικής 
Αττικής Βορειοανατολικής Αττικής Νοτιοανατολικής Αττικής 
και Λαυρίου, τα οποία εδρεύουν σε δήμο της περιοχής 
δικαιοδοσίας τους και έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες
(1) Τσν έλεγχο της νόμιμης παραμονής και εργασίας των 
αλλοδαπών στην περιοχή του Τμήματος και την εφαρμογή της 
νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς καθώς και το χειρισμό των 
θεμάτων των σχετικών με την έκδοση διοικητικών πράξεων και 
μέτρων που αφορούν αλλοδαπούς
(2) Το χειρισμό θεμάτων γραμματειακής εξυπηρέτησης και 
εσωτερικής λειτουργίας τους την τήρηση αρχείου, καθώς και 
την υποδοχή των αιτημάτων των πολιτών επί θεμάτων

αρμοδιότητας τους και τη μέριμνα για την ικανοποίησή τους
(3) Τσν έλεγχο της νόμιμης διακίνησης ημεδαπών και 
αλλοδαπών και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας 
του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος εφόσον στην 
περιοχή τους βρίσκονται σημεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα, 
με την επιφύλαξη του επομένου εδαφίου, 
ε. Στους Σταθμούς Ελέγχου Διαβατηρίων-συναλλάγματος 
Πειραιώς και Ελευσίνας οι οποίοι εδρεύουν στους ομώνυμους 
δήμους και είναι αρμόδιοι για τσν έλεγχο της νόμιμης διακίνησης 
ημεδαπών και αλλοδαπών και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί 
προστασίας του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος από το 
σημείο εισόδου - εξόδου της περιοχής έδρας τους

Υποδιεύθυνση Δίωξης Λαθρομετανάστευσης.
Η Υποδ/νση Δίωξης Λαθρομετανάστευσης διαρθρώνεται στα 
Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Αθηνών, Δυτικής 
Αττικής και Ανατολικής Αττικής Η έδρα και η τοπική 
δικαιοδοσία των Τμημάτων είναι η προβλεπόμενη από τις 
διατάξεις των Π.Δ που έχουν οριστεί.

ΤΟ Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Γ ΙΑ
ΤΗΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η
Δ Ι ΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ

Η νέα οργανωτική προσπάθεια που παρουσιάστηκε στην 
Θεσσαλονίκη αποτελεί προϊόν μεθοδικής οργανωμένης εργασίας 
η οποία, έχοντας ως βάση τις απόψεις - προτάσεις της Γ Α Δ. 
Θεσσαλονίκης επιδιώκει να ανατρέψει τα μέχρι σήμερα 
ισχύσντα και να δώσει δυναμική, όραμα και προοπτική σ’ ένα 
καίριο γτα το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και την κοινωνία της 
Θεσσαλονίκης ζήτημα
Με τη νέα διαρθρωτική και λειτουργική δομή των Υπηρεσιών 
της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης 
επιχειρείται:
-Η προσαρμογή στη σύγχρονη πραγματικότητα 
-Η αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας και του κοινωνικού 
ρόλου των Υπηρεσιών.
-Η ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση του 
προσωπικού και των διαθεσίμων μέσων.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
-Η χωροταξική αναδιάταξη βάσει των πραγματικών 
αναγκών αστυνόμευσης
-Η εξασφάλιση μόνιμης αστυνομικής παρουσίας σε κάθε Ο.Τ Α  
-Η παγίωση του κυρίαρχου αστυνομικού δόγματος 
Το νέο οργανωτικό σχήμα των Υπηρεσιών της Γενικής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται, 
συνοπτικά, ως εξής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:7 από (6 )
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ: ..................... 5 από (3 )
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ:  1
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:...............................35από(23)
ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: .................................... 18 από (6 )
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ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ :7 (εκ των οποίων 1 Τροχαίας 
Αυτοκινητοδρόμων) από( 5)
ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ: .............4
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ : ..................... 1
Με την ως άνω προτεινόμενη Οργανωτική Δομή, τα 
Αστυνομικά Τμήματα κατανέμονται σε 29 από τους 45 συνολικά 
Ο.ΤΑ του Νομού Θεσσαλονίκης.
Δεν λειτουργούν Αστυνομικά Τμήματα σε 16 Ο.ΤΑ 
Προβλέπονται:
Η αύξηση του αριθμού των Αστυνομικών Τμημάτων κατά 12 
και η ορθολογική χωροταξική τους διάταξη, τόσο στο πολεοδομικό 
συγκρότημα της Θεσσαλονίκης όσο και στην ευρύτερη περιοχή 
του νομού, προς το σκοπό ενδυνάμωσης της αστυνομικής 
παρουσίας και πληρέστερης εξυπηρέτησης του πολίτη σε 
θέματα καθημερινότητας.
Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται δυναμικές βιώσιμες αστυνομικές 
Μονάδες των 26 έως 140 ατόμων, καταργούνται τα Πολυδύναμα 
Αστυνομικά Τμήματα και προάγονται ορισμένοι Αστυνομικοί 
Σταθμοί σε Αστυνομικά Τμήματα, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο, 
ενώ οι λοιποί αφομοιώνονται από όμορες Υπηρεσίες 
α. Τοπική Αρμοδιότητα
-Του A T. Χαλάστρας εκείνη των Δήμων Χαλάστρας και Αξιού.
- Του A T. Κουφαλιών εκείνη των Δήμων Κουφαλιών και 
Χαλκιδόνος
- Του A T. Ασσήρου εκείνη των Δήμων Ασσήρου και Ααχανά.
- Του A T. Λαγκαδά εκείνη των Δήμων Λαγκαδα, Βερτίσκου, 
Εγνατίαςκαι Μυγδονίας
- Του A T. Σοχού εκείνη των Δήμων Σοχού και Αρεθούσας
- Του A T. Καλλινδοίων εκείνη των Δήμων Καλλινδοίων και 

Κορωνείας
- Του A T. Απολλωνίας εκείνη των Δήμων Απολλωνίας και 
Μαδύτου.
- Του A T. Αγίου Γεωργίου εκείνη των Δήμων Αγίου Γεωργίου 
και Ρεντίνας
- Του A T. Θέρμης εκείνη του ομώνυμου Δήμου.
- Του A T. Π ολίχνης εκείνη του ομώνυμου Δήμου και της 
Κοινότητας Ευκαρπίας
- Του A T. Πυλαίας εκείνη του ομώνυμου Δήμου.
- Του A T. Βασιλικών εκείνη του ομώνυμου Δήμου.
- Του A T. Μ ηχανιώνας εκείνη του ομώνυμου Δήμου.
Των AT. Πλατείας Δημοκρατίας Λευκού Πύργου, Αγίας Τριάδος 
και Αναλήψεως τμήματα της περιοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης
- Του A T. Χαριλάου, τμήμα της περιοχής του Δήμου 
Θεσσαλονίκης
- Του A T. Τοϋμπας- Τριανδρίας, τμήμα της περιοχής του 
Δήμου Θεσσαλονίκης και το Δήμο Τριανδρίας
- Του A T. Άνω Πόλης-Αγίου Παύλου, τμήμα της περιοχής 
του Δήμου Θεσσαλονίκης και το Δήμο Αγίου Παύλου.
- Των A T. Καλαμαριάς, Συκεών, Νεαπόλεως 
Σταυρουπόλεως Ευόσμου, Αμπελοκήπων, Μενεμένης 
Ελευθερίου, Κορδελιού και Πανοράματος εκείνη των ομωνύμων 
Δήμων.
- Του A T. Ωραιοκάοτρου εκείνη του ομωνύμου Δήμου.
- Του A T. Χορτιάτη εκείνη του Δήμου Χορτιάτη και της 
κοινότητας Πεύκων.
- Του A T. Επανομής εκείνη των Δήμων Επανομής και Μήτρας

- Του AT. Θερμαπτού εκείνη του ομώνυμου Δήμου.
- Του AT. Σίνδου εκείνη του Δ.Δ. Σίνδου και του Δήμου Αγ. 
Αθανασίου.
- Του AT. Ιωνίας - Καλλιθέας εκείνη του Δήμου Καλλιθέας και 
του Δ.Δ. Ιωνίας του Δήμου Εχεδώρου.
Η λειτουργία βάσης στάθμευσης ελικοπτέρου της Υπηρεσίας 
Εναερίων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, για 
υποστήριξη της οικείας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης σε 
κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαίο.
Ο εξορθολογισμός της επιχειρησιακής δράσης των Υπηρεσιών 
Τροχαίάς με τη διάσπαση της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας 
Θεσσαλονίκης σε Τμήματα Τροχαίας Ανατολικής και Δυτικής 
Θεσσαλονίκης με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση - 
αντιμετώπιση των τροχονομικών προβλημάτων της πόλης 
Ίδρυση Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Θεσσαλονίκης 
(Διόδια Μαλγάρων), για την πληρέστερη τροχονομική 
αστυνόμευση του υπάρχοντος αυτοκινητοδρόμου.
Η ίδρυση, στο πλαίσιο της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών 
Δυνάμεων, Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων 
Βόρειας Ελλάδος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην οποία εντάσσονται:
Τα Τμήματα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, 
Συνοδών Ανιχνευτών Αστυνομικών Σκύλων, Η Ειδική 
Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.ΚΑΜ.)
Η σημαντική αύξηση του αριθμού των Τμημάτων Ασφαλείας κατά 
12, ιδίως στην περιοχή του ευρύτερου πολεοδομικού 
συγκροτήματος με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
του εγκλήματος και την ενδυνάμωση του αισθήματος ασφαλείας 
των πολιτών, και η προώθηση συγκεκριμένων καίριων ρυθμίσεων - 
παρεμβάσεων στη διαρθρωτική δομή της Διεύθυνσης Ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης όπως
Η αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Τμήματος 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την καταπολέμηση των νέων 
μορφών εγκληματικότητας μέσω του διαδικτύου.
Η ίδρυση Τμημάτων Δίωξης Ναρκωτικών Ανατολικής και Δυτικής 
Θεσσαλονίκης με στόχο τη δραστική καταπολέμηση της εμπορίας 
και διάδοσης των ναρκωτικών και την προστασία της τοπικής 
κοινωνίας και της νεολαίας ειδικότερα 
Η δημιουργία Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων 
(Antitrafficking), με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
των συγκεκριμένων εγκλημάτων και την προστασία της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας
Η δημιουργία Τμήματος Φύλαξης Μαρτύρων, προς το σκοπό της 
φύλαξης προσώπων που αποτελούν ουσιώδεις μάρτυρες σε 
περιπτώσεις αποκάλυψης σημαντικών εγκληματικών 
δραστηριοτήτων
Η δημιουργία Τμήματος Στρατηγικής και Ανάλυσης Στοιχείων 
Εγκληματικότητας προς το σκοπό πληρεστερης ανάλυσης της 
εγκληματικότητας και σχεδιασμού αποτελεσματικότερων 
πρακτικών αντιμετώπισής της

Η ίδρυση Διεύθυνσης Αλλοδαπών και η υπαγωγή σ’ αυτήν 
των Τμημάτων Αλλοδαπών Ανατολικής και Δυτικής 
Θεσσαλονίκης.
Επίσης σ’ αυτήν υπάγονται τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης 
Θεσσαλονίκης Θέρμης Αγίου Αθανασίου και Μυγδονίας τα 
οποία μετονομάζονται σε Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης
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Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της 
λαθρομετανάστευσης και η αποδέσμευση της Δ/νσης Ασφαλείας 
Θεσσαλονίκης από το έργο αυτό, προς όφελος της κύριας 
αποστολής της.
Η απόσπαση από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης 
της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών Βόρειας Ελλάδος 
(Υ.Τ.Ε.Β.Ε.) και η ένταξη της, διοικητικά, στη Διεύθυνση 
Τεχνικών Εφαρμογών / Α Ε Α , προς το σκοπό αναβάθμισης του 
έργου της και άμεσης προώθησης των διαδικασιών τεχνικής 
υποστήριξής των Υπηρεσιών τόσο της ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης όσο και 
των άλλων Αστυνομικών Διευθύνσεων της Βορείου Ελλάδος 
Σημειώνεται ότι οι δύο τελευταίες ρυθμίσεις έχουν ήδη υλοποιηθεί 
με την κατ’εξαίρεση προώθηση και έκδοση σχετικών Π.Δ 
Βρίσκονται σε εξέλιξη συγκεκριμένες προπαρασκευαστικές 
διαδικασίες όπως
Η πρόσφατη ενίσχυση της Γ Α Δ. Θεσσαλονίκης με σημαντικό 
αριθμό νεοξρλθσντων βαθμοφόρων και αξιωματικών, και η 
επικείμενη τοποθέτηση ανάλογου αριθμού νέων αστυφυλάκων 
Η πρόβλεψη για περαιτέρω αύξηση της συνολικής οργανικής 
δύναμης του Σώματος κατά 440 θέοεις για την κάλυψη των 
αναγκών στελέχωσης της Γ Α Δ. Θεσσαλονίκης βάσει τσυ νέου 
οργανωτικού της σχήματος
Η ταχεία προώθηση του κτιριολογικού προγράμματος της 
Ελληνικής Αστυνομίας στην περιοχή της ΓΑ Δ. Θεσσαλονίκης προς 
το σκοπό ουσιαστικής αντιμετώπισης των στεγαστικών αναγκών 
των Υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης όσο και των άλλων 
Αστυνομικών Διευθύνσεων της Βορείου Ελλάδος

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ
ΑΣΤΥΝΟΜΟΙ

Ενας νέος θεσμός που εγκαινιάζεται για πρώτη φορά στον 
νομό Θεσσαλονίκης με σκοπό κανείς Δήμος καμία Κοινότητα να 
παραμένει χωρίς μόνιμη αστυνομική παρουσία- 
Συγκεκριμένα, ο κοινοτικός αστυνόμος είναι βαθμοφόρος 
(Ανθυπαστυνόμος ή Αρχκρύλακας Π.Σ.) της Ελληνικής 
Αστυνομίας ο οποίος επιλέγεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων 
ικανότητας εκπαιδεύεται κατάλληλα και εν συνεχεία εγκαθίσταται 
μόνιμα στις έδρες των Ο.ΤΑ, στις περιφέρειες των οποίων δεν 
λειτουργεί Αστυνομικό Τμήμα Ως χώρος εργασίας του κοινοτικού 
αστυνόμου καθορίζεται συγκεκριμένο γραφείο στην έδρα του 
Ο.ΤΑ και οι αρμοδιότητας του αφορούν στη διεκπεραίωση 
υποθέσεων καθημερινότητας των πολιτών, στη διενέργεια 
επειγουσών προανακρττικών πράξεων, στη διευθέτηση 
αστυνομικών ζητημάτων και γενικά σε ότι η ιδιότητά του ως 
αστυνομικού και προανακριτικού υπαλλήλου επιβάλλει. Αποτελεί 
βασικό περιφερειακό όργανο και συνδετικό κρότο του 
Αστυνομικού Τμήματος στο οποίο υπάγεται διοικητικά και ανήκει 
οργανικά, με τις επιμέρους τοπικές κοινωνίες Με τη συγκεκριμένη 
ρύθμιση εξασφαλίζεται η μόνιμη και ουσιαστική αστυνομική 
παρουσία σε καθέναν από τους Ο.ΤΑ στην περιοχή των 
οποίων δεν προβλέπεται η λειτουργία Αστυνομικού Τμήματος 
επιβεβαιώνεται εμπράκτως το ενδιαφέρον της πολιτείας για την
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ασφάλεια και την εξυπηρέτηση του πολίτη και διευρύνονται οι 
προοπτικές ανάπτυξης σχέσεων φιλίας και συνεργασίας μεταξύ 
Αστυνομίας - Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Πολιτών.
Αυτονόητο, όμως είναι ότι η εγκατάσταση κοινοτικού 
αστυνόμου σε κάθε Ο.ΤΑ θα πρέπει να τυγχάνει της προηγουμένης 
συναινέσεως του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. 
Μετη ρύθμιση αυτή δεν επηρεάζονται οι αρμοδιότητες της 
Δημοτικής Αστυνομίας και των Οργάνων.
Εγκαθίστανται Κοινοτικοί Αστυνόμοι στους Δήμους Μίκρας 
Αξιού, Αγίου Αθανασίου, Λαχανά, Χαλκηδόνος Βερτίσκου,
Εγνατίας Μυγδωνίας Αρεθούσας Κορωνείας Μαδύτου και 
Ρεντίνας και των κοινοτήτων Πεύκων και Ευκαρπίας 
Η μεταρρυθμιστική μελέτη που παρουσιάστηκε είχε ως πρώτο 
μέλημα το δικαίωμα στην ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί να 
διακυβεύεται.
Αναμφίβολα, όμως πρόκειται για μια προσπάθεια με ειλικρινείς 
προθέσεις ξεκάθαρους προσανατολισμούς μακρόχρονη προοπτική 
και συγκεκριμένους στόχους
Η αναδιοργάνωση της Γ ΑΔ.Θ. αποτελεί μια ρεαλιστική προσαρμογή 
της οργανωτικής της δομής στη σύγχρονη πραγματικότητα και 
εξασφαλίζει την ομαλή μεταβατική διαδικασία υλοποίήσής της 
χωρίς να διαταράσσσνται βασικές υφιστάμενες δομές και 
διακινδυνεύονται ουσιώδη κοινωνικά αγαθά.
Καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η οργανωτική 
αυτή διαδικασία να υποστηριχθεί, κατά βάση, από τις 
υφιστάμενες υποδομές πόρους και μέσα( κτιριακές 
εγκαταστάσεις υλικοτεχνικός εξοπλισμός οργανική δύναμη 
κΑπ. ) με σκοπό τον περιορισμό των απαιτούμενων πρόσθετων 
δαπανών στα απολύτως αναγκαία επίπεδα 
Για την επαρκή στελέχωση των Υπηρεσιών, προς το σκοπό 
επίτευξης της αποτελεσματικής λειτουργίας τους 
πραγματοποιείται σημαντική αύξηση της οργανικής δύναμης 
του αστυνομικού προσωπικού κατά 440 θέσεις δηλαδή ποσοστό 
περόιου10%.
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούμε στην δημιουργία στην 
Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων η οποία παρουσιάζεται στο παρόν 
τεύχος και με την σύσταση των Τμημάτων Τροχαίας 
Αυτοκινητοδρόμων δίνει μια νέα βάση στην οδική ασφάλεια των 
πολιτών στο εθνικό δίκτυο της χώρας

"Με την υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων διασφαλάρνται 
-Η βελτίωση των παρεχόμενων αστυνομικών υπηρεσιών 
-Η πληρέστερη αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων του 
πολίτη.
-Η εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας στις τοπικές κοινωνίες. 
Καταδεικνύεται, τέλος, εμπράκτως το ενδιαφέρον της πολιτείας στο 
δικαίωμα της ασφάλειας των πολιτών.
Η διαδικασία της αναδιάρθρωσης δεν σταματά στις παραπάνω αλλαγές 
αλλά με σταθερά βήματα συνεχίζεται στις Υπηρεσίες όλης της 
Επικράτειας με απώτερο στόχο η Ελλάδα να συνεχίσει να είναι μια από 
τις ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο!' ]

Επιμέλεια Αρχ/κας Θεόδωρος Δημοσχάκης
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Φανταστείτε μία τράπεζα 
που με τη στρατηγική της 
σας υποστηρίζει να κερδίζετε 
όλες τις μάχες

Η GENIKI Bank είναι η ελληνική τράπ εζα που δεσμεύετα ι να εξυπ ηρετεί αποτελεσματικά  
τις  ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Όλοι εκφράζουμε το θαυμασμό και την υπηρεσιών, που να ικανοποιούν 
ευγνωμοσύνη μας στους ανθρώπους αποτελεσματικά τις δικές σας ανάγκες, 
που υπηρετούν την πατρίδα μας. Στη GENIKI Bank, δέσμευσή μας είναι
Η GENIKI Bank είναι περήφανη για τη να προσφέρουμε σε όλους εσάς
μακροχρόνια σχέση της με τις Ένοπλες τεχνογνωσία, καινοτομία και επαγγελ-
Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας και ματισμό και να συμβάλλουμε στην
επιδιώκει τη συνεχή ενίσχυση της αποτελεσματικότερη διαχείριση των
σχέσης αυτής. Κύριος άξονας της οικονομικών σας. Επικοινωνήστε μαζί
στρατηγικής μας είναι η παροχή ακόμα μας και ανακαλύψτε πώς η GENIKI Bank 
πιο εξειδικευμένων προϊόντων και μπορεί να κάνει τη ζωή σας καλύτερη.

Μία καλύτερη τράπεζα για μία καλύτερη ζωή

G E N IK I
”1 Bank

infoline 801 11 600 300  
www.geniki.gr

http://www.geniki.gr
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Εγκαίνια περιπτέρου
Ελληνικής Αστυνομίας

Κ
άθε Σεπτέμβρη, εδώ και 72 χρόνια, τα μάτια όλων είναι στραμ
μένα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο σημαντικότερο 
πολιτικό, οικονομικό αλλά και πολιτιστικό γεγονός της συ
μπρωτεύουσας.

Ιδρυτής της Διεθνούς Έ κθεσης Θεσσαλονίκης υπήρξε ο επιστή
μων, συγγραφέας και πολιτικός Νικόλαος Γερμανός Έ να ς άνθρω
πος με πλατιά μόρφωση και υψηλά ιδανικά, αλλά και άνθρωπος της 
δράσης Πριν από 72 χρόνια, ο Ν. Γερμανός συνέλαβε την ιδέα της 
οργάνωσης μιας Γενικής Έ κθεσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης 
Διέθετε την επίμονη, τη διπλωματική ευελιξία και το θάρρος που 
απαιτούνταν για να ξεπεραστούν οι αμέτρητες δυσκολίες και η γρα

φειοκρατική αδράνεια, για να γίνει το όραμά του πραγματικότητα
Η κατάσταση στην οποία βρισκόταν τότε η Ελλάδα, η ελληνική οικονομία και ειδικότερα η οι
κονομία της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται από τις συνέπειες του Α’ 
Παγκοσμίου Πολέμου που για την Ελλάδα έληξε το 1922 με τη Μ ικρασιατική Καταστροφή, την 
ανταλλαγή τω ν πληθυσμών και το κύμα των προσφύγων που κατέκλυσαν τον ελλαδικό χώρο. 
Επιπλέον, η Θεσσαλονίκη, ήταν ακόμα βαριά πληγωμένη από την πυρκαγιά του 1917, που εί-
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χε καταστρέφει τις mo κεντρικές περιοχές της.
Το βασικό πρόβλημα που είχε να αντιμετωπίσει η  Ελλάδα στην 
περίοδο αυτή, ήταν η  ανασυγκρότηση, η αποκατάσταση των 
προσφύγων και η  ανάπτυξη της οικονομίας της. Τα ίδια και 
εντονότερα προβλήματα είχε να αντιμετωπίσει και η Θεσσαλο
νίκη. Αυτές οι αιτιάσεις καθορίζουν και τους στόχους της Διε
θνούς Έ κθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία προσέφερε τις δυνατό
τητες για  την επίλυσή τους.
Η υπ’ αριθμόν 16968/30 Απριλίου 1925 απάντηση του Υπουρ
γείου Εθνικής Οικονομίας σε αναφορά του Νικολάου Γερμα
νού επέσπευσε τις διαδικασίες και στις 3 Οκτωβρίου του 1926 
εγκαινιάσθηκε η  1η Διεθνής Έ κθεση Θεσσαλονίκης.

Στη μακρά ιστορία της Διεθνούς Έ κθεσης Θεσσαλονίκης 
αντανακλάται άριστα το είδωλο της οικονομικής -κυρίως- και 
πολιτικής ζωής της χώρας ως τις μέρες μας με όλες τις εντά
σεις και της υφέσεις τη ς Για παράδειγμα, όταν, στα πρώτα χρό
νια της λειτουργίας τη ς η  ελληνική οικονομία ήταν κυρίως 
γεωργική και βιοτεχνική, παρόμοιο χαρακτήρα είχαν και οι 
ετήσιες επιδείξεις της Έ κθεσης Με τη βαθμιαία μεταβολή στη 
δομή της ελληνικής οικονομίας - κοινωνίας και τη  βιομηχανο
ποίησή της άλλαζε και ο χαρακτήρας της Έ κθεσης Σιγά, σιγά, 
η  Έ κθεση απόκτησε αίγλη και μεταμορφώθηκε σε εκδήλωση 
με διεθνή ακτινοβολία και βοηθούσε όχι μόνον στην εισαγωγή 
κεφαλαιουχικών αγαθών και τεχνολογίας αλλά και στην προ
βολή της ελληνικής παραγωγής και στην προώθηση τω ν εξα
γωγών.
Η εξέλιξη αυτή σταμάτησε με την 
έκρηξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέ
μου και από τότε μιλάμε για δύο πε
ριόδους την προπολεμική και την 
μεταπολεμική.
Έ να ς πρώτος απολογισμός 
Αν επιχειρούσε κανείς ένα σύντομο 
απολογισμό για  το τι πρόσφερε η 
Δ ιεθνής Έ κθεση Θεσσαλονίκης 
στην προπολεμική περίοδο της λει
τουργίας τη ς θα ήταν υποχρεωμέ
νος να απσνείμει στους ιδρυτές και 
τους οργανωτές τω ν πρώτων 15 αυ
τώ ν Εκθέσεων τα εύσημα που ανή

κουν στους σκαπανείς εύσημα που τα δικαιούνται εξίσου και 
όλοι οι εργαζόμενοι της ΔΕΘ, την εποχή εκείνη. Και αυτό για
τ ί απ’ το μηδέν δημιούργησαν ένα θεσμό, ο οποίος βρήκε βαθύ
τατη ανταπόκριση στον ελληνικό λαό, που από τότε αγκάλια
σε με ιδιαίτερη αγάπη την Έ κθεση Θεσσαλονίκης Έ να  θεσμό 
επίσης ο οποίος κέρδισε σταδιακά και διεύρυνε το διεθνές του 
κύρος και έπαιξε σημαντικό ρόλο για μια ευπρόσωπη διεθνή οι
κονομική παράσταση της Ελλάδας
Στην περίοδο αυτή, η Διεθνής Έ κθεση Θεσσαλονίκης ήταν 
κυρίως εισαγωγική, γιατί ο βαθμός της οικονομικής ανάπτυ
ξης της χώρας καθιστούσε αναγκαία την εισαγωγή της ξένης 
τεχνολογίας και τω ν προϊόντων των βιομηχανικών χωρών. Αν 
η μορφή αυτή της Έ κθεσης με καθαρά οικονομικοτεχνικά 
κριτήρια, δεν προκαλεί ιδιαίτερο ενθουσιασμό, πρέπει εντού
τοις για την σωστή αποτίμηση της προσφοράς της ΔΕΘ, να λη- 
φθεί υπόψη ότι ο χώρος της λειτούργησε σαν ένας δραστικός 
παράγοντας ελληνικής αυτογνωσίας και σαν ένα δυναμικό κί
νητρο άμιλλας και ανάπτυξης

Σημαντικός είναι ο ρόλος που διαδραματίζει η HELEXPO - 
ΔΕΘ στον τομέα της διοργάνωσης πολιτιστικών και καλλιτε
χνικώ ν εκδηλώσεων. Η  δραστηριότητα αυτή είναι σύμφωνη 
με την πανάρχαια ελληνική παράδοση που συνδύαζε στο πρό
σωπο του Ερμή την αποστολή να είναι και Κερδώος και Λό
γ ιος Είναι γνωστό πως και ο νεοελληνικός διαφωτισμός των 
τελευταίων αιώνων της τουρκοκρατίας είχε μια υλική βάση 
που τη δημιούργησαν οι εμπορευόμενοι και οι πραματευτάδες 

της ελληνικής διασποράς Η  HE
LEXPO - ΔΕΘ, ένας οικονομικός 
και εμπορικός Οργανισμός είναι 
και φορέας πολιτιστικών και καλλι
τεχνικών εκδηλώσεων που ταιριά
ζει με την ελληνική πραγματικότη
τα

7 0 η  Διεθνής Έκθεση 
Θεσσαλονίκης
Το δικό της "παρών" έδωσε και φέ
τος η  Ελληνική Αστυνομία στην 
70η Διεθνή Έ κθεση Θεσσαλονί
κη ς Η πρώτη συμμετοχή της Ελ-
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ληνικής Αστυνομίας στη Διεθνή Έ κθεση Θεσσαλονίκης 
ήταν το 1977, στην 42η Δ.Ε.Θ.
Το "Πληροφοριακό Κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας" στε- 
γάσθηκε σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, δίπλα στον 
πύργο του Ο.Τ.Ε.. Προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας 
βρισκόταν εκεί, όλες τις ήμερες της Έ κθεσης για  να ενημε
ρώνει τους επισκέπτες σχετικά με θέματα της Αστυνομίας 
Κατά τη διάρκεια της 64ης Έ κθεσης το έτος 1999, η Δ.Ε.Θ. 
Α.Ε., απένειμε ειδικό βραβείο διοργανωτή και πλακάτα καλύ
τερης συμμετοχής στην Ελληνική Αστυνομία, για την ολο
κληρωμένη λειτουργική και αισθητικά άψογη οργάνωση του 
περιπτέρου τη ς

Με την ευκαιρία τω ν εγκαινίων της 70ης Δ.Ε.Θ. ο Αρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος 
Αγγελάκος τόνισε:

"Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά γιατί η Ελληνική Αστυνομία με το 
εκθεσιακό περίπτερο που εγκαινιάζρυμε σήμερα δίνει και φέτος 
το δικό της "παρέα/' στην έκθεσή της Θεσσαλονίκης.
Στην εβδομηκοστή Διεθνή Έκθεση που τις επόμενες μέρες θα 
απσιελέαει τόπο συνάντησης και πόλο έλξης των επιχειρηματι
κών προατοβουλιών, των παραγωγικών 
δυνάμεων και των οικονομικών εξελίξε
ων.
Θα ήθελα καταρχήν να επισημάνω ότι η 
παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας στο 
χώρο αυτό, δεν έχει τυπικό ή συμβολικό 
χαρακτήρα.
Η παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας 
επιβεβαιώνει ότι η έννοια της ασφάλειας 
είναι απόλυτα συνυφασμένη και άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την πολιτική, κοινωνική 
και οικονομική ζωή του τόπου.
Η επισήμανση αυτή, έχει και μία ξεχωριστή σημασία γιατί στο 
σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, η ασφάλεια συνδέεται 
άμεσα με τους όρους γεωπολιτική και γεωοικσνομία.

Οι σύγχρονες απειλές-ασύμμετρες ή μη- στο διεθνές περιβάλλον 
ασφάλειας έχουν σήμερα ως στόχο: 
να υπονομεύσουν τη συγκρότηση των κρατικών δομών 
να αποσταθεροποιήσουν την οικονομία και την αναπτυξιακή δια
δικασία
να προκαλέοουν φοβικά σύνδρομα και αισθήματα ανασφάλειας 
να πληξουν την κοινωνική συνοχή και την ψυχολογία των πολι
τών και
να επηρεάσουν τη βούληση των κυβερνήσεων 
Ολα αυτά που μέχρι πρότινος δεν αποτελούσαν στοιχεία του πα

ραδοσιακού ορισμού των απειλών, καθιστούν πλέον την έννοια 
της ασφάλειας, όχι απλώς μία θεωρητική προσέγγιση, αλλά ου
σιαστική παράμετρο και κυρίαρχη προϋπόθεση για ειρήνη, στα
θερότητα και ανάπτυξη, σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επί

πεδο.
Η ασφάλεια σήμερα μας αφορά όλους. Τη διεθνή κοινότητα, τα 
κράτη, τις κυβερνήσεις, τις κοινωνίες και τους πολίτες.
Η  παραδοχή αυτή μας επιβάλλει να διαχειριστούμε το όλο θέμα, 
με έναν τρόπο αποτελεσματικό, αλλά ταυτόχρονα και ανθρωπο
κεντρικό, ώστε:
να κατοχυρώσουμε τις συνθήκες ασφάλειας στην χώρα μας, 
να προασπίσουμε την ανάγκη για πρόοδο και ευημερία στο εσω
τερικό και στην ευρύτερη περιοχή και 
παράλληλα να διαφυλάξουμε το δικαίωμα των πολιτών να ζουν 
και να διαβιούν σε ένα περιβάλλον με ασφάλεια, αλλά και πλήρη 
προστασία των ατομικών τους δικαιωμάτων.
Η  προσέγγιση αυτή αποτελεί σήμερα, την κεντρική στρατηγική 
αντίληψη για το ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας και τη βασική 
φιλοσοφία για την καθημερινή παρουσία και δράση της.
Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μία από τις ασφαλέστερες χώ
ρες στον κόσμο. Τα χαμηλά ποσοστά εγκληματικότητας στο πλαί
σιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά και διεθνώς, δεν αφήνουν 
περιθώρια στον αντικειμενικό κρττή να αμφισβητήσει το γεγονός 
αυτό.
Η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 σε περιβάλλον 
απόλυτης ασφάλειας ανέδειξε την Ελληνική Αστυνομία ως μία

από τις καλύτερες Αστυνομίες 
του κόσμου.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες μας 
άφησαν μία μεγάλη κληρονο
μιά, μία σημαντική παρακατα
θήκη.
Η Ελληνική Αστυνομία αξιο- 
ποιεί σήμερα με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο το ολυμπιακό κε- 
κτημένο, μεταφέροντας εμπει
ρία και τεχνογνωσία σε χώρες 
που διοργανώνουν μεγάλες

αθλητικές εκδηλώσεις.
Συνεργαζόμαστε ήδη με την Κίνα, το Κατάρ, τη Βραζιλία, τη Νό
τια Αφρική, τη Γερμανία, την Ιταλία και άλλες χώρες"εξάγοντας" 
ουσιαστικά το μοντέλο ολυμπιακής ασφάλειας προς όφελος της 
διεθνούς κοινότητας.
Παράλληλα, η αποτελεσματική διαχμριση ιδιαίτερα κρίσιμων 
καταστάσεων, όπως το περιστατικό της λεωφορειοπεψατείας τον 
Δεκέμβριο του 2004 στην Αττική, επιβεβαίωσε ανεπιφύλακτα ότι 
η εμπειρία και η τεχνογνωσία που αποκτήσαμε σε συνδυασμό με 
το σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτουμε έχει αναβαθμίσει σημα
ντικά το επίπεδο της επιχειρησιακής ετοιμότητας και ανταπόκρι
σης της Ελληνικής Αστυνομίας.
Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω, ότι οι δυνατότητες και ο προ
σανατολισμός της Ελληνικής Αστυνομίας δεν εξαντλούνται, ούτε 
περιορίζονται αποκλειστικά στην αξιοποίηση του Ολυμπιακού 
μοντέλου ασφάλειας.
Το στοίχημα της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της εγκλημα
τικότητας και της ασφάλειας των πολιτών είναι και παραμένει

“Κανένας Δήμος,
καμία Κοινότητα χωρίς 

μόνιμη αστυνομική 
παρουσία”
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για μας διαχρονικό.
Προχωράμε δυναμικά am μέλλον με ρεαλισμό, σύστημα και με- 
θοδικότψα.
Έχουμε καταρτίσει ένα ευρύ στρατηγικό σχεδίασμά, με βραχυ
πρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα και κα
θορισμένους στόχους.
Διαθέτουμε μία ευέλικτη επιχειρησιακή στρατηγική, στοχευμένης 
και επιλεκτικής αντεγκληματικής δράσης που βασίζεται στη συ
νεχή χαρτογράφηση των εγκληματογόνων περιοχών. 
Εφαρμόζουμε σύγχρονες μεθόδους για την αντιμετώπιση σύνθε
των μορφών εγκλήματος όπως: η διακίνηση των ναρκωτικών, η 
εμπορία ανθρώπων, το ηλεκτρονικό και οικονομικό έγκλημα, η 
διασυνοριακή εγκληματικότητα και γενικότερα το οργανωμένο 
έγκλημα.
Καθιερώνουμε νέες δράσεις, με σκοπό τη συνδυασμένη και 
συντονισμένη ανταπόκριση των Υπηρεσιών μας στην αντιμε
τώπιση της εγκληματικότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
είναι η υλοποίηση για πρώτη φορά φέτος σε όλη την Ελλάδα 
του σχεδίου "ΠΟΛΙΣ'με σημαντικά αποτελέσματα. 
Εφαρμόζουμε στον ευαίσθητο τομέα της οδικής ασφάλειας, 
ολοκληρωμένα συστήματα αστυνόμευσης του οδικού δικτύου 
για να περιορίσουμε δραστικά τα τροχαία ατυχήματα και τις 
επιπτώσεις τους.
Συνολικά καταβάλλουμε, κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η 
Ελληνική Αστυνομία να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τις 
συνθήκες ασφάλειας στη Χώρα μας.
Βέβαια, πρωταρχικός μας στόχος είναι όχι μόνο να ανταπο- 
κριθούμε με επιτυχία στις ανάγκες του σήμερα, αλλά και στις 
απαιτήσεις και τις προκλήσεις του αύριο.
Αποτελεί για μας σταθερή αξία, να παραμείνει διαχρονικά η 
Ελληνική Αστυνομία σύγχρονη, αποτελεσματική και κοντά 
στον πολίτη.
Στην κατεύθυνση αυτή, προωθούμε την ανασυγκρότηση του Σώ
ματος, στη βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την αυρια
νή μας προοπτική.
Η ανασυγκρότηση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: 
τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση του θεσμικού μας πλαι
σίου, την αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευσης και μετεκπαί
δευσης του προσωπικού, την ανακατανομή του προσωπικού και 
του εξοπλισμούμε βάση τις νέες απαιτήσεις και την αναδιάρθρω
ση των οργανωτικών δομών και λειτουργιών του Σώματος.
Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών του Σώματος θα 
αναφερθώ ενδεικτικά στην ίδρυση και τη λειτουργία: 
της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Επισήμων που αποβλέπει 
στην εξεώίκευση και στον καλύτερο συντονισμό των Υπηρεσιών 
που εμπλέκονται στον ευαίσθητο αυτό τομέα,, της Διεύθυνσης Ει
δικών Δυνάμεων που στοχεύει στην αναβάθμιση της ετοιμότητας 
και απστελεοματικάτητας των ειδικών Δυνάμεων της Αστυνομί
ας,
των Διευθύνσεων Αλλοδαπών Αστικής και Θεσσαλονίκης που 
εξασφαλίζουν στην περιοχή ευθύνης τους την ολοκληρωμένη και 
συντονισμένη διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με τους

αλλοδαπούς,
της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων που επιδιώκει τη μεγιστοποίη
ση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας στα εθνικά δίκτυα της χώ- 
ραςμας. Ηδη τα αποτελέσματα από τους πρώτους μήνες λειτουρ
γίας των Τμημάτων Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων είναι ιδιαίτε
ρα θετική.
Ειδικότερα για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπως είναι γνω
στό, το σχέδιο της αναδιάρθρωσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
την ίδρυση:
2 νέων Υποδιευθύνσεων Αστυνομίας, για την πιο άρτια εποπτεία 
και το συντονισμό των Αστυνομικών Τμημάτων.
12 Αστυνομικών Τμημάτων.
12 νέων Τμημάτων Ασφαλείας.
2 Τμημάτων Δίωξης Ναρκωτικών

Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων 
Τμήματος Φύλαξης Μαρτύρων.
Τμήματος Στρατηγικής και Ανάλυσης στοιχείων εγκληματικότη
τας.
2 νέων Τμημάτων Τροχαίας.
Τη σύσταση και λειτουργία του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητο
δρόμων Θεσσαλονίκης.
Την αναβάθμιση της λειτουργίας του Τμήματος Δίωξης Ηλε
κτρονικού Εγκλήματος.
Επιπλέον,
Την ίδρυση Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων 
Βορείου Ελλάδος.
Τη λειτουργία βάσης ελικοπτέρου της Υπηρεσίας Εναέριων Μέ
σων της Ελληνικής Αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη και 
Την ενίσχυση των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης 
με 440Αστυνομικούς.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι από την Θεσσαλονίκη 
Ιρανά και ο θεσμός του "Κοινοτικού Αστυνόμου", που απστυπώνα 
το νέο δόγμα της Ελληνικής Αστυνομίας: "κανείς Δήμος, καμία 
Κοινότητα χωρίς μόνιμη αστυνομική παρουσίά'.
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{  ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με τη σημαντική αυτή αναδιάρθρωση στοχεύουμε να ενιοχύοου- 
με την παρουσία μας στις περιοχές της Θεσσαλονίκης, να ανα
βαθμίσουμε τις υπηρεσίες μας, και να αυξήσουμε σημαντικά το 
αίσθημα ασφάλειας των Πολιτών.
Η Θεσσαλονίκη μπορεί και πρέπει να αναδειχθεί το προπύργιο 
για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανάπτυξη της ευρύτε
ρης περιοχής των Βαλκανίων.
Κυρίες και κύριοι,

Η  διαδικασία της αναδιάρθρωσης δεν σταματά στη Θεσσαλονίκη. 
Προχωράμε με σταθερά βήματα στην αναδιάρθρωση των Υπηρε
σιών μας σε όλη την επικράτεια.
Είναι η επένδυσή για το μέλλον της Ελληνικής Αστυνομίας.
Γνωρίζρυμε πολύ καλά ότι ο πήχης για την Ελληνική Αστυνομία 
είναι ψηλά.
Στόχος μας είναι να τον τοποθετήσουμε ακόμα ψηλότερα 
Η Ελλάδα είναι και θα συνεχίσει να είναι μια από τις ασφαλέστε
ρες χώρες στο κόσμο.
Και με αυτή τη δέσμευση, σας καλώ κ. Υπουργέ να εγκαινιάσετε 
το περίπτερο της Ελληγικής Αστυνομίαή'.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιος Βουλγαρά-
κης λαμβάνοντας το λόγο από τον κ. Αρχηγό είπε:

"Ευχαριστώ και αρχήν όλες και άίους εσάς, κύριοι συνάδελφοι, 
κύριε Νομάρχα, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, που κάνετε τη 
μεγάλη τιμή στην Ελληνική Αστυνομία, να είστε σήμερα παρά 
ντες στα εγκαίνια του περιπτέρου της. Κι αυτό, η αλήθεια είναι, 
ότι το έχει ανάγκη η Ελληνική Αστυνομία Όπως άλλωστε, το 
έχουν ανάγκη, όλα τα Σώματα, τα οποία είναι ταγμένα am να 
υπηρετούν τον πολίτη. Όπως m έχουν ανάγκη όλοι όσοι καταβά
λουν προσπάθειες μέρα-νύχτα για να έχουν ένα αποτέλεσμα διαρ
κώς και καλύτερο, ένα αποτέλεσμα το οποίο, σε τελική ανάλυση,

ο ίδιος ο πολίτης το βιχάνει.
Είναι γεγονός ότι οι Έλληνες αστυνομικοί χρειάζρνται και την 
υποστήριξή μας, χρειάζονται και την αγάπη μας, χρειάζονται και 
την αρωγή μας. Km στο βαθμό που με αφορά θέλω να ξέρετε, ότι 
θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό που ο κ. Πρωθυπουργός 
μου ανάλεσε την πολιτική ευθύνη να ηχηθώ αυτού του Υπουργεί
ου και να γνωρίσω αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους, οι οποί
οι πολλά; φορές δε γνωρίζουν ούτε οικογένεια, ούτε σπίτια, ούτε 

προσωπικές σχέσεις. Γιατί τις περισσότερες φορές κα
λούνται να τοποθετήσουν τους εαυτούς τους πάνω από 
τον κόσμο των αισθημάτων, που ο κάθε άνθρωπος που 
κάνει ένα επάγγελμα, έχει.
Γι αυτό θεωρώ ότι η Πολιτεία mix; χρωστάει πολλά 
ακόμα m i υπάρχουν ανοιχτοί λογαριασμοί που πρέπει 
να εκπληρωθούν. Km στο βαθμό που με αφορά, θέλω 
να ξέρετε άτι θα αναλώσω όλες μου τις δυνάμεις για να 
υπερασπιστώ το προσωπικό της Αστυνομίας, γιατί το 
θεοφώ πολά αξιόλογο npoammKO m i πολύ καλούς αν
θρώπους. Eivm πολύ σημαντικό m να είστε δίπλα Δι
ότι μετά από ένα πολύ μεγάλο διάστημα, που ο κόσμος 
ήθελε να eivm πίσω ή μακριά από τον Αστυνομικά, σή
μερα θέλει να τον βλέπει στα μάτια, τον θέλει δίπλα του. 
Αυτό το θεωρώ μία πολύ μεγάλη κατάκτηση. Km m- 
στεύω ότι αυτή η κατάκτηση πρέπει να στηρίζετω πάνω 
σε δύο πολύ σημαντικές αρχές. Την αρχή της απστελε- 
σματικστητας, διότι αυτό καταλαβαίνει ο πολίτης m i 
την αρχή φυσικά της δημοκρατικάτητας m i του σεβα
σμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί κι αυτό επί

σης το επιθυμεί ο πολίτης.
Κυρίως αυτές οι αρχές τέμνσντω σήμερα στην Αστυνομία και 
υπηρετούναα αρμονικά. Υπηρετούνται με τρόπο που παράγει θε
τικά αποτελέσματα. Km το γεγονός άτι nap&YO\nm θετικά αποτε
λέσματα δεν το λέω εγώ, m λένε όλοι αυτοί οι οποίοι αξιολογούν, 
παρατηρούν m i καταγράφουν ιεραρχικά τις δυνατότητες των 
Αστυνομιών όλου ίου κόσμου.
Να σας πω ότι αισθάνομαι επίσης, εξριρεακά υπερήφανος, που 
στα Συμβούλια των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μου μ ι
λούν με πάρα πολύ κολακευτικά λόγια για τις δυνατότητες που 
έχει η Ελληνική Αστυνομία Πρέπει να σας πω, ότι κι αυτό με κά
νει εξριρετικά υπερήφανο, όπως άλλωστε m i σε τελική ανάλυση, 
είμαστε υπερήφανοι όλοι μας. Θέλω λοιπόν να σας ζητήσω, σ' αυ
τόν τον αγώνα που κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που κάθε μέ
ρα mix; χρειαζόμαστε, να είμαστε όλοι δίπλα. Ανεξάρτητα από το 
π  κάνει ο καθένας, θέλω να είμαστε όλοι δίπλα τους γιατί το αξί
ζουν, γιατί eivm υπέροχοι άνθρωποι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ 
που είσαστε σήμερα εδώ πέρα κι επιτρέψτε μου τώρα να εγκαινιά
σω το περίπτερο της έκθεσης”. ]

Επιμέλεια : Ανθ/μος Κων/νος Γ. Κούρος
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5.11 T A C T I C A L  S E R I E S ·

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα

Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ Μ Ε Ν Α  ΓΙΑ... Α Κ Ρ Α Ι Ε Σ  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ .

Παντελόνια 5.11 Tactical Πουκάμισα 5.11 Tactical Μττλουζάκια 5.11 Tactical

7 μοντέλα  -  7 χρώ ματα  6 μοντέλα -  10 χρώ ματα  3 μοντέλα -  8 χρώ ματα

Γιλέκο 5.11 Tactical Vest Υπόδυση Εσώ ρουχα

1 μοντέλο  -  4 χρώ ματα  4 μοντέλα -  2 χρώ ματα 4 μοντέλα -  5 χρώ ματα

U nde rcove r" Εφεδρικό Σύστημα εξοπλισμού Τζάκετ

4 μοντέλα Ενσω μάτωση σε 9 ενδύματα 5 μοντέλα -  4 χρώ ματα

Τ η ν  ττλη ρ η  σ ειρ ά  ίω ν  π ρ ο ϊό ν τω ν  5.11 T a c tic a l S e r ie s  θ α  την β ρ ε ίτ ε  σ τα  π α ρ α κ ά τω  ε ξο υ σ ιο δ ο τη μ έ ν α  κ α τα σ τή μ α τα

ΑΘΗΝΑ ΕΙΙΕΔΡΑ Ε Π Ε Μεσογείων 7,11526 Τηλ 210 7773912 ESD IITTERIΙΑΤΙΟ ΙIAL Δερβενίων 8 10680 Τηλ 2103630780 W E  -Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Ι ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ
Κ αλαβρύτω ν 78 12462 Τηλ 210 5324180 Κ Ο Π Ε Λ Α Κ Η Ι Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Ι Κανάρη 8  19016 Αρτέμιδα Α ττικής Τηλ 22940  83144
Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν ΙΤ Σ Α  ΙΚ Ε Υ Η Ι  Χ Ρ Η ΙΤ Ο Ι  Φ άντη 1 46300 Φιλιάτες Τηλ 26640 22429
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Π ΕΤΡΙΔ Η  Ο  Ε Π ολυτεχνείου 31 54626 Τηλ 2310  528481
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΥΙΟ ί I Β ΑΝ ΤΟ ΛΑ Ο Ε  Λ εω φ  Γράμμου 14 45445 Τηλ 26510 26336
ΚΑΛΑΜΑΤΑ AN N O  ΥΛΑΚΗ Σ ΚΩ Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ  2 ί 24100 Τηλ 2 1
Κ Ρ Η Τ Η  Κ Υ Ν Η Γ Ο Ι -  A ΙΟ Υ Τ Η Ι  Δ ΙΔ Α Ρ Α Ι Λ εω φ  Κνω σού 56 71306 Ηράκλειο Τηλ 2810 360484
Λ Α Μ ΙΑ  ΣΥ Ρ Α Κ Η Σ ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Ιατω βρ ιάνΟ ου 17 35100 Τηλ 22310 50777
ΡΟΔΟΣ A D V E N TU R E  & MATURE Καρπάθου 3 Β  85100 Τηλ 22410 26888

IWWW'.51 IT A ('T IC  AIL.COM
ΠΣΑΓΩΓΗ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΛΩΝ ΑΒΕΕ Νοταρα 73 18535 Πειραιάς. Τηλ 210 4112331 Fax 210 4178717. Email hac@otenetgr



I  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

Του Αστυν. Δ/ντή Γεωργίου Γολιάτσου
Επικεφαλής Ομάδας Σχεδιασμού Ασκήσεων/Κ.Δ.Ε./Δ.Α.Ο.Α.

Af  Προετοιμασία και υλοποίηση
Σχεδιασμού Ασφάλειας Ολυμπιακών 
και I Ιαρα-ολυμι ποκών Αγώνων 2004. Συμπε
ράσματα - Εμπειρίες

Στον τομέα της ασφάλειας, η Ελλάδα, τόσο στους Ολυμπιακούς 
όσο και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες γνώρισε επιτυχία που 
αναγνωρίστηκε από τις χιλιάδες επισκέπτες τα μέλη της Ολυ
μπιακής Οικογένειας και τη διεθνή κοινότητα 
Η επιτυχία αυτή δεν ήταν θέμα τύχης ή αποτέλεσμα συγκυριών, 
αλλά αποτέλεσμα σωστού σχεδιασμού, άρτιας εκπαίδευσης χρή
σης ειδικευμένης τεχνολογίας εξασφάλισης διεθνών συνεργασι
ών και άριστου συντονισμού των πολλών εμπλεκόμενων Υπηρε
σιών και Φορέων, υπό ενιαία διοίκηση, με διακριτοός ρόλους και 
ευθύνες οε όλα τα επίπεδα
Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα τεράστιο εγχείρημα ασφάλειας 
στη βάση του ότι, μετά την 11η Σεπτεμβρίου, καμία χώρα μεμο
νωμένα δεν ήταν σε θέση να μας παράσχει την τεχνογνωσία και 
εμπειρία στον τομέα της αντιμετώπισης των νέων ασύμμετρων 
κινδύνων και απειλών, όπως αναδεικνύονταν διεθνώς

Αναζητήσαμε τη διάσπαρτη εμπειρία και προσαρμόσαμε στις δι
κές μας ανάγκες και ιδιαιτερότητες όλες τις ν&ς μεθόδους καθώς 
και την πλέον σύγχρονη εμπειρία από τις τελευταίες Ολυμπιάδες 
και μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις διεθνούς εμβέλειας 
Ο Σχεδιασμός Ολυμπιακής Ασφάλειας 2004, χαρακτηρίζεται ως 
μοναδικός δεδομένου ότι, ήταν ο πρώτος που δοκιμάστηκε μέσα 
στο νέο διεθνές περιβάλλον Ασφάλειας και προσέφερε αποδεδειγ
μένα, ως εκ του αποτελέσματος υψηλό επίπεδο ασφάλειας χωρίς 
να διαταράξει το εορταστικό κλίμα των Αγώνων και χωρίς "έκ- 
πτωση" στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεμε
λιωδών ελευθεριών.
Λειτουργήσαμε κυρίως προληπτικά - αποτρεπτικά, ταυτίζοντας 
το Ολυμπιακό με το Ελλαδικό Περιβάλλον. Αν δεν είχε γίνει η 
επένδυση ασφάλειας σε πόρους μέσα, εξοπλισμούς και δεν υπήρ
χε η συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα, η έκβαση μπορεί να 
ήταν διαφορετική. Αν η Ελλάδα είχε θεωρηθεί εύκολος στόχος 
μπορεί να ήταν ευάλωτη στην παγκόσμια τρομοκρατία 
Αποδείξαμε στην πράξη ότι, η ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώ
νων δεν εξαρτάται από το μέγεθος μιας Χώρας αλλά από ποιοτικά 
στοιχεία όπως ο άρτιος σχεδιασμός η αναγνώριση και ετπκαιρο-
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ποίηση των κίνδυνων, η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων, 
το εκπαιδευμένο προσωπικό και οι διεθνείς συνεργασίες 
Αποκτήσαμε διδάγματα και εμπειρίες από:

>Την Πολιτική Ολυμπιακής Ασφάλειας
>Το Ειδικό Νομικό Πλαίσιο για τους Αγώνες
>Τη σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Ολυμπιακής Ασφάλειας (Δ A O  Α )
>Την εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων
>Το Σύστημα - Πρότυπο Ενοποιημένης Διοίκησης Συντονισμού & Ελέγχου 
>Τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

>Την Τεχνολογία - Εξοπλισμό & την οργάνωση Επιχειρησιακών Κέντρων 
>Τη Διαχείριση Πληροφοριών και Εκτίμηση Κινδύνων 

>Τη συνεργασία του Τομέα Ασφάλειας & των Λειτουργιών των Αγώνων 
>Τον εθελοντισμό
>Την Ασφάλεια των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων
>Τον 'Ελεγχο Διαπιστεύσεων
>Την αντιμετώπιση απειλών από αέρος
>Την Ασφάλεια Ζωτικών Εγκαταστάσεων
>Την Ασφάλεια Αστικής Περιοχής
>Την Ασφάλεια Μεταφορών
>Την Προστασία Επισήμων
>Τη Διαχείριση Κρίσεων - Εκτάκτων Αναγκών
>Την Επικοινωνιακή Διαχείριση
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>Τη συνεργασία - συναίνεση ίων πολιτών στα μέτρα τάξης και ασφάλειας 
>Τη Δοκιμασία Σχεδιασμού 
>Τη Διεθνή Συνεργασία 
>Τη Διεθνή Συνδρομή 
>Τους Παραολυμπιακους Αγώνες 
>Τη διαδικασία Αξιολόγησης - Αποτίμησης 

Πράγματι, ο Σχεδιασμός Ολυμπιακής Ασφάλειας 2004, τόσο με ποσοτικά όσο και 
με ποιοτικά κριτήρια δεν συγκρίνεται με προηγούμενους ανάλογους σχεδιασμούς 
λόγω των ιδιαιτεροτήτων του περιβάλλοντος ασφάλειας στο οποίο δομήθηκε και 
εφαρμόσθηκε. Ενσωματώνει όλη τη διαθέσιμη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία, 
δοκιμασμένη κατάλληλα, με απόλυτη επιτυχία

Τα ερωτήματα εύλογα
Τελικά είμαστε ή δεν είμαστε από τις ασφαλέστερες Χώρες του κόσμου; Μήπως η 
διεθνής τρομο-υστερία παρέσυρε και την Ελλάδα στο χορό των προμηθειών; 
Απαντώντας, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι, ανεξάρτητα αν η Ελλάδα, ως Δη
μοκρατική και φιλειρηνική Χώρα με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώμα
τα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες δεν διέτρεχε (και δεν διατρέχει) συγκεκριμένο 
κίνδυνο από τη διεθνή τρομοκρατία, θα ήταν επικίνδυνο, με τη ρευστότητα του 
διεθνούς περιβάλλοντος ασφάλειας να υποστηρίξει ότι ήταν εκτός ζώνης απει
λών, όταν μάλιστα προετοιμαζόταν να φιλοξενήσει το μεγαλύτερο παγκόσμιο γε
γονός με τη συμμετοχή 202 Χωρών, που σαφέστατα μεταφέρουν τα όποια προβλή- 
ματά τους στη διοργανώτρια Χώρα, η οποία και είναι υποχρεωμένη απέναντι στη 
διεθνή κοινότητα να διατηρήσει ασφαλές το περιβάλλον που θα διεξαχθούν οι 
Αγώνες
Μετά την 11/9 αναθεωρήσαμε βασικές παραμέτρους του Σχεδιασμού και εντάξα-

Σήμερα, μεχαολυμπιακά, διαθέτουμε:
>Ολοκληρωμένο και δοκιμασμένο Σχεδίασμά, ένα νέο πρότυπο ασφάλειας για διε
θνείς διοργανώσεις
> Γνώση και εμπειρία στην εκτέλεση μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεων ασφάλειας 
>Ενοποιημένο πρότυπο Διοίκησης Συντονισμού και Ελέγχου για την αξιοποίη
σή του στο άμεσο μέλλον.
> Σύγχρονη τεχνολογία και τεχνογνωσία
>Εξεχδικευμένο προσωπικό (ενδεικτικά: σχεδίαση μέτρων ασφάλειας ασκήσεις 
Χ.Β.Ρ.Π., διαπραγματεύσεις εκπαίδευση).

Η αναγκαιότητα θωράκισης της Χώρας 
και το υψηλό κόστος 
Ολυμπιακής Ασφάλειας
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με στο σχεδίασμά μας και νέες ασύμμετρες απειλή 
Στο σχεδίασμά μας
Διευρύναμε τις προβλέψεις μας έως του σημείου αντιμετώπι
σης Χ.Β.Ρ.Π. απειλών.
Αυξήσαμε τον προϋπολογισμό για προμήθεια συστημάτων, 

μέσων και εξοπλισμών.
Συμπεριλάβαμε σημαντικούς πόρους των Ενόπλων Δυνάμε

ων, με εμπλοκή: στην πλήρη αντιαεροπορική κάλυψη, στην 
προστασία των συνόρων και των θαλασσίων οδών με υπερσύγ
χρονα οπλικά συστήματα, στην προστασία ζωτικών εγκαταστά
σεων, στη φύλαξη Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και στη συνο
δεία αθλητικών αποστολών.

Ε νχα τικοποιήσα με, πάνω απ’ όλα, τις διεθνείς συνερ
γασίες μας.
Διαμορφώσαμε ειδικό πλαίσιο Διεθνούς Συνδρομής χωρών - 

δωρητών, με την υποστήριξη και του ΝΑΤΟ, στη βάση χειρι
στών σεναρίων, χωρίς να χάσουμε τον απόλυτο έλεγχο Διοίκη
σης Συντονισμού και Ελέγχου των Ολυμπιακών Επιχειρήσε
ων και χωρίς να παραβιασθούν εθνικά - κυριαρχικά μας δικαιώ
ματα Στο πλαίσιο αυτό, λειτουργήσαμε προληπτικά, χωρίς να 
δαπανήσουμε για τους συμπληρωματικούς (ιστός και υπερβολι
κούς κατά μία άποψη) πόρους στο ενδεχόμενο κλιμάκωσης 
των απαιτήσεων και μη επάρκειας των εθνικά διαθέσιμων για 
την Ολυμπιακή Ασφάλεια πόρων.
Το διεθνές περιβάλλον, όταν από τη Δ.Ο.Ε. μας ανατέθηκε η 
διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, δεν ήταν τόσο βεβαρη
μένο, όσο είναι σήμερα Είναι αλήθεια ότι η 11η Σεπτεμβρίου 
2001 άλλαξε τα δεδομένα Ξαφνικά δεν είχαμε να αντιμετωπί
σουμε μια υποθετική απειλή, αλλά ένα πραγματικό αποτρόπαιο 
γεγονός που στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και άλλα
ξε τον κόσμο. Σε αυτό το περιβάλλον, που ολοένα χειροτέρευε 
με ανάλογα μαζικά χτυπήματα σε όλο τον κόσμο (Μόσχα, Μπα- 
λί, Ινδονησία, Κένυα, Γκρόζνι, Κωνσταντινούπολη, Μαδρίτη, 
Μπεσλάν, κ.α), κλήθηκε η χώρα μας να τελέσει ασφαλείς Ολυ
μπιακούς Αγώνες Η Ολυμπιακή Ασφάλεια δεν αποτελούσε μό
νο μια συμβατική υποχρέωση απέναντι στη Δ.Ο.Ε., αλλά και 
μια ουσιαστική, μια ηθική υποχρέωση απέναντι στους χιλιάδες 
επισκέπτες στους αθλητές στα μέλη της Ολυμπιακής Οικογέ
νειας στους δημοσιογράφους
Στο πλαίσιο αυτό προβλέψαμε όλες τις δυνητικές απειλές και

διαθέταμε τους απαιτούμενους πόρους για προληπτική κυρίως 
δράση, δημιουργώντας μια "ομπρέλα ασφάλειας", ένα εχθρικό δη
λαδή περιβάλλον για κάθε επίδοξο τρομοκράτη ή άλλη έκνομη 
ενέργεια.
Δεν θα μάθουμε ίσως ποτέ, αν στην πραγματικότητα ήταν αιτία ο 
Σχεδιασμός και απέτρεψε ενδεχόμενο σχεδιαζόμενο χτύπημα Το 
αποτέλεσμα ωστόσο μας δικαιώνει. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο, κι αυ
τό γιατί τίποτα δεν αφήσαμε στην τύχη του. Ενδεχομένως μόνο 
όσοι μας αντιπαθούν πιστεύουν στην τύχη μας γιατί μόνο έτσι 
μπορούν να εξηγήσουν την επιτυχία μας που είναι δεδομένη και 
παγκοσμίως αναγνωρισμένη.

Εκσυγχρονισμός υποδομών ασφάλειας 
- Μακροπρόθεσμη επένδυση

To mo σημαντικό όμως είναι, ότι όσα έγιναν στο "βωμό" της ασφά
λειας δεν έγιναν μόνο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Ή ταν επι
τακτική η ανάγκη των παρεμβάσεων. Και οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
ήταν η "χρυσή" ευκαιρία
Οι δαπάνες για την Ασφάλεια των Αγώνων δεν περιορίσθηκαν σε 
εξοπλισμούς "Εγιναν παρεμβάσεις σε νευραλγικούς λειτουργι
κούς τομείς αλλά και σε εκπαιδεύσεις του προσωπικού, των οποί
ων η προστιθέμενη αξία δεν είναι δυνατόν να προσμετρηθεί και 
να αξιολογηθεί με απόλνπα οικονομικά κριτήρια 
Στον τομέα της ασφάλειας η Χώρα μας έκανε την υπέρβασή της 
Και όχι τόσο ποσοτικά, όσο κυρίως ποιοτικά. Εκμεταλλεύτηκε 
την ευκαιρία για να εκσυγχρονίσει τον υπάρχοντα εξοπλισμό, να 
βελτιώσει το συντονισμό, των εμπλεκόμενων άμεσα ή έμμεσα 
στον τομέα της ασφάλειας και ουσιαστικά να ενισχύσει τις υφι
στάμενες δομές
Η χώρα είχε μείνει πίσω, ιδίως σε νέες τεχνολογίες. Έ τσι με αφορ
μή την Ολυμπιάδα έγιναν τομές και υποδομές:
Στην εκπαίδευση από τους καλύτερους και εμπειρότερους 
στον κόσμο και σε αντικείμενα πρωτόγνωρα,
Στην τεχνογνωσία με τη μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης και 
σύγχρονης δοκιμασμένης υψηλών προδιαγραφών τεχνολογίας 
από άλλες χώρες
Στη δημιουργία προτύπων διοίκησης και συντονισμού,
Στην ανάπτυξη διεθνών σχέσεων, πολύτιμων για  το μέλ
λον της χώρας,
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Στη βελτίωση της λειτουργίας των υφιοτάμενων δομών και στη δημιουργία νέων με 
μεταολυμπιακη προοπτική (στη διαχείριση της κυκλοφορίας στην ανάλυση των πλη
ροφοριών, κ.α.), αλλά και στο σχεδίασμά μέτρων ασφάλειας για μεγάλες διοργανώσεις 
Στην πραγματικότητα έγινε η μεγαλύτερη επένδυση των τελευταίων 50 ετών σε υπο
δομές και εξοπλισμό ασφάλειας που ενδεικτικά περιλαμβάνει:
> συστήματα επιτήρησης συνόρων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων,
> κινητά κέντρα διαχείρισης κρίσεων,
> σύστημα εντοπισμού οχημάτων,
> συσκευές ανίχνευσης μετάλλου και εκρηκτικών (μαγνητικές πύλες φορητοί ανι
χνευτές X-RAYS),
> μεταφορικά μέσα (επιβατηγά - δίκυκλα συμβατικά ή μη, ελικόπτερα, αεροσκάφη, πε
ριπολικά πλοία ανοιχτής θάλασσας παράκτια ταχέα περιπολικά, καταδιωκτικά σκάφη, 
αεροσκάφη ναυτιλιακής περιπολίας ελικόπτερα ακτοφυλακής πυροσβεστικά πλοία)
> υλικά και μέσα οπλισμού (όπλα, φυσίγγια, αντιβομβικές στολές αλεξίσφαιρα γιλέ
κα, κινητές μονάδες φωτισμού χώρων, κ.λ,π.)
> συστήματα φυσικής ασφάλειας,
> πληροφορικά συστήματα,
>εξοπλισμό αντιμετώπισης X.B.RII. απειλών,
>μέοα τροχονομικής αστυνόμευσης.
Δημιουργήθηκαν επίσης δομές και σχέδια για την προστασία όλης της χώρας Ό λη η 

χώρα θεωρήθηκε Ολυμπιακή εγκατάσταση. Τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τα σύνορα, θω- 
ρακίσθηκαν είτε με τη χρήση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας είτε με την εκπαίδευ
ση του προσωπικού, είτε με τη δημιουργία ειδικών υπηρεσιών.
Ενισχύθηκαν Φορείς που έχουν κεντρικά ρόλο στη διάοωση και έρευνα όπως είναι το 
Λιμενικό και το Πυροσβεστικό Σώμα, που εκπαιδεύτηκε, εκπόνησε εξειδικευμένα σχέ
δια πυρασφάλειας και ανανέωσε τον στόλο του με νέα οχήματα, με ελικόπτερα και εναέ
ρια πυροσβεστικά μέσα
Εναπομένει η αξιοποίηση των υποδομών και τεχνολογίας C4I, αμέσως μετά την άρση 
των εκκρεμοτήτων παραλαβής του έργου.

Βασικοί τομείς αξιοποίησης 
του Ολυμπιακού κεκτημένου 

στον τομέα της ασφάλειας

Τομέας Τροχαίας και Κυκλοφορίας

Τα έργα υποδομής αποτελούν την μία πλευρά του νομίσματος για τη διευκόλυνση της 
κυκλοφορίας των οχημάτων στον Νομό Αττικής
Ο Θάλαμος Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου της Κυκλοφορίας 
(Θ.Ε.Π.Ε.Κ) δημιουργήθηκε προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες διαχείρισης της κυ
κλοφορίας αλλά και του συντονισμού των δράσεων όλων των Εμπλεκόμενων Φορέων 
κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και Παρολυμπιακών Αγώνων.
Η μεταολυμπακή του χρφη είναι δεδομένη καθώς είναι ένα υπερσύγχρονο τεχνολογικό σύστημα 
το c o o k )  θα δώοα λύσεις στο κυκλοφοριακό πρφλημα της Αθήνας
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Η διαχείριση της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται μέσα από ένα 
υπερσύγχρονο κέντρο τον Θ.Ε.Π.Ε.Κ στη Γ Α Δ  Α  υπό τη Διεύ
θυνση Τροχαίας Αττικής και τη στενή συνεργασία του Κέντρου 
Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Φωτεινής Σηματοδότησης του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Η παρακολούθηση της κυκλοφορίας μέσα) του συστήματος των 
εικονοληπτών που είναι τοποθετημένοι σε όλο τον Νομό Αττικής 
θα δίνει σαφή εικόνα και θα επιτρέπει επιτυχείς και αποτελεσμα
τικές παρεμβάσεις
Από το Θ.Ε.Π.Ε.Κ θα γίνεται, ακόμη, ο συντονισμός τα)ν δράσε
ων όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε μεγάλα γεγονότα που θα 
λαμβάνουν χώρα στην πόλη (αθλητικές ή μη-εκδηλώσεις κ.α). 
Μόνο για το σκοπό αυτό είχαν εκπαιδευτεί 2.078 στελέχη της 
Αστυνομίας Η εμπειρία που απέκτησαν στη διάρκεια των Ολυ
μπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων αποτελεί παρακαταθήκη 
για την παραπέρα αξιοποίησή τους
Δεδομένου ότι το κυκλοφοριακό πρόβλημα που βασανίζει την κα
θημερινότητα μας δεν είναι μόνο αστυνομικό, δεν λύνεται μόνο 
με μέτρα καταστολής στον Θ.Ε.Π.Ε.Κ θα συνεργάζονται εξειδι- 
κευμένα στελέχη των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Δημοσίων 
Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών, του Πυροσβεστικού Σώ
ματος ΟΑΣΑ, ΗΛΠΑΠ, ΤΡΑΜ κ.α, με διασύνδεση στα Επιχειρη
σιακά Κέντρα των Φορέων, έτσι ώστε να είναι συντονισμένη και 
ταχεία η ανταπόκριση σε μικρά ή μεγάλα συμβάντα τροχαίας δη
μόσιας τάξεως φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών. 
Οεξιιλ]σμάςτσυΘ.ΕΠΈΚ.ηεριλαμβάνακάμίρεςιιφακαλσύθησης κυ
κλοφορίας πινακ&ς μεταβλητών μηνυμάτων, αισθητήρες μέφησης κυ
κλοφορικής πυκνότητας κα
Ειδικά για τις κάμερες αξίζει να αναφερθεί ότι ένα μεγάλο μέρος 
τους εξυπηρετούσε το σύστημα ασφάλειας για τις ομολογουμένως 
αυξημένες ανάγκες επιτήρησης κατά τη διάρκεια των Αγώνων, 
σήμερα όμως επαναξιολογείται η χρήση τους και μόνο προς όφε
λος της καθημερινής δραστηριότητας των πολιτών οε θέματα κα
λύτερης και αποτελεσματικότερης διαχείρισης της κυκλοφορίας 
όχι μόνο στην Αττική αλλά και στο εθνικό οδικό δίκτυο και σε άλ
λες πόλεις που αντιμετωπίζουν κυκλοφοριακό προβλήματα

Αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας

Σε περιστατικά ασφάλειας είτε οφείλονται σε ανθρώπινες ενέρ
γειες είτε σε φυσικά γεγονότα (σεισμοί, πλημμύρες), ή σε μεγάλα 
τεχνολογικά συμβάντα (πυρκαγιές διαρροές), ή μεγάλα ατυχήμα
τα, βλέπουμε να εμπλέκονται διάφοροι συναρμόδιοι φορείς Δεν εί
ναι λίγες οι φορές που παρατηρούμε σύγχυση ρόλων και αρμοδιο
τήτων, αδυναμία στην άμεση αντίδραση και δυσπραγία στη λήψη 
κρίσιμων και αποτελεσματικών αποφάσεων.

Συνέπεια όλων αυτών είναι η αναποτελεσματική αντιμετώπιση, 
η καθυστέρηση στην αποκατάσταση των λειτουργιών, με φυσικό 
επακόλουθο τη δικαιολογημένη δυσαρέσκεια των πολιτών, την 
αμφισβήτηση και την έλλειψη εμπιστοσύνης στην ικανότητα, το 
ενδιαφέρον και την αποτελεσματικότητα της κρατικής μηχανής 
Αυτό το πρόβλημα εντοπίσθηκε έγκαιρα στο πλαίσιο του Σχεδια- 
σμού Ολυμπιακής Ασφάλειας διαμορφώνοντας ένα σύστημα που 
εξασφάλιζε το συντονισμό, ένα σύστημα που δοκιμάστηκε μέσα 
από Ασκήσεις και πραγματικά περιστατικά 
Με εφαρμογή του συστήματος αυτού και των σύγχρονων επικοι
νωνιών, θα ειδοποιούνται και θα κατευθύνονται όλοι οι εμπλεκό
μενοι Φορείς π.χ. σε ένα τροχαίο ατύχημα, σε μια ληστεία, σε μια 
πυρκαγιά ή σε περιοχή που έχει πληγεί από μια φυσική κατα
στροφή (όπως σεισμός). Έ να σύστημα που θα ειδοποιεί ταυτόχρο
να την Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, το Ε.ΚΑΒ., το ΓΈΕ- 
ΘΑ, τη Γ.Γ.Π.Π., το ΑΣ. αλλά και άλλους Φορείς όπου η κύρια 
επιχειρησιακή ευθύνη και ο συντονισμός θα αναλαμβάνεται από 
τον θεσμικά υπεύθυνο και οι λοιποί Φορείς θα υποστηρίζουν.
Για παράδειγμα, ένας αστυνομικός που επιλαμβάνεται ενός τρο
χαίου ατυχήματος θα μπορεί να επικοινωνεί ταυτόχρονα με την 
Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ οι οποίοι με τη σειρά τους θα ανταπο- 
κρίνονται με ταχύτητα διαθέτοντας τα κοντινότερα κατάλληλα 
μέσα και προσωπικό.
Αυτή τη δυνατότητα την προσφέρει το σύστημα C4I, και mo συ
γκεκριμένα ένα υπερσύγχρονο εργαλείο το δίκτυο επικοινωνιών 
TETRA To TETRA επιτρέπει την επικοινωνία με όλους τους Φο
ρείς σε πραγματικό χρόνο και σε εξαιρετικά κρίσιμα περιστατικά 
και την εθνική διαλειτουργικότητα, όπου συγκεκριμένοι Φορείς 
"συνομιλούν" ταυτόχρονα από όπου και αν βρίσκονται.
Ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων υποστηρίζεται μέσα 
από τα επιχειρησιακά κέντρα, κληρονομιά των Αγώνων. Αξίζει να 
αναφερθούν το Ολυμπιακό Κέντρο Ασφάλειας - στη Γ Α Δ  A  - από 
όπου θα συντονίζονται οι επιχειρήσεις το Ολυμπιακό Στρατηγι
κό Κέντρο Ασφάλειας (Ο.Σ.ΚΑ) από όπου θα δίνονται οι στρατη
γικές κατευθύνσεις αλλά και τα νέα Επιχειρησιακά Κέντρα του 
Αμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος και των περιφερεια
κών Ολυμπιακών Πόλεων.
Δεν είναι όμως μόνο η τεχνολογία που εξασφαλίζει τον άριστο συ
ντονισμό και τη διακλαδικότητα
Η Χώρα έχει αναπτύξει, με αφορμή τη διοργάνωση των Ολυμπια
κών Αγώνων, ένα Πρότυπο Διοίκησης Συντονισμού και Ελέγχου 
και ένα Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων, ως εθνική κληρονομιά, το 
οποίο εξασφαλίζει το συντονισμό και έλεγχο καθώς και τη διαδικα
σία λήψης κρίσιμων αποφάσεων από το τακτικό έως το πολιτικό 
επίπεδο, υπό ενοποιημένη διοίκηση. Το Σύστημα αυτό έχει δοκι- 
μασθεί σε όλες τις Ασκήσεις Ολυμπιακής Ασφάλειας και έχει υιο-
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θετηθεί από Έλληνες και ξένους εμπειρογνώμονες αλλά και από 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που συμμετέχουν στην εκπό
νηση του. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντική εμπειρία διαθέτουμε από 
τη δημιουργία του πολύγλωσσου C al Center το οποίο λειτούργη
σε σε 24ωρη βάση κατά τη φάση των Αγώνα>ν, υπό την Γ.Γ.Π.Π. 
για τις περιπτώσεις κρίσιμων καταστάσεων. Η τεχνογνωσία στον 
τομέα αυτό είναι τεράστια, γιατί θα είναι δυνατή στην πράξη η δια
χείριση φυσικών φαινομένων, με πρώτο από όλα τους σεισμούς 
που δυστυχώς δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς ότι θα συμβούν.
Ο ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων οε ειδικές - ειρηνικές αποστολές 
όχι μόνο αναδείχτηκε, αλλά ενσωματώθηκε πλέον σε ένα κοινό 
σχεδίασμά που βοήθησε στην αγαστή συνεργασία όλων των διαθέ
σιμων εθνικών πόρων στην αντιμετώπιση των νέων απειλών 
ασφάλειας είτε στο πλαίσιο της πρόληψης ή αποτροπής είτε στο 
πλαίσιο της διαχείρισης για γρήγορη αποκατάσταση και έχοντας 
τη συναίνεση του πολίτη, ενισχύσντας το αίσθημα ασφάλειας σε 
εσωτερικό και διεθνές επίπεδο.
Οι Τομείς Υγείας Πολιτικής Προστασίας Μεταφορών και Κοινής 
Ωφέλειας ανάλαβαν ρόλους ζωτικής σημασίας στη διαχείριση συ
νεπειών και απωλειών σοβαρών περιστατικών, αποκτώντας υπο
δομές και πολύτιμη εμπειρία για μεταολυμπιακή αξιοποίήση.
Το Υπουργείο Επικράτειας σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου 
του Υ.Δ.Τ. οργάνωσαν την επικοινωνιακή διαχείριση περιστατι
κών ασφάλειας με αποτέλεσμα να διαθέτουμε σχεδίασμά και 
εμπειρία στην επικοινωνιακή αντίδραση και στη διαχείριση κρίσι
μων περιστατικών.
Όλες αυτές οι σημαντικές εμπειρίες μπορούν να αξιοποιηθούν κε
ντρικά σε εθνικό επίπεδο ή χωριστά από κάθε Φορέα στον τομέα 
αρμοδιότητάς του.
Στην πράξη η αξιοποίηση της τεχνολογίας τεχνογνωσίας και 
εμπειρίας Ολυμπιακής Ασφάλειας μετουσιώνεται με μια σειρά 
δράσεων που σχεδιάζονται ή έχουν προωθηθεί για υλοποίηση. 
Πιο συγκεκριμένα έχει δρομολογηθεί:
> Η  σύσταση Μ ί^ Χ α ρ κ μ α ύ Κ ρ ίο ε ω ^ Α Έ Λ , με βασική ατϊχπχΑή 
τον σικελικό σχεδίασμά, την οργάνωση και τη δοκιμασία του συστήματος 
χειρισμού κρίσιμων πηιισταπκών αρμοδιότητας ΕΛΑΣ και τη συμβου
λευτική υποστήριξη τηςδίρ^&ήςησηςκρίσψωνπφίστεαΜόν,κατά^τη 
διαχείρισή τους
> Η μελέτη εφαρμογής ενός Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων 
Εσωτερικής Ασφάλειας με προσαρμογή του 'ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ".
> Η προσαρμογή του Χ.Β.Ρ.ΙΙ. Σχεδίου - κατανομή Χ.Β.Ρ.ΙΊ. 
εξοπλισμού.
> Η μελέτη, προσαρμογή και εφαρμογή Ολυμπιακού Προτύ
που Διοίκησης, Συντονισμού και Ελέγχου στη διαχείριση της

καθημερινότητας
> Η Ολυμπιακή τεχνογνωσία και εμπειρία ήδη μετουσιώνεται σε 
πράξη με την κατανομή και αξιοποίηση στελεχών μας σε νευ
ραλγικούς τομείς των Υπηρεσιών μας.

Τομέας Εκπαίδευσης (εκπαιδευόμενο 
προσωπικό, καλύτερες υπηρεσίες στον 

Έλληνα Πολίτη)

Πάνω από 250 γενικά; και ειδικές εκπαιδεύσεις συνετέλεσαν στη 
δημιουργία μιας ομάδας χιλιάδων στελεχών που κλήθηκαν να ση
κώσουν το βάρος αυτής της μεγάλης διοργάνωσης και καλούνται 
σήμερα να υπηρετήσουν τον Έλληνα πολίτη.
Το προσωπικό των Αρχών Ασφάλειας ,σε σημαντικό ποσοστό, δια
θέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: επαγγελματική κατάρτιση, 
ένά πλούσιο σε εκπαιδεύσεις βιογραφικό, μοναδική μεταολυμπια- 
κή εμπειρία
Με την ευκαιρία των Αγώνων το προσωπικό εκπαιδεύτηκε στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό από τους καλύτερους του κόσμου και με 
τις πλέον σύγχρονες μεθόδους
Δεν δόθηκε βάρος μόνο στην επαγγελματική κατάρτιση, αλλά και 
στην εκπαίδευση. Τα πρωτοποριακά εκπαιδευτικά προγράμματα 
που χρησιμοποιήθηκαν θα αποτελόσουν τη βάση της αναμόρφω
σης των προγραμμάτων εκπαίδευσης όχι μόνο για τις αρχές ασφά
λειας Τα στελέχη που εκπαιδεύτηκαν και μετά από την εμπειρία 
της διαχείρισης της Ολυμπιάδας θα αποτελόσουν τον πυρήνα των 
εκπαιδευτών για τις επόμενες γενιές
Η επάρκεια σε εκπαιδευμένο προσωπικό και η εμπειρία που έχει 
αποκτηθεί στην κατάρτιση προγραμμάτων δίνει τη δυνατότητα 
της αυτάρκειας και τη δύναμη της επιλογής Δεν χρειάζεται πλέ
ον να δαπανώνται τεράστια ποσά σε εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό, 
που τόσα χρόνια γίνονταν χωρίς μακροπρόθεσμο προγραμματι
σμό και αποσπασματικά. Πολλές από τις εκπαιδεύσεις θα γίνονται 
πλέον στην Ελλάδα καθώς υπάρχουν και τα μέσα και το προσωπι
κό για να υλοποιηθούν.
Μέσα από ειδικές και γενικές εκπαιδεύσεις το προσωπικό απέκτη
σε εξειδίκευση σε αντικείμενα όπως προστασία επισήμων προσώ
πων, γρήγορη και ασφαλή οδήγηση, ασφάλεια εγκαταστάσεων, 
διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών, διαχείρισης βιολογικού ή χη
μικού περιστατικού με αλληλογραφία, αντιμετώπισης όπλων μα
ζικής καταστροφής αντιτρομοκρατίας στον κυβερνοχώρο, συνο
ριακής περιπολίας ιατρικής ανταπόκρισης σε περιστατικά μαζι
κών απωλειών, προστασίας ψηφιακών υποδομών, διερεύνησης 
σκηνής τρομοκρατικού εγκλήματος και συλλογής αποδεικτικών
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στοιχείων από τη σκηνή του εγκλήματος, 
αοφάλειας δικτύων υπολογιστών και συστημά
των πληροφορικής πυροτεχνουργών, ανάλυσης
πληροφοριών, συνοδών σκύλων, διασώσεων με ελικόπτερα, ασφάλειας λιμένων, τεχνικών - μεθό
δων αντιμετώπισης πυρκαγιών κ.α.
Μέσα από τις Ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Ολυμπιακής προετοιμασίας δό
θηκε η ευκαιρία να εκπαιδευτούν στελέχη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, να συνεργαστούν γό
νιμα και αποτελεσματικά, σε όλα τα επίπεδα: Τακτικό, Επιχειρησιακό, Πολιτικό και Στρατηγικό. 
Για πρώτη φορά οι Υπουργοί και τα ανώτατα στελέχη της χώρας κάθισαν στο ίδιο τραπέζι και εκ- 
παιδεύτηκαν-δοκιμάστηκαν στη διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων, αποκτώντας σημαντικές 
εμπειρίες
Οι Ασκήσεις και γενικότερα η διαδικασία της προσομοίωσης εκτός από εκπαιδευτική πρακτική 
διαδικασία, για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών, αποτελούν αναμφίβολα την 
καλύτερη μέθοδο - εργαλείο για να δοκιμαστούν ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός η ετοιμότητα και 
η ικανότητα αντίδρασης του ανθρώπινου δυναμικού, ο συντονισμός και η συνεργασία των Εμπλε
κόμενων Φορέων, η διοίκηση και η λήψη κρίσιμων αποφάσεων, καθώς και η αξιοπιστία και επάρ
κεια του εξοπλισμού και των διαθέσιμων μέσων.
Οι Ασκήσεις ως δοκιμασμένη και πετυχημένη εκπαιδευτική μέθοδος αποτελούν μία από τις "κε
ντρικές" μεταολυμπιακές επενδύσεις δεδομένου ότι η εξειδίκευση και ο εξοπλισμός της Ομάδας 
Σχεδιασμού Ασκήσεων, θα αξιοποιηθούν και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, για τη δι
εξαγωγή Ασκήσεων σε εθνικό επίπεδο, με πολυκλαδικό χαρακτήρα
Πρόσφατο παράδειγμα η λεωφορειοπειρατεία στις 15-16 Δεκεμβρίου 2004. Είχαν προηγηθεί ανά
λογες εκπαιδεύσεις στη διαχείριση κρίσεων, στις διαπραγματεύσεις κ,λπ., καθώς και σενάρια ασκή
σεων, στη φάση της Ολυμπιακής προετοιμασίας γεγονός που επέτρεψε την επιτυχή και αποτελε
σματική επίλυση του περιστατικού.
Οι εμπειρίες που έχει αποκτήσει το προσωπικό των αρχών ασφάλειας στην αντιμετώπιση εξειδι- 
κευμένων περιστατικών, πολύπλοκων και πολλαπλών, με τη διαχείριση τόσο μεγάλου αριθμού 
επισκεπτών, με διαφορετική κουλτούρα είναι πολύ σημαντικές
Είναι η αλλαγή στον τρόπο που εργάζονται, είναι η αλλαγή συμπεριφοράς και νοοτροπίας με πρω
ταρχικό στόχο πάντα την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον Έλληνα πολίτη, την 
κοινωνική προσφορά.
Υπάρχει η ετοιμότητα, λοιπόν, και η ικανότητα να σχεδιαστούν ευέλικτα και αποτελεσματικά μέ
τρα για οποιαδήποτε μεγάλη διοργάνωση, μέσα σε στενά χρονοδιαγράμματα. Υπάρχει η δυνατότη
τα και η εμπειρία τα μέτρα που σχεδιάζονται να εξυπηρετούν και την ασφάλεια, αλλά και τον εορ
ταστικό χαρακτήρα κάθε διοργάνωσης χωρίς ταυτόχρονα να διαταράσσονται οι καθημερινές λει
τουργίες μιας πόλης

Αξιοποίηση τεχνογνωσίας και εμπειρίας στο εσωτερικό 
και διεθνές περιβάλλον

Ο μεγαλοπρεπής μοιάζει με τον σοφό. Μπορεί να εκτιμήσει το αναγκαίο και να δαπανήσει μεγάλα 
ποσά επωφελώς" (Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια Δ').
Εκτιμήθηκαν όχι μόνο τα αναγκαία, αλλά και η προοπτική.
Ο Σχεδιασμός δεν περιορίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Στόχος ήταν η χώρα να
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επωφεληθεί σε όλα τα επίπεδα Και αυτό έγινε πραγματικότητα 
Η εμπειρία και η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε δεν θα 
μείνουν ανεκμετάλλευτες. Θα αξιοποιηθούν προς το συμ
φέρον της χώρας. Και τα συμφέροντα είναι πολλά, σε εσω
τερικό και διεθνές περιβάλλον.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην καλύτερη ίσως περίοδο της σύγ
χρονης ιστορίας της, όσον αφορά στο επίπεδο κοινω νικής 
σταθερότητας, οικονομικής ανάπτυξης, περιφερειακής 
ισχύος, καθώς και επιρροής - ρόλο στο πλαίσιο Ευρωπαϊ
κών/ Ευρωατλαντικών δομών. Με δεδομένο αυτό, προσδιο
ρίζει δυναμικά το στρατηγικό περιφερειακό της ρόλο στις 
συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της περιοχής των Βαλ
κανίων, της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Μαύ
ρης Θάλασσας, καθορίζοντας τα Ελληνικά συμφέροντα, 
τους στόχους, τις προτεραιότητες και τα μέσα προώθησης 
και επίτευξης αυτών. Εάν επιθυμεί να αποτελέσει ένα πα
ράγοντα σταθερότητας στην ευαίσθητη αυτή περιοχή, θα 
πρέπει να ακολουθήσει μια εθνική πολιτική βασισμένη 
στη στρατηγική επιλογών - προτεραιοτήτων. Τη λογική 
αυτής της συγκεκριμένης στρατηγικής ακολουθεί και 
προετοιμάζει το Υ.Δ.Τ. και η ΕΛ.ΑΣ., επανατοποθετώντας 
το παραδοσιακά ακολουθούμενο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής/ 
διεθνούς Α στυνομικής συνεργασίας, συμβάλλοντας έτσι 
στον εθνικό μας στόχο. Η εκτίμηση είναι ότι έτσι μόνο 
μπορεί να υποστηριχθεί η αντεγκληματική μας πολιτική, 
δεδομένου ότι η σοβαρή εγκληματικότητα ουσιαστικά "ει- 
σάγεται", ειδικότερα η διασυνοριακή.
Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης έχει ήδη και θεσμικά 
συστήσει μια επιστημονική - συμβουλευτική μονάδα 
(Think-Tank), το Κέντρο Μ ελετών Ασφάλειας [ΚΕ.ΜΕ.Α.] 
(Center for Security Studies). To K.E.M.E.A. μέσα απο θε
ωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα και μελέτες στρατηγι
κού επιπέδου επί θεμάτων πολιτικής ασφάλειας, παρέχει 
υπηρεσίες γνωμοδοτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα 
στο Υπουργέιο Δημόσιας Τάξης. Βασική αποστολή του εί
ναι η αξιοποίηση της Ο λυμπιακής τεχνογνωσίας και 
εμπειρίας και η μεταφορά της σε ενδιαφερόμενες χώρες και 
οργανισμούς.
Ή δη είναι σε εξέλιξη συνεργασίες με ενδιαφερόμενες Χώ
ρες που διεκδικούν ή διοργανώνουν Ολυμπιακές ή άλλες 
μεγάλες αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις.

Αισθανόμαστε ευτυχείς γ ια τί ύστερα από σκληρή προσπά
θεια πετύχαμε ένα εθνικό μας στόχο, αλλά και γ ια τ ί είμα
στε πλέον σε θέση να συνδράμουμε άλλες χώρες που έχουν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον για  συνεργασία και μεταφορά της 
τεχνογνωσίας και της εμπειρίας που αποκτήσαμε στα θέ
ματα ασφάλειας μεγάλων αθλητικώ ν διοργανώσεων.
Η Ελλάδα παραμένει "όαση ασφάλειας" συγκριτικά με το 
ταραγμένο διεθνές περιβάλλον του οποίου αποτελεί κομ
μάτι.
Το ασφαλές εσωτερικό περιβάλλον αποτελεί εγγύηση για 
οικονομική ανάπτυξη, μέσω του τουρισμού, τω ν επενδύσε
ων, αλλά και της εξαγωγής αυτής της τεχνογνωσίας και 
της εμπειρίας.
Υπάρχουν πλέον τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, οι εγγυή
σεις, η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη για  διεκδίκηση και 
οργάνωση μεγάλων αθλητικώ ν ή πολιτιστικώ ν εκδηλώσε
ων, χω ρίς ιδιαίτερο κόστος, μετά τη μεγάλη επένδυση που 
έχουμε κάνει ως Χώρα σε όλους τους τομείς.

Επίλογος

Δεν επαναπαυόμαστε στην επιτυχία  της Ολυμπιάδας. Ού
τε εκ θαύματος ενσωματώνεται και αξιοποιείται από μόνη 
της η Ο λυμπιακή τεχνογνωσία και εμπειρία. Τα θέματα 
ασφάλειας δεν είναι στατικά. Α παιτείται συστηματική και 
συνεχής προσπάθεια.
Ανταποδοτικά - μεταολυμπιακά οφέλη, πέραν τω ν υποδο
μών, της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, θα προκύψουν 
από την αξιοποίηση της εκπαίδευσης, της ειδίκευσης και 
της επαγγελματικής νοοτροπίας που έχει αποκτηθεί από 
το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού 
και του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ε.Υ.Π., τω ν Ενό
πλων Δυνάμεων και των λοιπών Φορέων που συμμετείχαν 
στην Ολυμπιακή Ασφάλεια.
Μόνο έτσι η πολυδάπανη επένδυση Ο λυμπιακής Ασφάλει
ας θα μετουσιωθεί σε κοινωνική προσφορά στον Έ λληνα 
πολίτη και στους ξένους επισκέπτες μας, χω ρίς ωστόσο να 
παραγνωρίζεται αυτή καθεαυτή η επιτυχία  του εθνικού 
μας στόχου για  ασφαλείς Ολυμπιακούς Αγώνες, με την 
προστιθέμενη αξία της αξιοπιστίας, του σεβασμού και της 
αναγνώρισης της Χώρας μας από το σύνολο της παγκό
σμιας κοινότητας. ]
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4  ΠυροσΡτστικό Ιώμα 

φΕ.Υ.Π.

νέα ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης, τέθηκε σε λει
τουργία τον Ιούνιο του 2003.
Ανανεώθηκε στις αρχές του 2004 
έχοντας ως πρωταρχικό στόχο να ανταποκρι- 
θεί στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις, 
όπως αυτές διαμορφώνονταν εν όψει των 
Ολυμπιακών και Παραολυμιπακών Αγώνων. 
Μικρές τροποποιήσεις και ανανεώσεις στην 
κεντρική σελίδα και στις ειπμέρους ενότητες 

της έχουν πραγματοποιηθεί το διάστημα μετά τους Ολυ
μπιακούς Αγώνες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών 
και Παραολυμπιακών Αγώνων η ιστοσελίδα αποτέλεσε ση
μαντική πηγή πληροφόρησης σε θέματα ασφάλειας των 
Αγώνων και ένα σημαντικό δίαυλο επικοινωνίας του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με τα ΜΜ.Ε., ιδίως του εξω
τερικού.
Τρόπος πρόσβασης
Ο χρήστης μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα του Υπουργεί
ου είτε μέσω των μηχανών αναζήτησης του διαδικτύου, εί
τε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.ydt.gr, καθώς 
και στις εναλλακτικές διευθύνσεις www.astynomia.gr, 
www.ekato.gr.

Φ ι λ ο σ ο φ ί α  - Σ τ ό χ ο ι
Ή δη από την έναρξη λειτουργίας της νέας ιστοσελίδας τέ
θηκε ως σκοπός η παροχή, τόσο στο δημοσιογραφικό κό
σμο, όσο και στους πολίτες έγκαιρης και προπάντων έγκυ
ρης ενημέριοσης. Στο πλαίσιο αυτό έχουν τεθεί επιμέρους 
στόχοι οι οποίοι είναι:
> Η παρουσίαση μίας σύγχρονης εικόνας και του έργου 
που πραγματοποιεί το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και η 
Ελληνική Αστυνομία.
> Η χρηστική ενημέρωση των πολιτών για θέματα που 
τους αφορούν, με γνώμονα την αυξανόμενη χρήση του δια-
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δικτύου και την εξοικείωση των χρηστών με τις δυνατότη- 
τέςτου.
> Η έγκυρη ενημέρωση των δημοσιογράφων, ιδιαίτερα σε 
περιπτώσεις κρίσιμων περιστατικών.
> Η παρουσίαση θεμάτων - δράσεων σε συνάρτηση με την 
ετπκαιρότητα.
> Η συνεχής ανανέωση και εμπλουτισμός του περιε
χομένου τη ς ιστοσελίδας γ ια  να  κρατά το ενδιαφέρον 
τω ν επισκεπτώ ν.
> Η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση τω ν δυνατοτήτων που 
προσφέρει το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό περιβάλλον για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών.

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο
Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες, σχετικά με τις δραστη
ριότητες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και της Ελληνι
κής Αστυνομίας.
Συγκεκριμένα, οι χρήστες του Διαδικτύου μπορούν να 
βρουν:
> πληροφορίες για το έργο και τη δράση Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και της Ελληνικής Αστυνομί
ας.
> πληροφορίες για τις άδειες και τα δελτία ταυτότητας που 
εκδίδει η Ελληνική Αστυνομία, καθώς και για τις προϋπο
θέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκ
δοση τους (π.χ. έκδοση - αντικατάσταση δελτίων αστυνομι
κής ταυτότητας, οπλοφορία - οπλοκατοχή, λειτουργία ιδιω
τικής επιχείρησης υπηρεσιών ασφαλείας (security), σύνδε
ση ή ανανέωση συστημάτων συναγερμού με αστυνομικές 
υπηρεσίες κλπ.).
> θέματα που αφορούν τους αλλοδαπούς πολίτες που ζουν 
στη χώρα μ ας μαζί με αναλυτικό πίνακα των αδειών που
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Ελληνική Aoruvniiici Οργανωτική Δομή
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Η Ελληνική Αστυνομία μβ τη αημιρινή της μορφή δημιουργήθηκε το 1984, μ« τη συγχώνευση της Χωροφυλακής και 
Αστυνομίος Πόλεων (νόμος 1481/1-10-1984, ΦΕΚ A -  152).

Η Ελληνική Αστυνομία, πόντο κοντό στον πολίτη, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής μας, με αναβαθμημίνη 
εκπαίδευση, με σύγχρονη οντιεγκλημοτική πολιτική, με αξιοποίηση των επιτευγμάτων της επκπήμης και της τεχνολο 
αλλά και με διεθνή αστυνομική συνεργασία.

Στατιστικό Στοιχείο 
Ευριτήρο Υπηρεσιώ*
A  nopoerfιστοί* Χώμα

* Ϊ .Υ .Π .

Αυεοπ Επεεοινωνίο - 3ωόσιοι αοτΘιιοι 
Εκδοση Αδειών

EuotTrtoic YnnctfliMY.

τους αφορούν και εκδίδει η Ελληνι
κή Αοχυνομία.
> εύχρηστο τηλεφωνικό ευρετήριο 
με τις Υπηρεσίες της Ελληνικής 
Αστυνομίας, αλλά και 3ψήφιους 
αριθμούς επικοινωνίας για άμεση 
εξυπηρέτηση του κοινού.
> χρήσιμες συμβουλές για  θέματα 
ασφάλειας και συγκεκριμένα, συμ
βουλές που αφορούν την οδική 
ασφάλεια και την κυκλοφοριακή 
αγωγή, την ασφαλή πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, την χρήση των ΑΤΜ 
και την προστασία σε περιπτώσεις ληστείας, κλοπής - διάρρη
ξης, αρπαγής τσάντας και κλοπών οχημάτων ή από οχήματα 
Επίσης περιλαμβάνονται ειδικά; συμβουλές προς τους ανήλι
κους τους γονείς τις γυναίκες και τους πεζούς
> θέματα Τροχαίας στα οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται 
τα οδικά σήματα, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας οι έκτακτες 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Τροχαίας και πίνακας των θέσε
ων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρό
κλησης τω ν οδικών τροχαίων ατυχημάτων.
> ενημερωτικό και φωτογραφικά, αρχειακά υλικά για θέματα 
που αφορούν το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και απασχόλησαν 
έντονα την επικαιρότητα (ανακοινώσεις για 17Ν/ΕΛΑ, Ελ
ληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής'  Ενωσης προβολή στη Διε
θνή Έ κθεση Θεσσαλονίκης κ,α.).
> στατιστικά στοιχεία σχετικά με την εγκληματικότητα, τα 
ναρκωτικά, τα τροχαία ατυχήματα κ,α..
> ενδιαφέροντα links (σύνδεσμοι) προς τα υπόλοιπα Υπουρ
γεία, αρχές του Δημοσίου και ανεξάρτητες αρχές Επίσης προς 
ιστοσελίδες του εξωτερικού και συγκεκριμένα Διεθνείς Οργα
νισμούς την Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπηρεσίες και Οργανι
σμούς Εφαρμογής του Νόμου, καθώς και άλες τις Αστυνομι
κές Υπηρεσίες της Ευρώπης των 25.
> προκηρύξεις και διαγωνισμούς που αφορούν το Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης και την Ελληνική Αστυνομία 
Επιπλέον, στην ιστοσελίδα δημοσιεύονται άμεσα τα Δελτία

Τύπου και οι Ανακοινώσεις του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και της 
Ελληνικής Αστυνομίας Τα Δελτία 
Τύπου συνοδεύονται, όταν απαιτείται, 
με το ανάλογο φωτογραφικό υλικό, οε 
υψηλήανάλυσηγιαναμπορείναχρτρμο- 
ιη η θ α γ ϊΐ δημοσιογραφική κάλυψη από 
τα Μ Μ ΈΙδιαίτερες ενότητες αποτε
λούν Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004, η 
Ομάδα Καταπολέμησης Εμπορίας 
Ανθρώπων (Ο.ΚΕΑ) και ο Αστυνο
μικός της Γειτονιάς Επίσης μπορείτε 
να βρείτε ενημερωτικά και πληροφο

ριακά υλικό για θέματα ευρύτερου αστυνομικού ενδιαφέροντος 
(εγχειρίδιο για την αντιμετώπιση της ενδοοικογεναακής βίας Κώ
δικας Δεοντολογίας του Αστυνομικού κΔπ.). Τέλος συμπεριλαμ- 
βάνονται πολλές πληροφορίες που αφορούν την οργανωτική 
δομή του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και της Ελληνικής 
Αστυνομίας την πολιτική και φυσική ηγεσία, το ανθρώπινο 
δυναμικά και την Αστυνομική Ακαδημία

Υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η
Η ιστοσελίδα υποστηρίζεται από εκτενή μηχανισμό διαχείρι
σης περιεχομένου και έχει αναπτυχθεί εξολοκλήρου οε γλώσ
σα Java. Το περιεχόμενο είναι μεταφρασμένο και στην Αγγλι
κή γλώσσα για την καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο των αλλοδα
πών που ζουν στη χώρα μας όσο και ατόμων που επισκέπτο
νται την ιστοσελίδα από το εξωτερικά Ο χειρισμός του περιε
χομένου γίνεται από Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Δημόσι
ας Τάξης
Προκειμένου η ιστοσελίδα να παραμένει διαρκώς επίκαιρη και 
εύχρηστη, γίνεται συνεχής ανανέωση και εμπλουτισμός του 
περιεχομένου τη ς Σύντομα, η ιστοσελίδα θα εμπλουτιστεί με 
νέα ηλεκτρονικά εργαλεία και νέες ενότητες με σκοπό να αντα- 
ποκρίνεται ακόμα καλύτερα στις απαιτήσεις της σύγχρονης 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να γίνει ακόμα πιο χρηστι
κή για τον πολίτη. ]

Υαουργτίο  Δημόσ ιας Τ άξης

To Υπουργείο Δημόσιος Τάξης, *χει ως αποστολή:

• την κατοχύρωση κ »  διατήρηση της δημόσιας τάξης.
• Την προστασία της δημόσιος και κρατκής ασψάΑίισς
• Την ηυροοφόλειο, δοσοουρόσβιση και αγροτική ασφόλειο.
• Την εξασφάλιση της ηολιπκής όμυνος της χώρος.
• Τη συμμετοχή στην εξοσφάλβη της εθνικής όμυνος σι 

συνιργοσίο μ ι τις Ινοπλες δυνάμεις
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ραγδαία εξέλιξη 
της τεχνολογίας, η ανάπτυξη της πλη
ροφορικής και η ευρύτατη χρήση του 
Διαδικτύου έχουν επιφέρει επαναστατι
κές αλλαγές στο σύνολο των καθημερι
νών δραστηριοτήτων, στην παραγωγι
κή διαδικασία, στις συναλλαγές, στην

Ορισμός του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Η πληροφορική τεχνολογία κατέστησε δυνατή τη διάπραξη ενός ευρέως φάσμα
τος εγκληματικών πράξεων, οι οποίες απαιτούν εξειδίκευοη και αυξημένη κα
τάρτιση. Ως Ηλεκτρονικό' Έγκλημα", λοιπόν, θεωρούνται οι αξιόποινες εγκλη
ματικές πράξεις που τελούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συ
στημάτων επεξεργασίας δεδομένων και τιμωρούνται με συγκεκριμένες ποινές 
από την ελληνική νομοθεσία Ανάλογα με τον τρόπο τέλεσης διαχωρίζονται σε 
εγκλήματα τελούμενα με τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (computer cri
me) Km σε Κυβερνοεγκλήματα (cyber crime), εάν τελέσθηκε μέσω του Διαδικτύ-

εκπαίδευση, στη διασκέδαση, ακόμα και
στον τρόπο σκέψεως του σύγχρονου αν
θρώπου. Μαζί με αυτές τις αλλαγές, οι 
οποίες κατά κανόνα βελτιώνουν την 
ποιότητα της ζωής μας, υπεισέρχονται 
και οι παράμετροι που ευνοούν την 
ανάπτυξη νέων μορφών εγκληματικό
τητας.
Οι νέες αυτά; μορφές εγκληματικότητας 
θεσμοθετούνται με τον όρο "Ηλεκτρονι
κό Έγκλημα".

Η Συνθήκη της Βουδαπέστης
Οι μορφές του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι ποικίλες και με τη συνεχή 
ανάπτυξη της τεχνολογίας και του Διαδικτύου πολλαπλασιάζονται. Για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού ήταν απαραίτητη η διακρατική συνεννό
ηση Km η εκπόνηση μιας αναλυτικής Km αποτελεσματικής στρατηγικής Ο 
στόχος αυτός επετεύχθη στο Συνέδριο για το Ηλεκτρονικό Έγκλημα (Conve
ntion on Cybercrime), που έγινε το 2001 στη Βουδαπέστη του οποίου όλα τα 
συμπεράσματα αποκρυσταλλώνονται στη Συνθήκη που υπεγράφη μετά το 
πέρας των εργασιών του Συνεδρίου στις 23.11.2001. Στη Συνθήκη της Βου
δαπέστης υπέγραψαν 26 υπουργοί ευρωπαϊκών κρατών, μεταξύ των οποίων 
Km της Ελλάδας υπάρχουν επεξηγήσεις Km ρυθμίσεις για όλα τα Ηλεκτρονι
κά Εγκλήματα
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Μορφές Κυβερνοεγκλήματος
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήγαγε η McConnell 
International οε 52 χώρες, με τίτλο "Cyber Crime... and 
Punishment?' κατατάσοει τα αδικήματα που διαπράττσνται στον 
Κυβερνοχώρο στις παρακάτω δέκα κατηγορίες:
Παρεμπόδιση (κυβερνο)κυκλοφορίας Τροποποίηση και Κλοπή δε- 
δομένων, Εισβολή και Σαμποτάζ σε δίκτυο, Μη εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση, Διασπορά ιών, Υπόθαλψη αδικημάτων, Πλαστογραφία 
και Απάτη.
(bttpi/Avww.mcconnellintemational.com/services/cybercrime.html 
Κύριες μορφές Κυβερνοεγκλημάτων που εξιχνιάσθηκαν στην Ελ
λάδα από το Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος/ΔΑΑ
1. Απόχες μόκο Διαδικτύου
2. Παιδική πορνογραφία
3. Cracking kai hacking
4. Διακίνηση-πειραιεία λογισμικού
5. Πιστωτικές κάρτες
6. Διακίνηση ναρκωτικών 
6. Εγκλημα στα chat rooms

Ελληνική νομοθεσία
Ο ν. 1805/88, αφορά τα εγκλήματα που διαπράττονται με ηλεκτρο
νικούς υπολογιστές (computer crimes) και στο βαθμό που τα προ- 
βλεπόμενα εγκλήματα (370Β, 370Γ, 386Α) διαπράττονται και σε πε
ριβάλλον Διαδικτύου (Internet), τότε τα άρθρα αυτά εφαρμόζονται 
και στις συγκεκριμένες περιπτώσεις
Στην ελληνική νομοθεσία όμως δεν υπάρχει νόμος που να αναφέ- 
ρεται αποκλειστικά σε θέματα Διαδικτύου και να ρυθμίζει τη συ
μπεριφορά των χρηστών του Διαδικτύου από άποψη Ποινικού Δι
καίου. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα συνεργάζεται με τα άλλα κράτη της 
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και 
άλλων διεθνών οργανισμών, για την αντηιετώπιση των σχετικών 
θεμάτων. Ανεξάρτητα όμως από το εάν ο ανωτέρω νόμος και οι διε
θνείς συνεργασίες επαρκούν ή όχι για την ποινική κάλυψη των θε
μάτων που προκύπτουν από την ανάπτυξη της Πληροφορικής το 
βέβαιον είναι ότι, δεν επαρκούν για την τελεία αντηιετώπιση των 
εγκλημάτων που έχουν τελεστεί με τη χρήση του Διαδικτύου. Πρό
σφατα τέθηκε σε ισχύ το Π.Δ. 47/2005, από την Α ΔΑ Ε. (Αρχή Δια
σφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών), το οποίο αφορά τις δια
δικασίες τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του 
απορρήτου των επικοινωνιών και τη διασφάλισή του. Ενώ, σύντο
μα αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Βουδαπέστης

Νομοθεσία διαδικτυακών εγκλημάτων 
στην αλλοδαπή
Στην Αγγλία από τον Φεβρουάριο του 2001, οι hacker, αναλόγως 
με τη σημασία του χτυπήματος θεωρούνται και τρομοκράτες Στην 
Αμερική θεωρείται τρομοκρατική οποιαδήποτε πράξη μη εξουσιο
δοτημένης πρόσβασης σε η/υ, και τιμωρείται με φυλάκιση ως και 
ισόβια (ανάλογα με τη σημασία της εισβολής), χωρίς δυνατότητα 
μείωσης τις ποινής

Αδυναμίες της νομοθεσίας
Ο Προκπφενος του Τβήμεαος Ηλασρσνικσύ Εγκλήματος της 

ΔνοηςΑαφάλααςΑπικής ΑοισνάμοςΑ'κ. Εμμα\υυήλΣφακιανάκης

παρατηρεί ότι "οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν το ηλεκτρο
νικό έγκλημα παρουσιάζουν εγγενείς αδυναμίες τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στις υπόλοιπες χώρες Αυτό συμβαίνει διότι το Ηλεκτρονι
κό Έγκλημα αποτελεί εγκληματική δραστηριότητα αρκετά εξετδι- 
κευμένη και ανεπτυγμένη τεχνολογικά, με αποτέλεσμα να παρου
σιάζονται προβλήματα στην οριοθέτηση των πράξεοαν που θα πρέ
πει να διώκονται ποινικά. Επιπλέον, οι νομοθέτες είναι αναγκασμέ
νοι να ενημερώνονται διαρκώς για τις εξελίξεις στον τομέα της τε
χνολογίας των υπολογιστών, προκειμένου να εξοικειωθούν με τον 
τρόπο διάπραξης αδικημάτων μέσω αυτών. (Σε ειδική έρευνα που 
έγινε στη Βρετανία από την Επιτροπή Πρόβλεψης και Πρόληψης 
Εγκλήματος (Foresight Crime Prevention Panel) διαπιστώθηκε ό,τι 
το έτος 2020 οι κακοποιοί θα γνωρίζουν στην εντέλεια τη λειτουρ
γία των συστημάτων αοφαλείας των τραπεζικών κωδικών και των 
τεχνικών αναγνώρισης και θα έχουν την τεχνογνωσία να υπερκε
ράσουν οποιοδήποτε ηλεκτρονικό εμπόδιο).

Διάρκεια της διαδικτυακής έρευνας
Η έρευνα των Ηλεκτρονικών Εγκλημάτων είναι αρκετά δύσκολη 
και ιδιαίτερα χρονοβόρος η διαδικασία του εντοπισμού των "ηλε
κτρονικών ιχνών". Μία έρευνα μπορεί να διαρκέσει από ένα μήνα 
έως και δύο χρόνια Ο λόγος της μεγά
λης διάρκειας είναι διότι οτ χρήστες 
του Διαδικτύου που ερευνώνται και 
που έχουν καταγγελθεί στην υπηρε
σία μας ότι έχουν διαπράξει μια αξιό
ποινη πράξη λαμβάνουν διάφορα δια
δικτυακά μέτρα προστασίας έτσι 
ώστε ο εντοπισμός του να καθίσταται 
αρκετά δύσκολος
Σε κάθε διαδικτυακή έρευνα γίνεται 
προσπάθεια εντοπισμού του "ηλε
κτρονικού ίχνους" του δράστη, το 
οποίο για κάθε χρήστη του Ιντερνέτ 
είναι μοναδικό, και αποτελεί σημαντι
κό στοιχείο για την αποδεικτική δια
δικασία στο δικαστήριο. Η λεγομένη ηλεκτρονική απόδειξη (ele
ctronic evidence) δεν ταυτίζεται με τα παραδοσιακά αποδεικτικά μέ
σα Τα τελευταία, έχουν κατά κανόνα υλική υπόσταση και μπορούν 
να εντοπιστούν σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Αντίθετα, τα ηλε
κτρονικά αποδεικτικά μέσα είναι ψηφιακά!
Σύμφωνα με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος/ΔΑΑ, Αστυνόμο Α κ. Εμμανουήλ Σφακιανάκη 
"οσωστός συνδυασμός των τεχνικών μέσων μαζί με τον ανθρώπινο πα
ράγοντα είναι η χρυσή συνταγή για καλά αποτελέσματα Εάν υπάρχουν 
τα τεχνολογικά μέσα (η/υ μαζί με λογισμικό) χωρίς την κατάλληλη ε ι 
δίκευση του αστυνομικού προσωπικού, τότε τα αποτελέσματα δεν θα εί
ναι τα αναμενόμενα Στην υπηρεσία μας πιστεύω ότι υπάρχει η σωστή 
αναλογίά σε τεχνικά μέσα και προσωπικά'.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εγκλήματος 
στον Κυβερνοχώρο
>Το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο είναι γρήγορο, διαπράττεται οε 
χρόνο δευτερολέπτων και πολλές φορές δεν το αντιλαμβάνεται ού
τε το ίδιο το θύμα
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> Είναι εύκολο στην διάπραξή του, φυσικά 
για όσους το γνωρίζουν, ενώ τα ίχνη που αφή
νει είναι ψηφιακά...
>Για την τέλεση του απαιτούνται άριστες και 
εξειδικευμένες γνώσεις 
>Μπορεί να διαπραχθεί χωρίς την μετακίνη
ση του δράστη, ο οποίος ενεργεί από το γρα
φείο ή το σπίτι του, μέσω του υπολογιστή 
του.
> Δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με ιδιαιτερό
τητες όπως οι παιδόφιλοι (child pornography) να επικοινωνούν γρή
γορα ή kcu  οε πραγματικό χρόνο, χωρίς μετακίνηση, εύκολα, ανέξο
δα, να βρίσκονται πολλοί μαζί στις βίες ομάδες συζητήσεως (news 
groups) ή μέσα σε chat rooms..
>Οι "εγκληματίες του Κυβερνοχώρου" πολλές φορές δεν εμφανίζο
νται με την πραγματική τους ταυτότητα, αποστέλλουν ηλεκτρονι
κά μηνύματα(θ-πιώΐ) με ψευδή στοιχεία 
>Είναι έγκλημα διασυνοριακό και τα αποτελέοματά του μπορεί να 
πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε πολλούς τόπους 
>Είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί ο τόπος τελέσεως του και επί
σης είναι αρκε τά δύσκολη η διερεύνηση και ο εντοπισμός του δρά
στη. Υπάρχει ενδεχόμενο ο δράστης να εντοιπσθεί στην Α χώρα και 
τα αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετική και 
απομακρυσμένη χώρα ή και να βρίσκονται ταυτόχρονα σε πολλές δι
αφορετικά; χώρες.
>Η έρευνα απαιτεί κατά κανόνα συνεργασία δύο τουλάχιστον κρα
τών (του κράτους στο οποίο έγινε αντιληπτό το αποτέλεσμα της 
εγκληματικής συμπεριφοράς και του κράτους όπου βρίσκονται τα 
αποδεικτικά στοιχεία). Περιπτώσεις εγκληματικής συμπεριφοράς 
στα όρια ενός μόνον κράτους είναι σπάνια 
>Η καταγραφή της εγκληματικότητας στον Κυβερνσχώρο δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα διότι ελάχιστες περιπτώσεις 
εγκλημάτων του Κυβερνοχώρου καταγγέλλονται διεθνώς Κατά συ
νέπεια, το μέγεθος της εγκληματικότητας στο χώρο του Διαδικτύου 
είναι "ακόμα mo σκοτεινά', από ότι στον "κοινά' εγκληματικό χώρο.

Hackers και crackers
Τους "εγκληματώ; του Κυβερνοχώρου" μπορούμε να τους διακρί
νουμε σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο διείσδυσης και το επι- 
διωκόμενο αποτέλεσμα:
α) Σ' «αϊτούς που "επιτίθενται" στα computer απλώς από ευχαρί
στηση ή περιέργεια, χωρίς όμως να επιδιώκουν κάποιο οπτονομικό 
όφελος Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, οι δράστες που "εισβάλουν" 
σε υπολογιστή δια της χρήοεως του Διαδικτύου (hackers) για να μά
θουν απλούς κάποια προσωπικά στοιχεία, η για να εντοπίσουν κά
ποιο πρόβλημα στην πληροφοριακή υποδομή εταιρκόν, τραπεζών 
κ,α. (τρύπα συστήματος), και στη συνέχεια να κοινοποιήσουν αυτό 
με σκοπό την αμοιβή τους η την πρόσληψή τους στην εταιρία 
β) Σ' αυτούς που ενεργούν από οικονομικό 
όφελος (crackers). Ανήκουν αυτοί που δεν "ει
σβάλουν" απλώς για να μάθουν κάτι, αλλά μό
λις μάθουν το στοιχείο που επιθυμούν (π.χ. τον 
αριθμό της πιστωτικής κάρτας) δίνουν και την 
κατάλληλη εντολή στην Τράπεζά για την με
ταφορά ενός ποσού στον λογαριασμό τους

Νομικός ορισμός του hacker
Ως hacker μπορεί να ορισθεί το άτομο εκείνο το οποίο χω
ρίς δικαίωμα αποκτά πρόσβαση σε στοιχεία που έχουν ει- 
σαχθεί σε υπολογιστή ή οε περιφερειακή μνήμη υπολογι
στή ή μεταδίδονται με συστήματα τηλεπικοινωνιών. (Οι 
hacker εμφανίστηκαν για πρώτη φορά κατά τη δεκαετία 
του 1970 στις ΗΠΑ, ως δράστες σε τηλεπικοινωνιακά συ
στήματα).

Ιοί - Προστασία των δεδομένων από ιούς
Μια ιδιαίτερα συχνή και επικίνδυνη μορφή εγκληματικότητας που 
εμφανίζεται στο Διαδίκτυο είναι η αλλοίωση ή διαγραφή των δεδομέ
νων με ιούς Οι ιοί των υπολογιστών είναι ειδικά προγράμματα που 
έχουν την ικανότητα να εξαπλώνονται από μόνα τους Διακρίνονται 
σε δύο μορφές στους ιούς των προγραμμάτων και στους ιούς των συ
στημάτων. Οι δράστες τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 381 του 
Π.Κ αλλά έχουν και αστικός ευθύνες

Μέτρα προστασίας
Προληπτικά μέτρα προστασίας πρέπει πάντα να λαμβάνσνται από 
τους χρήστες Διαδικτύου, διότι οι κίνδυνοι από ιούς παράνομες ει
σβολές και υπερβολικός χρεώσεις σε τηλεφωνικούς λογαριασμούς εί
ναι συχνότατοι.
Κατά προτίμηση, ο χρήστης που εισέρχεται στο Διαδίκτυο από dial 
up σύνδεση θα πρέπει να κλείνει με κωδικό που θα προμηθευτεί από 
τον Ο.Τ.Ε τις εξρρχόμενες διεθνείς κλήσεις καθόσον υπάρχει ο κίν
δυνος του dialer (κώδικας που συνδέει τον η/υ του χρήστη σε I.S.P 
της αλλοδαπής με αποτέλεσμα την υπερβολική τηλεφωνική χρέώση 
του). Επίσης ο χρήστης θα πρέπει να έχει εγκαταστήσει προγράμμα
τα για την προστασία από ιούς και ηλεκτρονικά; επιθέσεις

Οι μέθοδοι διείσδυσης
Ως συνήθως οι κράκερς εισάγουν ιούς ή άλλα προγράμματα στους 
στόχους με προγραμματιστικός εντολές Ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
οι ιοί οι οποίοι διακρίνονται σε τρεις τεχνικός κατηγορίες
- Τους "δούραους ίππους" ή "trojan horses". Αυτοί κρύβονται συ
νήθως μμέσα σε άλλα προγράμματα ή αρχεία και μμεταφέρονται - 
ενεργοποιούνται όταν κάποιος ανοίξει ένα μολυσμένο e-mail ή άλλο 
αρχείο.
- Τα "σκουλήκια" ή "worms". Χρησιμοποιούνται αυτόνομα, όχι 
κρυμμένα και
διαδίδονται μέσα από τα κενά ασφαλείας των δικτύων.
- Τις λογικές βόμβες" ή 'logical bombs". Είναι αδρανή μέρη ενός 
προγράμματος τα οποία ενεργοποιούνται όταν φθάσει μια συγκε- 
κριμένηημερομηνία ή συμβεί ένα γεγονός

Κίνδυνοι για τα παιδιά
> Τα παιδιά μπορούν να εκτεθούν σε ακατάλληλο πορνογραφικό ή 

προσβλητικό περιεχόμενο.
>Τα παιδιά μπορούν να έρθουν σε επαφή 
με αγνώστους που μπορούν να τα βλά
ψουν.
>Τα παιδιά υπόκεινται οε πιέσεις από τις 
έμμεσες αλλά επιβλητικές διαφημίσεις στο 
Διαδίκτυο.
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> Τα παιδιά μπορούν να εθιστούν στη χρήση του 
Διαδικτύου και έτσι κινδυνεύουν να παραμελή
σουν τις κοινωνικές τους δραστηριότητες, τις 
σχολικές τους υποχρεώσεις τα παιχνίδια τους με 
φίλους

Συμβουλές για τα παιδιά
> Εξηγείτε στους γονείς σας τις εμπειρίες σας κατά την περιπλάνησή 
σας στο Διαδίκτυο.
>Πάντα να μιλάτε στους γονείς σας ή σε κάποιον ενήλικα για εύτο
νες ή κείμενα που βρήκατε στο Διαδίκτυο και σας ανησυχούν ή σας 
φοβίζουν.
>Διαφυλάσσετε τις προσωπικέ? σας πληροφορίες Ποτέ μην δίνετε 
το άνομα σας την διεύθυνση σας την διεύθυνση και το όνομα του 
σχολείου οας το τηλέφωνο σας φωτογραφίες σας σε αγνώστους που 
συναντάτε στο Διαδίκτυο ακόμη και αν σας το ζητήσουν.
> Κρατάτε τον καιδικό εισόδου στον υπολογιστή σας μυστικό. Είναι 
σαν το κλειδί του σπιτιού σας που δεν θα το δανείζετε σε κανέναν.
> Μόνο με την άδεια και την παρουσία των γονιών σας μπορείτε να 
συμφωνήσετε να συναντήσετε κάποιαν/κάποια που γνωρίσατε στο 
Διαδίκτυο.
> Προσέχετε όταν μιλάτε διαμέσου chatroom ή e-mail. Διακόψτε τη 
συνομιλία όταν κάποιοι σας κάνουν να νιώθετε άβολα
> Μην εμπιστεύεστε ότι διαβάζετε στο Διαδίκτυο. Μάθετε να βλέπε
τε το περιεχόμενο με κριτικό μάτι.

Συμβουλές για τους γονείς
> Κρατήστε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε χώρους όπως το σαλό
νι και όχι σε υπνοδωμάτια Ασχοληθείτε με τον τρόπο που δουλεύει 
το Διαδίκτυο και αφιερώστε χρόνο να περιηγηθείτε μαζί με τα παιδιά 
οας στον Κυβερνοχώρο και μάθετε από αυτά.
> Σιγουρευτείτε ότι τα παιδιά σας είναι ενήμερα, ότι πρέπει να ανη
συχούν για αγνώστους που συναντούν μόκο του ηλεκτρονικού υπο
λογιστή. Ό πως ακριβώς είμαστε ανήσυχοι όταν άγνωστοι χτυπάνε 
την πόρτα του σπιτιού μας έτσι δεν πρέπει τα παιδιά να δίνουν προ
σωπικές πληροφορίες για τους εαυτούς τους
>Να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί όταν τα παιδιά χρησιμοποιούν τα 
chatrooms (δωμάτια συνομιλίας), χωρίς την επίβλεψη σας Μην αφή- 
σετε τα παιδιά σας να συναντήσουν κάποιον που γνώρισαν μέσω του 
Διαδικτύου χωρίς να είστε και εσείς μαζί.
> Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να προτιμούν τις ιστοσελίδες που εσείς 
θέλετε και όχι αυτές που θεωρείτε ανάρμοστες 
>Εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας κάποιο λογισμικό φίλτρο 
που απαγορεύει την προσπέλαση σε συγκεκριμένες σελίδες του Δια
δικτύου.
> Συζητήστε με τα παιδιά σας για την ασφάλεια του Διαδικτύου. Συ
ζητώντας τους μελλοντικούς κινδύνους μέσω του Διαδικτύου με τα 
παιδιά χρειάζεται να δείξετε ευαισθησία και έγνοια έτσι ώστε να κα
τανοήσουν και τα ίδια τους κινδύνους
> Γνωρίστε ποιους πρέπει να ενημερώσετε και εν ανάγκη να καταγ
γείλετε σε περίπτωση που συναντήσετε βλαβερό και παράνομο περιε
χόμενο στο Διαδίκτυο

Λογισμικά φίλτρα
Έ να φίλτρο είναι ένα πακέτο λογισμικού το οποίο μπορεί να απο
κλείσει την προσπέλαση σε τόπους του Κυβερνοχώρου με παράνομο

ή επιβλαβές περιεχόμενο.
Η αποτελεσματικότητα ενός φίλτρου εξαρτά- 
ται από την επινοητικότητα του λογισμικού 
καθώς και από το πόσο ανανεωμένες είναι οι 
λίστες με τους απαγορευμένους τόπους Δια
φορετικά φίλτρα είναι αποτελεσματικά στο 
να αποκλείουν την πρόσβαση σε τόπους με 

διαφορετικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, κάποιο φίλτρο μπορεί να 
είναι mo αποτελεσματικό στο να αποκλείει την πρόσβαση σε τόπους 
με πορνογραφικό περιεχόμενο, ενώ κάποιο άλλο να είναι mo αποτε
λεσματικό σε περιεχόμενο με βία η ρατσισμό.
Κάποιοι από τους παροχείς υπηρεσιών Ίντερνετ έχουν ήδη εγκατα- 
στήσει λογισμικά φίλτρα στις υπηρεσίες τους Σε αυτή την περίπτω
ση δεν είναι αναγκαία η εγκατάσταση άλλων φίλτρων.

Εν κατακλείδι
Έ χει γίνει σαφές ότι η απεριόριστη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπο
λογιστών και η λειτουργία του Διαδικτύου δίνουν απεριόριστες δυ
νατότητες και συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη των κρατών. 
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ηλεκτρονικού Εγκλήμα- 
τος/ΔΑΑ, Αστυνόμος Α κ. Εμμανουήλ Σφακιανάκης -τον οποίο 
ευχαριστούμε για κάθε δυνατή πληροφορία που μας παρείχε για την 
ολοκλήρωση της παρουσίασης- συνοψίζοντας θεωρεί ότι: Ή  τεχνο
λογική υποδομή μαζί με τη νομοθεσία είναι απολύτως αναγκαίες 
για την σωστή τεκμηρίωση των εξιχνιασθέντων υποθέσεων που 
αφορούν ηλεκτρονικά εγκλήματα Στην περίπτωση που θα υπάρχει 
τεχνολογική υποδομή χωρίς την κατάλληλη νομοθεσία, μέσα από 
την οποία θα οριοθετούνται οι εγκληματικές συμπεριφορές τότε θα 
έχουμε πρόβλημα ως προς την απονομή δικαιοσύνης 
Σύμφωνα με έρευνα μέσω των πληροφοριακών δικτύων (κυρίως 
του Διαδικτύου) και με χρήση των συστημάτων ηλεκτρονικής μετα
φοράς οικονομικών μεγεθών (electronic fundstransfer systems ή 
EFTS) διακινούνται καθημερινά πάνω από 2 τρισεκατομμύρια δολά
ρια μόνο στις ΗΠΑ σε 700.000 συναλλαγές ενώ στον κόσμο η 
εκτίμηση ανεβάζει το ποσό στα 5 τρισεκατομμύρια Κατά μέσο όρο 
λοιπόν στον κόσμο διακινούνται ηλεκτρονικά πάνω από 3,5 δισεκα
τομμύρια δολάρια το λεπτό. Αυτά τα ποσά εποφθαλμιούν οι κράκερς 
οι οποίοι διαθέτουν τις γνώσεις για να τολμήσουν να επιτεθούν και 
ίσως να σπάσουν τους κωδικούς προστασίας των συστημάτων, απο
κτώντας πρόσβαση σ’ αυτά τα ποσά".
Μέσω της δυναμικής εισβολής του ηλεκτρονικού υπολογιστή και 
της λειτουργίας του Διαδικτύου αναπτύσσονται τεράστιες δυνατό
τητες χρήσης και κατάχρησης που αφορούν την ηλεκτρονική επε
ξεργασία δεδομένων. Η ηλεκτρονική εγκληματικότητα συνεχώς 
εμπλουτίζεται και η πιθανότητα εμφάνισης νέων μορφών στο μέλ
λον, επιβάλλουν τη συντομότερη και καλύτερη αντιμετώπιση του 
θέματος την πραγματοποίήση συλλογικής προσπάθειας και διασυ
νοριακής συνεργασίας ]

Ανθ/μος Κωνσταντίνος Γ. Κούρος
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Οι πύλες εισόδου σε Ελληνικό έδαφος 
αλλά και σε έδαφος των κρατών μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A να χρέχοντα ς στις πρώ τες οργανω μ ένες κ οινω νίες, 
παρατηρούμε τη ν ανάγκη του  ανθρώ που για  την  
διασφάλιση και διατήρηση τη ς ειρ ή νη ς στη ν ευ ρ ύ 
τερη π ερ ιοχή  ό π ο υ  διέμενε.

Για το λόγο αυτό, οι δυνατότεροι άνδρες αναλάμβαναν τον έλεγχο και τη  φύ
λαξη τω ν "συνόρων" (κομβικών σημείων) τω ν περιοχών που κατοικούσαν. 
Με τον τρόπο αυτό εξασφάλιζαν δυο πράγματα,
>την αποτροπή εισόδου προσώπων άλλων φυλών, τα οποία θεωρού

νταν ότι μπορούσαν να βλάψουν την κοινωνία τους και να  προκαλέσουν με 
τη συμπεριφορά τους αναστάτωση, αλλά και,
>την αναχαίτιση ενόπλων ομάδων που σκοπό είχαν την κατάκτηση ή 

τη λεηλασία της περιοχής τους
Ο τρόπος αυτής της συστηματικής μορφής ελέγχου, εξακολουθεί ως προς τη 
φιλοσοφία του να υφίσταται ακόμη και σήμερα σε όλα τα κράτη του κόσμου.
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Με το νόμο 4310/29 (ΦΕΚ287Α7 "Περί εγκαταστάσεως και 
κινησεως αλλοδαπών εν Ελλάδι, αστυνομικού ελέγχου, δια
βατηρίων απελάσεων και εκτοπίσεων"), ανατίθεται στις τό
τε Αστυνομικές Αρχές, μεταξύ άλλων και η  αρμοδιότητα 
ελέγχου τω ν προϋποθέσεων εισόδου - εξόδου σε ελληνικό 
έδαφος.
Από το 1992 και έπειτα, ο τρόπος άσκησης τω ν ελέγχων στα 
σύνορά μας άρχισε να επαναπροσδιορίζεται. Το Νοέμβριο του 
1992 η Ελλάδα εξεδήλωσε την πρόθεση της να προσχωρήσει 
στη Συμφωνία Schengen.
Η  Συμφωνία Schengen ήταν μια ομόφωνη συμφωνία μεταξύ 
τριώ ν χωρών της τότε Ο ικονομικής Έ νω σης BENELUX, 
της Γαλλίας και της Γερμανίας. Υπεγράφη στις 14-6-1985, 
στην κωμόπολη Schengen του Λουξεμβούργου. Η  συμφωνία 
αυτή προέβλεπε τη σταδιακή κατάργηση τω ν ελέγχων στα 
κοινά σύνορά, κατά τη διακίνηση προσώπων και τη διευκό
λυνση της μεταφοράς και της κυκλοφορίας το ν  εμπορευμά

των. Το Μάρτιο 1995 γίνεται έναρξη ισχύος της 
Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας για  τις (7) 
από τις τότε (10) συνολικά χώρες - μέλη της Συμ
φωνίας.
Στην Ελλάδα οι διατάξεις της Σύμβασης Εφαρμο
γής ενσωματώνονται στην εθνική μας νομοθεσία 
με το νόμο 2914/97 (ΦΕΚ Α/27-697).
Με το ν.2910/01 αλλά και με το νέο ν. 3386/05, ορί
ζεται ότι κάθε πρόσωπο επιτρέπεται να εισέρχεται 
στο ελληνικό έδαφος και να εξέρχεται από αυτό 
μόνο από τις ελεγχόμενες μεθοριακές διαβάσεις.

Ν Ο Μ Ο Θ Ε Τ Η Μ Ε Ν Α  Σ Η Μ Ε Ι Α  
Ε Ι Σ Ο Δ Ο Υ  - Ε Ξ Ο Δ Ο Υ

Η  ίδρυση και η  λειτουργία μίας μεθοριακής διάβα
σης ω ς νομοθετημένο σημείο εισόδου - εξόδου 
στην ελληνική επικράτεια, προβλέπεται με την 
έκδοση κοινής Υπουργικής Απόφασης Για την 
έκδοση της απόφασης αυτής λαμβάνεται υπόψη 
το εθνικό και το τοπικό συμφέρον που εξυπηρετεί 
μια τέτοια απόφαση, η πληρότητα τω ν υποδομών 
που απαιτούνται για  την απόλυτη εξυπηρέτηση 
των ταξιδιωτών, η δυνατότητα στελέχωσης τους 
με ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και ο εφοδιασμός 
με τεχνικά μέσα τω ν υπηρεσιών που θα δραστη
ριοποιηθούν στο σημείο αυτό.

Α Ρ Μ Ο Δ Ι Ε Σ  Α Ρ Χ Ε Σ
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.3386/05, "κάθε πρό

σωπο που εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος ή εξέρχεται από 
αυτό υποβάλλεται σε έλεγχο κατά την άφιξη και την αναχώ
ρηση του”. "Ο έλεγχος τω ν προσώπων του εισέρχονται στο 
ελληνικό έδαφος ή  εξέρχονται από αυτό ανήκει στην αρμο
διότητα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και ενεργείται 
από τις κατά τόπους αρμόδιες για το σκοπό αυτόν, αστυνο
μικές αρχές".
Η  αρμοδιότητα αύτη έχει ανατεθεί στις Υπηρεσίες Ελέγχου 
Διαβατηρίων, που χάριν συντομίας αποκαλούνται Υ.Ε.Δ. 
Οι Υ.Ε.Δ. είναι επιπέδου, Αστυνομικών Τμημάτων η Τμη
μάτων Ασφαλείας και σε λιγότερες περιπτώσεις επιπέδου 
Υποδ/νσεως Ασφαλείας
Ο αριθμός τω ν Υπηρεσιών Ελέγχου διαβατηρίων σε όλη τη 
χώρα, ανέρχεται στις (98), εκ τω ν οποίων οι (53) λειτουρ
γούν στα θαλάσσια νομοθετημένα σημεία διέλευσης οχ (29) 
στα εναέρια και οι (16) στα χερσαία στιμεία
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οωμάχωση στο εθνικό αστυνομικό σύστημα εκπαίδευσης 
γνωστικών αντικείμενων, που έχουν υιοθετηθεί σε επίπεδο 
Ευρω παϊκής' Ενωσης από το Εδικό Κέντρο Εκπαίδευσης Συ
νοριακών Φυλάκων που λειτουργεί στην Α υστρία Τα μαθή
ματα αυτά, σχετίζονται με τη  γνώση του θεσμικού πλαισίου 
που αφορά τον έλεγχο τω ν διακινουμένων προσώπων, του 
τρόπο επικοινωνίας και συμπεριφοράς με τα διακινούμενα 
πρόσωπα, τον τρόπο λήψ ης τω ν απαραίτητων πληροφοριών, 
μάθηση ξένων γλωσσών κ.λπ.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Σ  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ
Προς υποβοήθηση του έργου του το αστυνομικό προσωπικό 
για  την εκτέλεση τω ν καθηκόντων του έχει στη διάθεση 
του μια σειρά από τεχνικά μέσα όπως: Τερματικά Η/Υ, συ
σκευές εντοπισμού πλαστών, μεγεθυντικοί φακοί, φορητές 
συσκευές ανίχνευση πλαστών εγγράφων, συσκευές Pho
tophone, ανίχνευση C 02, αυτόματη ανάγνωση μηχανικών 
αναγνωρίσιμων διαβατηρίων κ,λπ.
Με στόχο την ανάλυση κινδύνου, τόσο σε τοπικό επίπεδο 
(Υ.Ε.Δ.) όσο και σε εθνικό, έχουν δομηθεί ειδικές εφαρμογές 
για την παρακολούθηση της ταξιδιωτικής κίνησης, την εξέ
ταση τω ν ταξιδιωτικών εγγράφων κ.λπ. Τελευταία, ετέθη σε 
εφαρμογή ειδικό πρόγραμμα για  τον έλεγχο τω ν προσώπων 
που υπόκεινται στην υποχρέωση κατοχής θεώρησης για  την 
είσοδο τους στην Ελλάδα, καθώς και για  την αλλαγή τω ν κω
δικών ασφαλείας και τον κατάλογο τω ν εγγράφων που επι
τρέπονται για  τη  διέλευση τω ν συνόρων.

Κ Α Θ Η Κ Ο Ν Τ Α  - Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η
Οι Υ.Ε.Δ. δεν είναι αμιγείς Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων. 
Κατά κανόνα είναι μεικτές Υπηρεσίες, όπου τους έχουν ανα
τεθεί γενικά αστυνομικά καθήκοντα (δημόσιας τάξης, ασφά
λειας, τροχαίας κ,λπ)
Παρόλ’ αυτά όμως, ασκούν μια εξειδικευμένη αποστολή που 
προϋποθέτει τη γνώση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, 
όπως αυτό οριοθετείται στα νομικά κείμενα:
> της Συμφωνίας SCHENGEN,
>του κοινού εγχειριδίου (όπου αναλύονται οι γενικές δια
τάξεις της Σ.Ε.Σ. για  τον έλεγχο τω ν προσώπων που διακινού- 
νται μέσω τω ν εξωτερικών συνόρων),
> καθώς και της εθνικής νομοθεσίας με το ν.2910/01 ισχύον 
ως 31-12-05 και τον ν. 3386/05 ισχύον από 1-1-06.

Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο  Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο
Στο σύνολό τους, οι Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων στελε
χώνονται από 68 αξιωματικούς, 232 υπαξιωματικούς και 330 
Αστυφύλακες Το υψηλό φρόνημα και η υπηρεσιακή αφοσί
ωση χαρακτηρίζουν το προσωπικό τω ν Υπηρεσιών αυτών.

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η
Οι Υ.Ε.Δ. είναι ο καθρέπτης της χώρας μ ας Είναι η  πρώτη 
επαφή του αλλοδαπού με επίσημη δημόσια Αρχή. Στον αστυ
νομικό που διενεργεί τον διαβατηριακό έλεγχο, με την παρου
σία, εμφάνιση και συμπεριφορά του αντικατοπτρίζεται η επί
σημη ελληνική Πολιτεία.
Για το λόγο αυτό επιδιώκεται όπως το προσωπικό τω ν εν λό
γω  Υπηρεσιών, εκτός της ικανότητας διαπροσωπικής επικοι
νω νίας να είναι καταρτισμένο από πλευράς γνώσεων μιας 
τουλάχιστον ξένης γλώσσας και του επ’ αυτού αντικειμένου 
(διαβατηριακού ελέγχου, γνώσεις χειρισμού τερματικού Η/Υ, 
πλαστών εγγράφων κ.λπ)
Με μέριμνα της Δ/νσης Εκπαίδευσης και μετά από πρόταση 
της Δ/νσης Αλλοδαπών, διοργανώνονται κατ’ έτος εκπαιδευ
τικά σεμινάρια με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου τω ν γνώ 
σεων που απαιτείται να έχει το προσωπικό που υπηρετεί στις 
Υ.Ε.Δ. για την εκτέλεση τω ν καθηκόντων του.
Ε πίσης μεταβαίνει επ ί τόπου κλιμάκιο αξιωματικών της 
Δ/νσης Αλλοδαπών, για την μεταφορά της τεχνογνωσίας σύμ
φωνα με το επίπεδο της Ε.Ε.
Για την αναβάθμιση του τρόπου εκπαίδευσης αλλά και για 
τον εκσυγχρονισμό της διδασκόμενης ύ λη ς μελετάται η  εν-

Σ Υ Ν Α Ρ Μ Ο Δ Ι Ο Ι  Φ Ο Ρ Ε Ι Σ
Στα νομοθετημένα σημεία εισόδου - εξόδου, εκτός τω ν Αστυ
νομικών Αρχών, δραστηριοποιούνται και άλλοι φορείς άπω ς 
το Τελωνειακό Σώμα, που είναι αρμόδιο σε όλα τα είδη των 
συνόρων για  τον έλεγχο προσώπων, αποσκευών αγαθών και 
μεταφορικών μέσων, καθώς και για τον εντοπισμό περιπτώσε
ων παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, αγαθών, όπλων- πυ- 
ρομαχικών κ,λπ.
Στα θαλάσσια σύνορα, εκτός τω ν Τελωνειακών Αρχών, δρα
στηριοποιούνται και οι Λιμενικές Α ρχές Οι τελευταίες είναι 
αρμόδιες για  τον έλεγχο τω ν ναυτικώ ν πληρωμάτων τω ν 
πλοίων με σκοπό τη χορήγηση άδειας προσωρινής καθόδου 
από το πλοίο (PASO), καθώς και για  την εξασφάλιση της δη
μόσιας τάξης και ασφάλειας στη περιοχή τω ν λιμένων.



Κατά χον διαβατηριακό έλεγχο εξετάζεται εάν ο υπό έλευση αλ
λοδαπός είναι κάτοχος ισχύουσας θεώρησης εισόδου, στην 
οποία αναγράφεται ο σκοπός έλευσης του. Πραγματοποιείται 
προσεκτική αναζήτηση σε βάση δεδομένων Η/Υ του Αρχηγείου 
και σε περίπτωση που διαπιστώνεται καταχώρηση του αλλοδα
πού στον κατάλογο ανεπιθύμητων Schengen από άλλο κράτος 
- μέλος της Συμφωνίας δεν επιτρέπεται η  είσοδός του στον ελ- 
λαδικό χώρο. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο οι ελληνι
κές αρχές μπορούν ν ’ απαγορεύσουν αιτιολογημένα την είσοδο 
στην Ελλάδα υπηκόου τρίτης χώρας που έχει θεώρηση εισόδου, 
εάν η  είσοδός του μπορεί ν ’ αποτελέσει κίνδυνο για  τη δημόσια 
τάξη και ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία  
Συνεπώς, λόγω της φύσεως της αποστολής τους οι Υ.Ε.Δ. θεω
ρούνται υπηρεσίες αιχμής. Το έργο που επιτελούν, παρά τις 
αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
εάν ληφθεί υπόψη ότι οι σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας 
είναι "εισαγόμενες".
Μέσα στα πλαίσια τω ν ειδικότερων καθηκόντων τους, ανάγεται 
και η  αστυνομική συνεργασία με τις γείτονες χώρες.
Για την ορθή εφαρμογή τω ν μέτρων άσκησης στις Υπηρεσίες 
Διαβατηριακού Ελέγχου και για την καταπολέμηση του διασυ
νοριακού εγκλήματος πραγματοποιούνται σε διμερή βάση με 
τις γείτονες χώρες (Αλβανία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία) συναντήσεις 
τω ν όμορων περιφερειακών αστυνομικών Αρχών, εναλλάξ στα 
συνοριακά σημεία τω ν δύο χωρών, τακτικά ή  έκτακτα, όποτε 
κρίνεται απαραίτητο από τις  δύο πλευρές. Ειδικότερα μέσω αυ
τώ ν τω ν συναντήσεων επιδιώκεται ο συντονισμός τω ν μέτρων 
άσκησης του διαβατηριακού ελέγχου και επιτήρησης στα μη 
ελεγχόμενα τμήματα τω ν συνόρων για  την αντιμετώπιση της 
λαθρομετανάστευσης, την καταπολέμηση της παράνομης δια
κίνησης ναρκωτικών, προσώπων, όπλων, καθώς επίσης και η 
επίλυση τυχόν προβλημάτων που αναφύονται στα συνοριακά 
σημεία με τη λήψη εναρμονισμένων μέτρων.

Ε Ρ Γ Ο -  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α
Οι Υπηρεσίες Διαβατηριακού Ελέγχου, κατατάσσονται στις 
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, που η δραστηριότητα 
και η αποτελεσματικότητά τους έχει προληπτικό χαρακτήρα 
Ως Υπηρεσίες πρώτης γραμμής έχουν αποδυθεί στον αγώνα για 
την καταπολέμηση της οργανωμένης εγκληματικότητας της 
σύγχρονης αυτής μάστιγας που υπονομεύει την ομαλή κοινω
νική  συμβίωση και την ποιότητα ζωής (τρομοκρατία, ναρκωτι
κά, παράνομη μετανάστευση κλπ .)

Η έντονη δραστηριοποίηση τω ν Υπηρεσιών Διαβατηριακού 
Ελέγχου κατά τη διάρκεια τω ν Ολυμπιακών Αγώνων έπαιξε 
ένα σημαντικό ρόλο.
Στη βάση ενός σχεδίου που εκπονήθηκε από την αρμόδια Δ/νση 
Αλλοδαπών σε κεντρικό επίπεδο για τον έλεγχο, την καθοδήγη
ση και το συντονισμό τω ν Υπηρεσιών αυτών, τ’ αποτελέσματα 
που εξήχθησαν μετά το πέρας τω ν αγώνων ήταν ιδιαίτερα θεα
ματικά στον τομέα της πρόληψης και αποτροπής της παράνο
μης εισόδου προσώπων που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ή 
που θα συνιστούσαν απειλή για την ασφάλεια τω ν αγώνων.
Ως υπηρεσίες α ιχμής αποτελούν κατά τρόπο συστηματικό, 
αντικείμενο αξιολόγησης από ειδικές Επιτροπές της Ε.Ε. Κατά 
τ ’ αυτόν τον τρόπο το Α ' τετράμηνο τρέχοντος έτους ένας ενδει
κτικός αριθμός αυτών τω ν υπηρεσιών σε κάθε είδος συνόρων 
αξιολογήθηκε για  την ορθή εφαρμογή του κεκτημενου Schen
gen. Τ ’ αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα θεαματικά και ανέδειξαν 
τη χώρα μας στο πλαίσιο της Ε.Ε.
Δεδομένης της συμμετοχής της χώρας μας στο SCHENGEN, οι 
Υ.Ε.Δ. διεκδικούν επάξια μια από τις πρώτες θέσεις καθόσον η 
αποτελεσματικότητα αλλά και το ευάρεστο έργο που ετπ τελεί
το: από το προσωπικό τω ν εν λόγω Υπηρεσιών δεν διασφαλίζει 
μόνο το εθνικό μας συμφέρον αλλά ξεπερνά τα γεωγραφικά σύ
νορα της χώρας μας και διασφαλίζει ακόμα και αυτό το συμφέ
ρον τω ν υπολοίπων κρατών -μελών Schengen.
Για το σκοπό αυτό κατά την ημέρα εορτασμού της Ελληνικής 
Αστυνομίας βραβεύθηκε η Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων 
του Λιμένα της Ρόδου.
Ο λιμένας της Ρόδου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες του
ριστικές πύλες εισόδου - εξόδου της χώρας μας με μεγάλο όγκο 
διακίνησης επιβατών, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο που η τα
ξιδιωτική κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη.
Το προσωπικό της εν λόγω Υπηρεσίας, καίτοι ολιγομελές, επιτε- 
λεί μέχρι σήμερα με άψογο τρόπο τα καθήκοντά του, τόσο από 
πλευράς άσκησης ουσιαστικών ελέγχων, όσο και από πλευράς 
συμπεριφοράς απέναντι στα διακινούμενα πρόσωπα

Κατά την πρόσφατη αξιολόγηση της χώρας μας που πραγματο
ποιήθηκε τον Απρίλιο του 2005 βρέθηκε από την αρμόδια επι
τροπή αξιολόγησης να  εφαρμόζει με εξαιρετικό τρόπο το κεκτη- 
μένο Schengen, γεγονός που προκάλεσε άριστες εντυπώσεις στα 
μέλη αυτής

Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Ελέγχου Διαβατηρίων, Ανθυπα-
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στυνόμος Βασίλειος ΕΞΑΡΧΟΣ, μας περιγράφει χσν τρόπο 
λειτουργίας αλλά και το δύσκολο έργο που επιτελεί το αστυ
νομικό προσωπικό κατά το διαβατηριακό έλεγχο.
Ο 'Ε λεγχος Διαβατηρίων Λιμένα Ρόδου υπάγεται στο Γρα
φείο Αλλοδαπών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου. Η 
Υπηρεσία μας έχει ως βασική αποστολή τον διαβατηριακό 
έλεγχο τω ν ατόμων που εισέρχονται ή  εξέρχονται από τη χώ 
ρ α  Ως γνωστό, η  χώρα μας είναι μέλος της ομάδας τω ν κρα- 
τών-μελών της Ε.Ε. που εφαρμόζουν το κεκτημένο Schen
gen. 'Οποιος πολίτης εισέρχεται στη ελληνική επικράτεια, 
αυτόματα εισέρχεται και στο χώρο Schengen και έτσι κινεί
ται ελεύθερα σε όλα τα κράτη - μέλη που εφαρμόζουν το κε
κτημένο Schengen. Το ίδιο ισχύει και για  την έξοδο από τη 
χώ ρα Επίσης, γίνεται έλεγχος οχημάτων κατά την είσοδο 
και έξοδο από το χώρο Schengen. Για τη  διενέργεια του ελέγ
χου η Υπηρεσία μας είναι συνδεμένη μόνιμα με την βάση 
αναζητήσεων Schengen, μέσω του Εθνικού Γραφείου SERE
NE. Με το ίδιο σύστημα γίνεται αναζήτηση οχημάτων, 
κλεμμένων ταξιδιωτικών εγγράφων, όπλων καθώς και η 
αναζήτηση ατόμων που διώκονται με διεθνή και ευρωπαϊκά 
εντάλματα σύλληψης. Επίσης ασχολείται και με τις 
ναυτολογήσεις και αποναυτολογήσεις μελών εμπορικών 
πλοίων και κρουαζιερόπλοιων.
Ο 'Ε λεγχος Διαβατηρίων Λιμένα Ρόδου είναι το δεύτερο από 
τα σπουδαιότερα συνοριακά σημεία διέλευσης της χώρας μας 
που λειτουργούν στα θαλάσσια σύνορα 
Η γεωγραφική θέση της Ρόδου (στο ανατολικότερο σημείο 
της χώρας μας) αποτελεί πόλη εισόδου και εξόδου από τρίτες 
χώρες όπως είναι η  Τουρκία, Κύπρος, Λίβανος, Συρία, Ισρα
ήλ και Αίγυπτος.
Στο λιμάνι, κατά την τουριστική περίοδο, καταπλέουν 
κρουαζιερόπλοια από τις προαναφερθείσες χώρες, καθώς επί
σης και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες κράτη-μέλη της Ευρω
παϊκής '  Ενωσης.
Καθημερινά εκτελούνται ημερήσιες εκδρομές μεταξύ τω ν 

λιμένων Ρόδου και Μαρμαρά Τουρκίας από δύο εταιρείες, με 
τρία ημερόπλοια που το καθένα μεταφέρει περίπου 400 επι
βάτες, ενώ τρεις φορές την εβδομάδα ένα μικρό επιβατηγό- 
φορτηγό μεταφέρει επιβάτες εμπορεύματα και οχήματα Επί
σης κατά την φετινή τουριστική περίοδο άρχισε να  εκτελεί 
δρομολόγια μεταξύ της Ρόδου και της τουρκικής πόλης Fe- 
tye ένα υδροπτέρυγο οε καθημερινή βάσημεταφέρονταςπερί- 
πουΙΟΟεπιβάτες.
Κ ατά το έτος 2004 από το λ ιμ ά νι τη ς Ρόδου δ ια κ ινή 
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θηκαν (633.319) επ ιβά τες εκ  τω ν οποίω ν οι 312.371 
γ ια  είσοδο ενώ  320.948 γ ια  έξοδο.
Επίσης στο Α'εξάμηνο του τρέχοντος έτους, από το σημείο 

μας διακινήθηκαν 116.082 επιβάτες κατά την είσοδο (73.418 
υπήκοοι Ε.Ε. και 42.664 υπήκοοι τρίτω ν χωρών). Ενώ, κα
τά την έξοδο διακινήθηκαν 109.897 επιβάτες, (78.679 υπήκο
οι Ε .Έ . και 31.218 υπήκοοι τρίτω ν χωρών). Η  συνολική δια
κίνηση κατά την είσοδο και έξοδο (225.979 επιβάτες) παρου
σιάζει αύξηση περίπου 19% σε σχέση με το ίδιο χρονικό διά
στημα του έτους 2004.
Αντίστοιχη αύξηση παρουσιάζεται και στον αριθμό προ
σεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων. Τεράστια κίνηση παρατηρεί- 
ται και στις αφίξεις και αναχωρήσεις ιδιωτικών σκαφών ανα
ψ υχής (Θαλαμηγοσκάφη). Κατά την διάρκεια τω ν ελέγχων 
διαπιστώθηκε ότι σε βάρος δύο ατόμων είχαν εκδοθεί α) ένα 
διεθνές ένταλμα σύλληψης (σε βάρος υπηκόου Ισραήλ) και 
β) ένα Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ( σε βάρος υπηκόου 
Αυστρίας). Και οι δύο συνελήφθησαν και εκδόθηκαν στις 
χώρες που τους αναζητούσαν. Επίσης ανακαλύφθηκαν από 
την υπηρεσία μας δύο κλεμμένα οχήματα μεγάλου κυβισμού 
και σε συνεργασία με το Τελωνείο Ρόδου άλλα τρία οχήματα 
Ανακαλύφθηκαν πλαστά και παραποιημένα ταξιδιωτικά έγ
γραφα
Η  υπάρχουσα δύναμη της Υπηρεσίας μας είναι: α) 'Ε νας (1) 

Ανθυπαστυνόμος προϊστάμενος της υπηρεσίας, έξι (6) Αρχι- 
φύλακες. που εκτελούν υπηρεσία Αξιωματικού Υπηρεσίας - 
ελεγκτή σφραγιστή και πέντε (5) Αστυφύλακες που εκτε
λούν υπηρεσία σκοπού - σφραγιστή ελεγκτή. Ό λο το προσω
πικό είναι έμπειρο και υπηρετεί στην υπηρεσία αρκετά χρό
νια, είναι δε γνώστες της νομοθεσίας που αφορά τον έλεγχο 
διαβατηρίων.
Για την εκτέλεση της αποστολής η  Υπηρεσία μας είναι εφο

διασμένη με οκτώ (8) τερματικά Η/Υ μόνιμα συνδεμένοι με 
το σύστημα αναζητήσεων, ένα (1) σύστημα μετάδοσης εικό
νας και ήχου (ΡΗΟΊΌΡΗΟΝΕ), συσκευές υπεριώδους φω
τός για  την ανακάλυψη πλαστών εγγράφων, μεγεθυντικούς 
φακούς, σφραγίδες εισόδου - εξόδου για  την σφράγιση των 
ταξιδιωτικών εγγράφων που απαιτείται, φορητές συσκευές 
επικοινωνιών, καθώς επίσης και με το βασικό εγχειρίδιο 
Schengen μαζί με τα σχετικά παραρτήματα για  την εφαρμο
γή  του κεκτημένου. j

Επιμέλεια: Α ρχ/κα ς Σ ο φ ία  Ζ υγούρα
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T
o 2005 ή τα ν  η  χ ρ ο ν ιά  κ α τά  χη ν  οπο ία  έ γ ιν ε  μ ία  κ α ιν ο ύ ρ 
γ ια  προσ πά θεια  από  χο Υ πουργείο  Δ ημ οσ ίας Τ άξης π ο υ  σαν 
σ χρ α χη γ ικ ό  σχόχο ε ίχ ε  χ η ν  μ είω σ η  χω ν χρ ο χα ίω ν α χυ χη μ ά - 
χω ν σ χη ν  χώ ρα  μ ας, π ο υ  σ χο ιχ ίζο υ ν  χ η ν  ζω ή σε χόσ ους σ υ
να νθ ρ ώ π ο υ ς μ ας. Σ χα  π λ α ίσ ια  α υ χή ς χ η ς  καχεύθχτνσης κ α ι 
μ ε γνώ μ ο να  χ ις  α ν ά γκ ες χου  εθ ν ικ ο ύ  δ ικ χύ ο υ  Π .Α .Θ .Ε  ιδ ρ ύ 
θ η κ α ν  Υ πηρεσ ίες Τ ρ ο χα ία ς Α υχο κ ινη χο δρ ό μ ω ν σε επ ιλ εγμ έ
ν α  σ η μ εία  χου  εθ ν ικ ο ύ  ο δ ικ ο ύ  άξονα χη ς χώ ρα ς. Ο σ κοπός 
χη ς ίδρ υ σ η ς χη ς υ π η ρ εσ ία ς α υ χή ς ε ίν α ι η  βελχίω σ η  χη ς χρο- 
χ ο ν ο μ ικ ή ς  α σ χυ νό μ ευ σ η ς σχο β α σ ικό  οδ ικό  άξονα χη ς χώ 

ρας, ώ σχε ν α  μ ε ιω θ ε ί ο α ρ ιθμ ό ς χω ν  χρ ο χα ίω ν α χυ χη μ ά χω ν, 
να  δ ιε υ κ ο λ υ ν θ ε ί η  ομ αλή  κ α ι α σ φ α λής χρ ή σ η  χου  εθ ν ικ ο ύ  οδ ικ ο ύ  δ ικ χύ ο υ  κ α ι να  
π α γ ιω θ ε ί σ χη  σ υ νείδη σ η  χω ν ο δη γώ ν η  α ν ά γκ η  σ υ ν εχή ς κ υ κ λ ο φ ο ρ ια κ ή ς α γω γή ς 
κ α ι ο δ ικ ή ς σ υμ π ερ ιφ ορά ς, π ρ ο ς όφ ελος χου  κ ο ιν ω ν ικ ο ύ  σ υνόλου . Η  νέα  α ν χ ίλ η ψ η  
π ο υ  εγκ α ιν ιά ζεχα ι, από  χο Α ρ χη γείο  χ η ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ χυνομ ία ς, α νχα να κλ ά  κ α ι 
σ χη ν  Υ πηρεσ ία  Τ ρ ο χα ία ς Α υ χοκ ινη χοδρόμ ω ν π ο υ  εσ χιά ζεχα ι κ υ ρ ίω ς σ χους εξής 
άξονες:
>στην αυξημένη π α ρουσ ία  χη ς Τ ρ ο χα ία ς σχο εθ ν ικ ό  οδικό  δ ίκ χυ ο , όλο χο 24ω ρο. 
>σιην άμεση κα ι ο υ σ ια σ χικ ή  α νχα π ό κ ρ ισ η  χη ς Τ ρ ο χα ία ς Α υ χοκ ινη χοδρόμ ω ν, σε 
θέμαχα  π ο υ  σ χεχ ίζο νχα ι μ ε χη ν  κ υ κ λο φ ο ρ ία  κ α ι μ εχα κ ίνη σ η  χω ν π ο λ ιχώ ν.
>σχην παροχή π ο ιο χ ικ ώ ν  υ π η ρ εσ ιώ ν  όσον αφορά χη ν  ομ αλή  κ α ι ασφ αλή χρή σ η  
χου  εθ ν ικ ο ύ  ο δ ικ ο ύ  δ ικ χ ύ ο υ  κ α ι χέλος
>στη συνεχή επα φ ή  κ α ι επ ικ ο ιν ω ν ία  με χον οδηγό  π ο υ  α π ο χελ ε ί χη ν  β α σ ικ ή  πα- 
ράμ εχρο  σ χη ν ο δ ικ ή  ασφ άλεια .

Η  ίδρ υσ η  κ α ι λ ε ιχο υ ρ γ ία  χω ν Τ μ η μ ά χω ν Τ ρ ο χα ία ς Α υχοκ ινη χοδρόμ ω ν ε ίν α ι απο- 
χέλεσμ α ενό ς ρ εα λ ισ χ ικ ο ύ  κ α ι μ εθο δ ικ ο ύ  σ χεδια σ μ ού  κ α ι ενό ς ολοκλη ρω μ ένου  
π ρογρα μ μ α χισ μ ού . Μ ε βάση χο π ρόγρα μ μ α  αυχό:
> Τ α  ν εο ϊδ ρ υ θ ένχα  Τ μ ή μ α χα  Τ ρ ο χα ία ς σ χελεχώ θη κ α ν μ ε χο π λέο ν  κ α χά λλη λο  
προσ ω πικό .
> Τ ο  πρ ο σ ω π ικό  α υ χό  εκ π α ιδ εύ χη κ ε  μ ε εξειδ ικ ευ μ ένα  σ εμ ινά ρ ια  σε θέμ α χα  χροχα ί- 
α ς ασχχτνόμευσης χου  εθ ν ικ ο ύ  ο δ ικ ο ύ  δ ικ χύ ο υ  κ α ι β ελχίω σ η ς χη ς ο δ ικ ή ς σ υ μ π ερ ι-
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“ Ιδρυθήκαν
Υπηρεσίες τροχαίας 
Αυτοκινητοδρόμων 

σε επιλεγμενα 
σημεία του εθνικού 
οδικού άξονα ”

φ οράς από εξειδ ικ ευ μ ένο υ ς α ξ ιω μ α τικ ούς τη ς  Τ ρο
χα ία ς, επ ισ τή μ ο νες τροχα ία ς κ υκ λο φ ο ρ ία ς κ α ι ου- 
γ κ ο ιν ω ν ιο λ ό γ ο υ ς .
> Ε φ αρμόζεται σύστημα δ ια ρκ ο ύ ς εκπα ίδευσ η ς κα ι 
μ ετεκ π α ίδευ σ η ς το υ  α σ τυ νο μ ικ ο ύ  προσ ω πικού.
>Τ α Τ μήματα εξοπλίσ τη κα ν με υ λ ικ ο τεχν ικ ό  εξο
πλισ μό κα ι τα  πλέον σ ύγχρονα  μέσα π ρόλη ψ η ς, ελέγ
χο υ  κ α ι α σ τυνόμ ευσ η ς το υ  οδικού  δ ικ τύ ο υ . 
> Υ λοπ οιούντα ι σε μ ό νιμ η  βάση τα  μ έχρ ι σήμερα 
εφαρμοζόμενα π ιλ ο τικ ά  προγρά μ μ α τα  γ ια  τη ν  πρό
λ η ψ η  κ υ ρ ίω ς τω ν  επ ικ ίν δ υ ν ω ν  παραβάσεω ν, που  
αποτελού ν το υ ς κ υ ρ ιό τερ ο υ ς πα ρ ά γο ντες πρόκλη σ η ς 
τω ν  τρ ο χα ίω ν α τυ χη μ ά τω ν .

Σ η μ α ντικ ό  ε ίνα ι το γεγο νό ς π ω ς ξεχω ρισ τά  γ ια  κα θέ
να  από τα  παραπάνω  σ το ιχεία  δόθηκε το ειδ ικ ό  βάρος 
που  π ρ έπ ει ώ στε το προσω πικό τη ς  νέα ς α υ τή ς υ π η 
ρεσ ίας ν α  α ν τα π ο κ ρ ιθ ε ί π λή ρω ς σ τ ις  α π α ιτή σ εις κα ι 
να  ε π ιτε υ χ θ ε ί ο σ τόχος το υ  Υ πουργείου  Δ ημοσίας 
Τ άξης κ α ι τη ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς Α σ τυνομ ίας, π ο υ  ε ίνα ι η 
μ είω ση τω ν  τροχα ίω ν α τυ χη μ ά τω ν κ α ι η  αύξηση του  
επ ιπ έδου  ο δ ικ ή ς ασφ άλειας σε όλη τη ν  επ ικ ρά τεια . 
Ή δ η  από τ ις  α ρχές το υ  2005 λ ε ιτο υ ρ γο ύ ν  τα  εξής 
τέσσερα Τ μ ή μ α τα  Τ ροχα ία ς Α υτοκ ινη τοδρόμ ω ν τα 
οποία  ε ίνα ι:
1. Β’ Τ μή μα Τ ροχα ία ς Α υτοκ ινη τοδρόμ ω ν Φ θ ιώ τι
δας το οποίο εδρεύει στα  Λ ουτρά Θ ερμ οπυλώ ν κα ι 
έχε ι εδα φ ική  α ρμ οδιότητα  από τη  χ /θ  182,300 μ έχρ ι 
τη  χ /θ  259,500 τη ς  Ν .Ε .Ο  Α θηνώ ν-Θ εσ /νίκης
2 . Τ μή μα Τ ροχα ία ς Α υτοκ ινη τοδρόμ ω ν Κ ορ ινθ ία ς το 
οποίο εδρεύει στο Κ ία το  Κ ορ ινθ ία ς κα ι έχε ι εδα φ ική  
α ρμ οδιότητα  από τη  χ /θ  59,800 μ έχρ ι τη  χ /θ  145 τη ς

Ν .Ε .Ο  Α θη νώ ν-Π α τρώ ν κ α ι από τη ν  χ /θ  84 μ έχρ ι 
τη χ /θ  118 α υτο κ ινη το δρό μ ο υ  Κ ορίνθου- Τ ρ ίπ ο λη ς
3 . Τ μ ή μ α  Τ ροχα ία ς Α υτοκ ινη τοδρόμ ω ν Α χαΐας το 
οποίο εδρεύει στο Α ίγιο  κ α ι έχε ι εδα φ ική  αρμ οδιότη 
τα  από τη  χ /θ  145 μ έχρ ι τη  χ /θ  205 τη ς  Ν .Ε .Ο  Α θη
νώ ν- Π ατρώ ν.
4. Τ μ ή μ α  Τ ρ ο χα ία ς Α υ το κ ινη το δ ρ ό μ ω ν Λ άρισας 
Φ θ ιώ τιδα ς το  οποίο εδρεύει σ τη ν  Ιτέα - Γ όννω ν Λ άρι- 
σαςκαι έχε ι εδα φ ική  α ρμ οδιότη τα  από τη  χ /θ  319,900 
μ έχρ ι τη  χ /θ  398,800 τη ς Ν .Ε .Ο  Α θηνώ ν-Θ εσ /νίκης 
Α κόμα εννέα  νέα  Τ μ ή μ ατα  Τ ροχα ία ς θα ίδρ υ θο ύ ν  κα ι 
θα λ ειτο υ ρ γή σ ο υ ν  σ ταδιακά  μ έχρ ι το ν  Σ επτέμ βρ ιο  
το υ  2007 οποία  ε ίνα ι τα  εξής
1. Σ τον Ν ομό Α ττ ικ ή ς η  Υ ποδ/νση Τ ροχα ία ς Α υ το κ ι
νη τοδρόμ ω ν κ α ι τα  Α ’ κ α ι Β ’ Τ μ ή μ α τα  Τ ρ οχα ία ς Α υ
τοκ ινη τοδρόμ ω ν Α ττικ ή ς
2 . Σ το υ ς Ν ομούς Π ιερ ία ς, Θ εσσαλονίκης κ α ι Κ ιλ κ ίς 
τα  α ν τίσ το ιχα  Τ μ ή μ α τα  Τ ροχα ία ς κα ι τέλος
3 . Σ το υ ς Ν ομούς Β ο ιω τία ς Α ’ Φ θ ιώ τιδα ς κ α ι Μ αγνη
σ ία ς τα  α ν τίσ το ιχα  Τ μ ή μ α τα  Τ ροχαίας.
Η ίδρυσ η  τη ς  Υ πηρεσ ίας Τ ροχα ία ς Α υ το κ ινη το δρ ό 
μ ω ν ε ίνα ι ο θεμ έλ ιος λ ίθ ο ς πά νω  σ τον οποίο σ τη ρ ίζε
τα ι η  προσπάθεια  τη ς  π ο λ ιτ ικ ή ς  κ α ι υπ η ρ εσ ια κ ή ς 
η γεσ ία ς το υ  Υ πουργείου  Δ ημοσ ίας Τ άξης γ ια  τη ν  
ασφαλή κυκ λοφ ορ ία  κα ι μ ετα κ ίνη σ η  τω ν  π ο λ ιτώ ν 
σ τις  Ε θ ν ικ ές Ο δούς. Σε α υ τή  τη ν  προσ πάθεια  συμ πα
ρα σ τά τες επ ιβά λλετα ι, εκ τό ς από το  α σ τυνο μ ικ ό  προ
σω πικό , να  ε ίνα ι όλοι οι ο δη γο ί δ ια μ ορφ ώ νοντα ς με 
α υτό ν το ν  τρόπο ένα  ασφαλές οδικό  περ ιβά λλον. ]

Επιμέλεια  Αρχ/κας Θεόδωρος Δημοσχάκης
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------------- [ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ί

Του Ταξιάρχου Α π ό σ τ ο λ ο υ  Σ τ α υ ρ ό π ο υ λ ο υ
Δ/ντη της Δ.Δ.Α.Σ.

Η
Δ.Δ Α Σ . προγραμματίζει στη βάση τω ν έξης 
δύο βασικών παραδοχών: 
α. η  ανχεγκλημαπκή πολίτικη, εάν εστια
στεί μόνο στον εσωτερικό εθνικό χώρο και 
δεν λάβει υπόψ η τη ς τ ις  διεθνείς εξελίξεις, 

κινδυνεύει να  αποτύχει, δεδομένου ότι το έγκλημα πλέον 
στην σημερινή του μορφή έχει διεθνή διάσταση και απαι
τε ί παγκόσμια δράση.
β. η  αντιμετώπιση του διεθνοι ιοιημένου εγκλήματος
απαιτεί πάνω  από όλα διεθνή συνεργασία, γεγονός που 
αναγνω ρίστηκε πρόσφατα στη φάση τη ς προετοιμασίας 
και υλοποίήσης του προγράμματος Ο λυμπιακής ασφάλει
ας με τα  επ ιτυχή  γνω στά αποτελέσματα 
Στο πλαίσιο τω ν ανωτέρω παραδοχών και τη ς αναδιάρ
θρωσης τω ν Υπηρεσιών τη ς Ε λληνικής Αστυνομίας, η 
Δ .Δ Α Σ . οριοθετεί νέους άμεσους και μεσοπρόθεσμους / 
μακροπρόθεσμους στόχους.
Π ιο συγκεκριμένα στους άμεσους στόχους τη ς εντάσσε
ται:
1. Η εσωτερική αναδιάρθρωση - θεσμική, οργανω τική 
και λειτουργική - τω ν Τμημάτω ν και Γραφείω ν τη ς με: 
> τ η ν  έντα ξη  ξενόγλω σσου, έμ π ειρ ο υ  κ α ι ικ α ν ο ύ  
σ τελεχ ια κ ο ύ  δ υ να μ ικ ο ύ , τόσο σ τη ν  Ε λλά δα  όσο κ α ι 
σ το  εξω τερικό.

> τη ν  εκπαίδευση, εξειδίκευση και εξοικείωση του προσω
πικού τη ς στις νέες εφαρμογές / βάσεις δεδομένων - πλη
ροφοριών τη ς Interpol, τη ς Eyropol και τω ν άλλων Διε
θνώ ν Ο ργανισμών Α στυνομικής Συνεργασίας,
> τη ν  προμήθεια και αξιοποίήση του απαραίτητου, σύγ
χρονου και δοκιμασμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
2. Η οργάνωση προγράμματος ενημέρωσης - εκπαίδευ
σης και μετεκπαίδευσης τω ν Α ξιωματικώ ν τη ς Ε λληνι
κής Α στυνομίας σε όλη τη ν επικράτεια, αρχής γενομένης 
από τους Δ ιοικητές τω ν Υπηρεσιών Ασφάλειας, με αντι
κείμενο:
> τη ν ενημέρωσή τους περ ί τω ν υψ ηλώ ν δυνατοτήτω ν 
τη ς διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας,
> τον τρόπο και τ ις  διαδικασίες αξιοποίησης και εκμετάλ
λευσης τω ν παρεχομένων υπηρεσιώ ν και
> τη ν αναγκαιότητα και χρηστικότητα τροφοδότησης 
του όλου συστήματος, με αμφίδρομη σχέση, με τ ις  απαι- 
τούμενες πληροφορίες και δεδομένα
3. Η βελτίωση και ενδυνάμω ση των διεθνώ ν συνερ
γασιώ ν τη ς Ε λληνικής Αστυνομίας, σε διμερές και πολυ
μερές επίπεδο, στη βάση προγράμματος ενημερω τικώ ν 
συναντήσεω ν και επαφώ ν που είναι ήδη σε εξέλιξη και 
συνδυάζεται με τη  μεταφορά τεχνογνω σίας και εμπειρίας 
ω ς κεκτημένο τη ς Ο λυμπιακής ασφάλειας. Το ενδιαφέρον
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Η βελτίωση
, και ενδυνάμωση 

των διεθνών συνεργασιών
της Ελληνικής Αστυνομίας

αυτώ ν τω ν συνεργασιών, σε επίπεδο ηγεσίας αλλά και εθνι
κώ ν εμπειρογνωμόνων, εστιάζεται στους τομείς ανταλλα
γή ς πληροφοριώ ν, κοινώ ν πολιτικώ ν και δράσεων γ ια  τη ν 
αντιμετώ πιση του διασυνοριακού εγκλήματος, τη ς διε
θνούς τρομοκρατίας, τη ς διακίνησης ναρκω τικώ ν, τη ς πα
ράνομης μετανάστευσης τη ς εμπορίας ανθρώ πω ν και τω ν 
άλλω ν μορφώ ν οργανωμένου εγκλήματος.
Σ τους μεσοπρόθεσμους - μακροπρόθεσμους στόχους 
οριοθετούμε τις ακόλουθες προτεραιότητες: 
α. ενσωμάτωση τη ς κοινής βάσης 
δεδομένων και εγκληματολογικώ ν 
πληροφοριώ ν τη ς Interpol, τη ς Ey- 
ropol και τω ν άλλων Δ ιεθνώ ν Ο ργα
νισμώ ν Α στυνομικής Συνεργασίας 
στο εθνικό μας σύστημα, με στόχο 
τη ν προσβασιμότητα όλων τω ν συ- 
ναρμοδίων Υπηρεσιών του κρατι
κού μηχανισμού στο ενιαίο αυτό σύ
στημα πανελλαδικά, 
β. επιχειρησιακή ετοιμότητα τη ς 
Δ.Δ Α Σ ., 24 ώρες το 24ωρο, με δυνατότητα άμεσης ανταπό
κρισης και σε πραγματικό χρόνο στα αιτήματα παροχής 
πληροφοριώ ν / δεδομένων τω ν Υπηρεσιών μας κατά τη ν 
εξέλιξη επιχειρήσεω ν καθημερινότητας, αλλά και διαχείρι
σης κρίσεων, με τη ν ενεργοποίηση Ομάδων διεθνούς συν
δρομής (ειδικών αναλυτώ ν σε συμβουλευτικό ρόλο, ομά
δω ν αναγνώ ρισης θυμάτω ν κ.ά.),
γ. διεκδίκηση - τοποθέτηση Α ξιωματικών μας σε καίριες 
και αποφασιστικής αρμοδιότητας θέσεις στους Δ ιεθνείς Ορ
γανισμούς Α στυνομικής Συνεργασίας όχι απλά γ ια  να  πα

ρακολουθούμε τις εξελίξεις, αλλά να  επηρεάζουμε και συν- 
διαμορφώνουμε τ ις  αποφάσεις που μας αφορούν ω ς Χώρα, 
υπηρετώ ντας έτσι τη ν αντεγκληματικη μας πολίτικη, 
δ. δημιουργία "δεξαμενής" άντλησης στελεχιακού δυναμι
κού, ξενόγλωσσου και ειδικά εκπαιδευμένου στο χειρισμό 
εφαρμογών πληροφορικής, προκειμένου να  στελεχώνουν 
κάθε φορά τις  Ομάδες που θα εκπροσωπούν στους Ο ργανι
σμούς και τα διεθνή F o ra
Η  Δ ιεύθυνση Δ ιεθνούς Α στυνομικής Συνεργασίας στο 

πλαίσιο τω ν ανωτέρω στόχω ν και 
προτεραιοτήτων, ω ς εκ τη ς απο
στολής της, έχει τη ν δυναμική 
στο να  παρακολουθεί τ ις  διεθνείς 
εξελίξεις, συνεισφέροντας στη χά
ραξη τη ς αντεγκληματικης πολί
τ ικ η ς  βασισμένης και εναρμονι
σμένης στα διεθνή πρότυπα (stan
dards).
Η  Ο λυμπιακή τεχνογνω σία και 
εμπειρία καταδεικνύει και σημα

τοδοτεί τη ν ανάγκη αξιοποίησης τη ς διεθνούς συνεργασίας 
και μεταολυμπιακά. Σ τη  διεθνή συνεργασία βασίστηκε ο 
σχεδιασμός Ο λυμπιακής ασφάλειας πετυχαίνοντας να  λει
τουργήσει προδραστικά - αποτρεπτικά, πλεονέκτημα που 
πρέπει να  ενυπάρχει και στην αντεγκληματικη μας πολίτι
κη. Άρα ο ρόλος τη ς Δ.Δ Α Σ . στον τομέα αυτό αναγνωρίζε
τα ι ω ς κεντρικός.
Το στρατηγικό αυτό πλάνο αξιοποίησης τω ν δυνατοτήτω ν 
τη ς Δ .Δ Α Σ . υλοποιείται σταδιακά, βάσει συγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος ]

“ Το στρατηγικό
πλάνο της Δ.ΔΑΣ. 

υλοποείται
σταδιακά ”
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ι συνθήκες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική πραγματικότητα, 
με την εγκληματικότητα να  χρησιμοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό για  τις παράνομες δραστηριό
τητες της, κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη να  εφοδιαστεί η  Ελληνική Αστυνομία με τα εξε
λιγμένα υλικοτεχνικά μέσα τα οποία τη ς επιτρέπουν να  καλύπτει πλήρω ς τ ις  νέες παραμέτρους 
και να  ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες τω ν πολιτώ ν και να  στις προκλήσεις της νέας 
εποχής
Εδώ και μία δεκαετία περίπου η  Ε λληνική Α στυνομία έγινε ισχυρή και από αέρος με την προ
σθήκη 2 ελικοπτέρων αρχικά στον δυναμικό της και την ταυτόχρονη ίδρυση τη ς Υπηρεσίας 
Εναερίων Μέσων. Σήμερα η  υπηρεσία διαθέτει 5 ελικόπτερα τη ς εταιρίας Eurocopter από τα 
οποία, τρία τύπου ΒΟ-105 και δύο τύπου EC-135. Σε ένα από τα τρία ελικόπτερα τύπου ΒΟ-105 

υπάρχει τοποθετημένο σύστημα λήψ ης εικόνας ( FLIR) το οποίο μεταδίδει απ’ ευθείας εικόνα στο Κέντρο Άμε
σης Δράσης Με τη ν έναρξη λειτουργίας τη ς η Υπηρεσία στεγάστηκε στον Ανατολικό Αερολιμένα Αθηνών 
του αεροδρομίου Ελληνικού. Με τη ν παύση τη ς λειτουργίας του Αερολιμένα μεταστεγάστηκε στο νέο αερο
λιμένα τω ν Σπάτων. Η  Υπηρεσία χωρίζεται σε δύο Τμήματα: Στο Τμήμα Επιχειρήσεων- Ασφάλειας Πτήσε- 
ων/Εδάφους και στο Τμήμα Δ ιοικητικής και Τεχνικής Υ ποστήριξης Το ιπτάμενο προσωπικό επιλέγεται 
ύστερα από διαγωνισμό και τα προσόντα που αυτοί πρέπει να  διαθέτουν αξιολογούνται από τον Υπουργό Δη
μόσιας Τάξης Σήμερα υπηρετούν στην Υπηρεσία 39 Α στυνομικοί από τους οποίους 13 ω ς χειριστές ελικσ  
πτερώ ν και 11 ω ς τεχνικο ί αυτών. Οι ιπτάμενοι χειριστές και οι τεχνικο ί είναι κάτοχοι αντίστοιχω ν π τυχί
ω ν της Υπηρεσίας Π ολιτικής Αεροπορίας Το ιπτάμενο προσωπικό εκπαιδεύεται συνεχώς σε αναγνωρισμένες 
σχολές του εξψτερικού. Οι εκπαιδεύσεις αφορούν στην αύξηση πτητικής εμπειρίας σε διάφορες συνθήκες 
πτήσεως και σε κάθε είδους ηλεκτρονικά συστήματα, και δίνουν τα κατάλληλα εφόδια ώστε το προσωπικό
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Στο απέραντο γαλάζιο
του ουρανού και στο βαθύ μπλε 

των λιμνών...

να  ανταποκρίνεται στην ιδιαίτερη αποστολή του με τον κα
λύτερο δυνατό τρόπο. Η  συνδρομή της Υπηρεσίας αυτής εί
να ι πολύ σημαντική και συνίσταται στα εξής:

α. Στην κατόπχευση τω ν χώρω ν που υπάγονται στην τοπι
κή αρμοδιότητα τη ς Ε λληνικής Αστυνομίας και τη  διαβίβα
ση τω ν πληροφοριών στις επίγειες αστυνομικές δυνάμεις 
σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικό
τητας, τον έλεγχο τη ς τάξης και τη ς τροχαίας κίνησης, την 
πρόληψη ατυχημάτω ν αλλά και τη ν αντιμετώπιση τη ς λα
θρομετανάστευσης.
β. Στη συμβολή διάσωσης θυμάτω ν θεομηνιών ή  σοβαρών 
ατυχημάτω ν με τη  διαβίβαση πληροφοριών στις επίγειες 
δυνάμεις ή  τη  μεταφορά τραυματιών, 
γ . Στη συμβολή στην αναζήτηση διωκόμενων προσώπων ή 
εξαφανισθέντων.
δ. Στη συνοδεία και τη  μεταφορά υψ ηλώ ν προσώπων, με
ταφορά αστυνομικών για  ανάληψη επείγουσας αστυνομι
κής επιχείρησης (Special police mission) ή  τη  συμμετοχή σε 
αυτή, καθώς και η  μεταφορά ανωτάτων αξιωματικών της 
Α στυνομίας για  υπηρεσιακούς λόγους.

ε. Στη συμβολή του έργου τη ς εθνικής και πολιτικής άμυ
νας τη ς χώρας, καθώς και στο έργο τω ν λοιπών Σωμάτων 
Ασφαλείας, σε σοβαρές και επείγουσες περιπτώσεις μετά 
από σχετικό αίτημα τω ν αρμοδίων αρχών και έγκριση του 
κ. Α ρχηγού του Σώματος.
Εδώ θα πρέπει να  αναφερθούμε στην βοήθεια που προσφέ- 
ρεται από τα ελικόπτερα στην αντιμετώπιση τω ν κυκλοφο- 
ριακώ ν προβλημάτων, σε καθημερινή βάση, στην Α ττική 
και η  οποία εστιάζεται στα εξής σημεία:

> Σ την επισήμανση τυχόν εμποδίων που παρακωλύουν 
τη ν κίνηση και τη ν άμεση ενημέρωση της Τροχαίας για  πα
ρέμβαση προς άρση αυτώ ν τω ν προβλημάτων.
> Σ τη ν διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με τη ν επικρατού
σα κατάσταση, ώστε να σχηματίζεται η mo ρεαλιστική εικό
να  στο κέντρο τροχαίας.
> Στη συνεργασία με τις όλες τις επίγειες δυνάμεις τω ν 
υπηρεσιών της Τροχαίας σε όλες τις μαζικές εξόδους(αργί- 
ες, Σαββατοκύριακα αλλά και το καλοκαίρι) για  την ασφα
λέστερη μετακίνηση τω ν πολιτώ ν στις εθνικές οδούς.
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{  ΣΚΑΦΗ ΛΙΜΝΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ

> Σ τη  μεταβίβαση μετά από εντολή του κέντρου σε συγκε
κριμένο σημείο, για  άμεση διαβίβαση πληροφοριών.
> Ε ίναι δε δυνατή και η αυτεπάγγελτη βεβαίωση παραβά
σεων, καθόσον τα πληρώματα τω ν ελικοπτέων είναι Αστυ
νομ ικοί
Τα ελικόπτερα παρέχουν καθημερινά τις ανώτερα) πληρο
φορίες στις συνεργαζόμενες Υπηρεσίες Τροχαίας σε καθη
μερινή βάση ειδικότερα για  την περιοχή τω ν Αθηνών. Ακό
μα στις αργίες και γενικά στις μαζικές εξόδους συμμετέχουν 
ενεργά για  τη ν ασφαλή μετακίνηση τω ν πολιτώ ν στο εθνι
κό δίκτυο τη ς χώρας. Η  παρουσία τους επηρεάζει αποτρε
πτικά  τους οδηγούς από την διάπραξη παραβάσεων του 
Κ.Ο.Κ , διαπίσταχιη που προκύπτει από διεθνείς στατιστι
κές.
Μέχρι οήμφα τα ελικόπτερα έχουν ουμμετάσχακω έχουν φ φ αοε 
πφ ας με ευτυχία αρκετές ωκχπολές όπως συμβολή στη σύλληψη 
δραπετών, ανεύρεση φυτείαν κάνναβηςσε όλη την Ελλάδα, συμβο
λή σε διάφορος αποδράσεις φυλακών αλλά και σε καθημερινά; πφΐ- 
παλίες στα ΕλληνοαλβανιΜ σύνορα για την αντιμετώπιση της λα
θρομετανάστευσης Γία αυτό το λόγο ένα ελικόπτερο σταθμεύει στο 
αεροδρόμιο της Κέρκυρας και κτέήμερινά εκτελεί πτριιχΜ ς κατά 
μήκοςτωνελληνοαλβανικωνουνόρωνμεσκοοότην καταπολέμη
ση της εγκληματικότητας την αποτροπή εισόδου λαθρομετανα
στών στη Χώρα μας και γενικά την εμπέδωση του αιοθηματος 
ασφάλειας στους κατοίκους τον ακριτικών περσχων.
Στους Ο λυμπιακούς Αγώνες του 2004 τα ελικόπτερα της 
Ελληνικής Α στυνομίας έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στην 
υλοποίήση τω ν μέτρων, τάξης και ασφάλειας. Πραγματο
ποίησαν επιτηρήσεις από αέρος όλων τω ν Ο λυμπιακών

εγκαταστάσεων, χώρω ν διαμονής υψ ηλώ ν προσώπων, 
αθλητώ ν με ηλεκτρονικά μέσα σε πλήρη συνεργασία με 
την Δ/νση Ασφάλειας Ο λυμπιακών Αγώνων. Ακόμα υπήρ
ξε πλήρης συνεργασία με τ ις  επίγειες δυνάμεις για  τον κα
λύτερο συντονισμό του έργου τους. Η  συνεισφορά τους 
στην επιτυχή  διοργάνωση, ήταν καθοριστική, όπως και 
όλης της Ελληνικής Αστυνομίας.
Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στον αέρα, στο νερό η  Ελλη
νική  Αστυνομία η οποία έχει στην δικαιοδοσία τη ς τις λ ί
μνες της χώρας με επτά σκάφη με τα οποία είναι εξοπλισμέ
νη  είναι και εκεί έτοιμη να  ανταπεξελθει στην αποστολή 
που τη ς έχει αναθέσει η πολιτεία  Τα σκάφη τα οποία διαθέ
τει είναι κατανεμημένα σε τρία Α στυνομικά Τμήματα: Στο 
Α’ Α στυνομικό Τμήμα Α γρίνιου, στο Α στυνομικό Τμήμα 
Γαβαλούς και στο Αστυνομικό Τμήμα Α γίου Γερμανού, το 
οποίο διαθέτει πέντε σκάφη. Τα δύο πρώτα Α στυνομικά 
Τμήματα αστυνομεύουν από κοινού την λίμνη Τριχωνίδα,

στις περιοχές τη ς δικαιοδοσίας τους( η λίμνη Τριχωνίδα 
ανήκει στο νομό Α ιτωλίας και στο νομό Ακαρνανίας), ενώ 
το Α.Τ. Α γίου Γερμανού έχει στην εποπτεία του τη ν λίμνη 
τη ς Πρέσπας. Τα σκάφη τα οποία έχουν διατεθεί για  την 
αστυνόμευση τω ν λιμνώ ν είναι έξι ταχύπλοα φουσκωτά με 
σκληρή γάστρα τύπου ’’Ποσειδών” μήκους 6,5 μέτρων τα 
οποία φέρουν εξωλέμβιο κινητήρα και ένα θωρακισμένο 
τύπου ’M agna". Το αστυνομικό προσωπικό το οποίο επιλέ
γεται σαν οδηγοί τω ν σκαφών εκπαιδεύεται από τις σχολές 
του Λ ιμενικού Σώματος ώστε να  ανταποκρίνεται με τον κα
λύτερο δυνατό τρόπο στην αποστολή του. Το επίπεδο εκ
παίδευσης το οποίο διασφαλίζεται από συνεχείς μετεκπαι
δεύσεις σε πλήρη συνεννόηση μεταξύ τω ν αρμοδίων 
Υπουργείων.
Η  αποστολή τω ν σκαφών τη ς Ε λληνικής Αστυνομίας έχει 
διάφορους τομείς και είναι αρκετά ιδιαίτερη:

> Π ραγματοποιούνται περιπολίες σε τακτά χρονικά διαστή
ματα με σκοπό την περιφρούρηση τω ν λιμνών. Ειδικότερα 
αυτό σημαίνει πως, καθώς οι λίμνες αποτελούν ένα μονοπά
τι για  τους λαθρομετανάστες, με αυτόν τον τρόπο διασφαλί
ζεται η  φύλαξη τω ν φυσικώ ν συνόρων τη ς χώρας και η
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εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.
> Σημαντικά επίσης είναι το πρόβλημα τη ς παράνο
μης αλιείας το οποίο απασχολεί τ ις  τοπικός κοινω νί
ες. Σε αυτόν τον τομέα τα σκάφη τη ς Ελληνικής 
Α στυνομίας προσφέρουν τα μέγιστα καθώ ς με τις 
περιπολίες και τ ις  συλλήψεις τ ις  οποίες ενεργούν 
συντελούν στην προσπάθεια πάταξης του φαινόμε
νου αυτού, στην προστασία του φυσικού πλούτου 
τω ν λιμνών.
> Μ εγάλη είναι η συμμετοχή και σε διάφορες εκδη
λώσεις οι οποίες διοργανώνονται, όπως για  παράδειγμα κο- 
λυμ βητικοί αγώνες. Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα τά
ξης με τα οποία διασφαλίζεται η  επιτυχία  τω ν εκδηλώσε
ων.
> Συγκεκριμένα στην λίμνη της Πρέσπας ιδιαίτερη βαρύ
τητα  δίνεται στις τουριστικές βαρκάδες στις οποίες γίνετα ι 
αυστηρός έλεγχος ώστε να  διαθέτουν τα απαραίτητα σω
στικά μέσα γ ια  τη ν ασφάλεια τω ν τουριστών.
Σε πολλές περιπτώσεις στους ελέγχους που διενεργούνται 
σε επαγγελματικά και ερασιτεχνικά σκάφη βεβαιώνονται 
παραβάσεις και σχηματίζονται δικογραφίες για  διάφορα 
αδικήματα

Η  παρουσία της Ε λληνικής Αστυνομίας στις λίμνες είναι 
σίγουρα ένα γεγονός αρκετά πρωτότυπο για  την αποστολή 
της. Τα σκάφη της Ε λληνικής Αστυνομίας αναλαμβάνουν 
και διεκπεραιώνουν και καθήκοντα τα οποία έχει το Λιμε
νικό Σώμα στις ελληνικές θάλασσες, γεγονός το οποίο υπο
δεικνύει την ιδιαιτερότητα της αποστολής τους.
Η  ενίσχυση της Αστυνομίας με νέο υλακοτεχνικό εξοπλισμό 
βοηθά το έργο της και της δίνει ένα επιπλέον πλεονέκτημα 
απέναντι στην σύγχρονη εγκληματικότητα ]
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[ ΑΝΑΔΡΟΜΗ :

Η δολοφονία του Δημητρίου Αθανασόπουλου

Το πρώΐΟ αποτρόπαιο
έγκλημα του 20ου αιώνα

στην Ελλάδα

■■Ιμ ·  ρίτη 6 Ιανουάριου 1931, 

ανήμερα των Φώτων.

Οι εφημερίδες της εποχής με 

ολοσέλιδους τίτλους, ανήγγειλαν; 

Εντός δυο σάκων ανευρεθη 

ανθρώπινον πτώμα τεχαμισμενον 

παρά τον Κηφισοόν.

Δεν εξηκριβώθη η ταυτότης του 

δολοφονηθεντος". Το μακάβριο 

εύρημα εντοπίσθηκε το πρωί 

της προηγούμενης.
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l / o  δολοφ ονηθείς εργολάβος

Α θανασόπουλος με τα  δύο τέκνα  
του  κα ι τον φ ίλο του  ιατρό 
Κ αρτσώ νη.

2/ Η Φ ούλα, σύζυγος 

του Α θανασάπουλου.

3/ Α στυνομ ικο ί στον τόπο 

τω ν ευρημάτω ν.

4/ Η  σύζυγος και η πεθερά 

του  θύματος.

Περαστικοί από τη γάρυρα Τριμη είδαν τα καλοσυσκευασμένα μεγάλα δέματα. 
Κατέβηκαν να τα ερευνήσουν και έβαλαν τις φωνές: "Α\θρώπους έχουν μέσα, 
ανθρώπους σκοτωμένους", κραύγαζαν μέοα από την κοίτη και πάνω από τη γέφυρα οι 
συγκεντρωμένοι. Οι εφημερίδες έγραψαν πως το πτώμα το βρήκαν ο εργάτης Γ. 
Γκαβός ένας κηπουρός ο αγροφύλακας L Κοβές και ο επιπλοποιός Στ. Σαμαρτζής 
'Εσπευσε ένας αστυφύλακας που κατά σύμπτωση είχε το ίδιο επώνυμο με το θύμα, 
Αθανασόπουλος και ακολούθηοαν τα λαγωνικά διώξεοχ; εγκλήματος Οι αστυνόμοι 
Λαμπρόπουλος Κουτσουμάρης και Τοαμπιδάρας 'Ηλθαν και οι ιατροδικαστές 
Κάτοας και Γεωργιάδης Ανοίχθηκαν προσεκτικά τα "δύο μεγάλα δέματα που ήσαν 
καλώς συσκευασμένα και περιτυλιγμένα το κάθε εν με τεμάχιον από βαμβακερόν 
ύφασμα κόκκινσν με κίτρινα κλαδάκια".
Κινηματογραφικό συνεργείο και φωτογράφοι αποθανάτιζαν τη σκηνή. "Από χθες και 
ανάλογα με την εγκληματικήν πρόοδον του τόπου ειαήλθεν και η πλέον προωδευμένη 
εφεύρεσις του κινηματογράφου εις την υπηρεσίαν της ελληνικής Αστυνομίας" αημείώναν 
οι εφημερίδες και προσέθεταν: Ήνοίχθη κατ’ αρχάς το μεγαλύτερον δέμα Μετά το 
κόκκινσν ύφασμα, με το οποίον είχεν τυλιχθή και ραφή το δέμα, μετά μεγάλης προσοχής 
ανευρέθη μια λινάτσα από αακκί καινουργές, μια άλλη από σακιά εφθαρμένσν και 
τυλιγμένος ακολούθως με πτσοόχαρτον ο κορμός ενός πτώματος ανδρός εκ του οποίου 
είχαν κοπή από της λεκάνης οι δύο πόδες και η αριστερά χειρ. Ο άγνωστος ανήρέφερεν 
εις το στήθος πλήθος τραυμάτων δια νύσσσντος οργάνου (φαλτσέτας ή στιλέτου) αφού δε 
εδολοφονήθη, ετέθη επί της πυράς, δια να παραμορφωθή, κατόπιν δε κατετεμαχίσθη. Εις 
το άλλο δέμα, κατά τον ίδιαν τρόπον συσκευασμένα, ανευρέθησαν η δεξιά χειρ και οι δύο 
πόδες".
Τα δέματα είχαν ριχθεί από τη γέφυρα στον ποταμό, αλλά έπεσαν εκεί που τα νερά 
είχαν μικρό βάθος και παρέμεναν ορατά από το ύψος της γέφυρας 
"Πρέπει γιατρός ή χασάπης να έκανε τον τόσο τέλειο τεμαχισμό' είπε ένας 
ιατροδικαστής Η παρατήρηση αυτή οδήγησε σε παραπλάνηση τους αστυνομικούς 
που διερευνούσαν το έγκλημα 'Ενας ανθυπομοίραρχος Ταμπακόπουλος της 
Γενικής Ασφαλείας όταν είδε τη φωτογραφία του νεκρού, είπε: "Τον γνωρίξω, είναι ο 
εργολάβος Αθανασόπουλος. Ούτε ένα στα εκατό δεν πρέπει να κάνω Λάθος". Είχε 
προηγηθεί η τρομακτική σκηνή με τη γυναίκα κάποιου εξαφανισμένου από τις 
Κουκουβάουνες που προς στιγμήν πίστεψε πως το πτώμα ανήκε στον άνδρα της 
και έτρεξε μοιρολογώντας τον στο νεκροτομείο. Αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του 
εργολάβου στην οδό Ελευσινίων 3, στου Χαροκόπου της Καλλιθέας 'Εξω από το
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σπίτι σουλατσάριζαν αρκετοί αργόσχολοι, οι οποίοι 
είχαν πληροφορηθεί τα γεγονότα από τα έκτακτα 
παραρτήματα των εφημερίδων. Μόνον η πεθερά, έκανε 
την ανήξερη.
"Μα η συμβαίνει; Τι γίνεται; Γιατίμαίρπηκε τόσος 
κόσμος έξω από το σπίτι μας;" ρώτησε δήθεν έκπληκτη 
τους αστυνομικούς που της είπαν πως αναζητούν τον 
Δημήτριο Αθανασόπουλο.
"Μα αυτός λείπει δυο βδομάδες από το σπίτι', τους 
απάντησε.
"Έφυγε; Γιατί;"
"Τσακώθηκε πάλι με την κόρη μου. Ξανάφυγε Αυτό 
γίνεται συχνά'.
"Μα δεν διαβάσατε σήμερα εφημερίδες;"
"Δεν διαβάσαμε".
Η'Γ7 f__  ·ΙΞέρετε...,
"Πέστε μας, λοιπόν" συνέχισε ψύχραιμη η πεθερά 
"Μα βρέθηκε νεκρός στον Κηφισό'.
"Πω, πω, π έπαθε η κόρη μου. Κακομοίρα Φούλα", 
άρχισε τα κλάματα η Κάστρου καθώς και η κόρη της η 
Φούλα, που σπάραζε και αυτή. Δίπλα τους ο 
δεκαεπτάχρονος Μοσκιός που τον ρώτησαν οι 
αστυνομικοί:
"Ποιος είσαι συ, νεαρέ;"
"Ο εξάδελφός μου, Σπόρος Μοσκιός", απάντησε η 
Φούλα
"Εδώ μένετε, κύριε;" τον ρώτησε ο επικεφαλής 
αστυνόμος.
"Όχι, περαστικός είμαι. Μένω στο ξενοδοχείο "Τέρψιξ' 
απάντησε ο Μοσκιός Όπως ήταν φυσικό, οι 
αστυνομικοί σημείωσαν την παρουσία του, χωρίς να 
δώσουν ιδιαίτερη σημασία Έφυγαν αμέσως με 
κατεύθυνση το ξενοδοχείο 'Μπριστόλ", γιατί μάνα και 
κόρη, στην πρόχειρη ανάκριση που τους έκαναν, είπαν 
πως εκεί πήγαινε συνήθως ο Αθανασόπουλος όταν 
μάλωνε με τη γυναίκα του.
Στο 'Μπριστόλ" έμαθαν πως πραγματικά πήγε εκεί 
πριν από μέρες και έμεινε, χωρίς αποσκευές ως τις 3 
Ιανουάριου.
Οι αστυνομικοί ζήτησαν πληροφορίες και από τον 
συνεργάτη και συνεταίρο σε πολλές δουλειές του 
θύματος Σ. Γυφτέα, καθώς και από τον κουμπάρο του, 
τον γιατρό Απόστολο Καρτσώνη. Στην κλασική για τις 
περιπτώσεις του είδους αυτού ερώτηση "πότε είδατε για 
τελευταία φορά τον Αθανασόπουλο;" συνεταίρος και 
κουμπάρος δεν έδωσαν σαφείς απαντήσεις Τα μάσησαν 
και έπεσαν και σε μικροαντκράσεις Ή ταν προφανές 
πως κάτι προσπαθούσαν να κρύψουν. Αποτέλεσμα η 
προσωπική κράτηση του γιατρού στην Ασφάλεια Οι 
αστυνομικοί δεν ήταν δυνατόν παρά να έχουν σοβαρές 
υπόνοιες εις βάρος του αφού και οι ιατροδικαστές

επέμεναν πως ο τεμαχισμός έγινε από δεξιοτέχνη και 
πιθανότατα γιατρό, που γνώριζε καλά πού να βάλει το 
μαχαίρι για την εξάρθρωση των μελών του σώματος!
Τις δυο ημέρες που τον κρατούσαν και τον ανέκριναν 
στην αστυνομία ο σκανδαλοθηρικός Τύπος της 
εποχής οργίαζε. Οι εφημερίδες έγραφαν για τον 
κακοποιό γιατρό που παρέσυρε στην κενή από 
ασθενείς κλινική του, στην οδό Γερανιού της 
Ομόνοιας τον κουμπάρο του Αθανασόπουλο, που την 
ίδια μέρα είχε εισπράξει από το Δημόσιο Ταμείο ένα 
εκατομμύριο δραχμές Υποστήριζαν πως τον βασάνιζε 
δεμένο στο χειρουργικό κρεβάτι να του αποκαλύψει 
πού έκρυψε τα χρήματα Η φαντασία των 
δημοσιογράφων της εποχής οργίαζε δημιουργώντας 
κάθε είδους ευφάνταστο σενάριο προκειμένου να 
διασκεδάσουν την αγωνία των αναγνωστών τους 
Σταμάτησαν τα διάφορα σενάρια σχετικά με το γιατρό 
Καρτσώνη μόνον όταν κουμπάρος και συνεταίρος 
αποκάλυψαν πως το βράδυ του εγκλήματος 
διασκέδασαν και οι τρεις τους μαζί με δυο ωραίες 
γυναίκες γεγονός το οποίο διαπίστωσε και η 
αστυνομία Το γλέντησαν στο σεπαρέ του Φαλήρου 
"Κόκκινος Κρίνος". Μια από τις γυναίκες ήταν η κυρία 
Ισμήνη, ετών 39. Πραγματικά δεν φαίνονταν τα χρόνια 
της και ήταν και ωραία, αλλά mo όμορφη ήταν η 
δεκαοκτάχρονη κόρη της και φοιτήτρια Δανάη. Οι 
εφημερίδες ανακάλυψαν νέες πτυχές ξεσπώντας σε 
μακροσκελείς περιγραφές οραματιζόμενες ομαδικά 
όργια! Αργότερα, κατά την περίφημη δίκη, δικαστές 
και ένορκοι δέχθηκαν να γίνουν και συνεδριάσεις 
κεκλεισμένων των θυρών. Διαπιστώθηκε πως οι τρεις 
άνδρες και οι δυο γυναίκες έμειναν στο σεπαρέ ως τις 
12.30' τη νύχτα Έφυγαν όλοι μαζί με ταξί που έκανε 
διανομή κατ’ οίκον. Πρώτα άφησαν στο σπίτι του στου 
Χαροκόπου τον Αθανασόπουλο. Ύστερα τον 
συνεταίρο του, Γυφτέα Ο γιατρός Καρτσώνης έμεινε 
τελευταίος αφού πρώτα πήγε στο σπίτι τους την κα 
Ισμήνη και την κόρη της Βρέθηκε και ο ταξιτζής που 
τα επιβεβαίωσε όλα
Η αστυνομία ερευνούσε μήπως ο Αθανασόπουλος 
τελικά δεν πήγε στο σπίτι του, γιατί η πεθερά του 
Άρτεμις Κάστρου και η γυναίκα του Φούλα επέμεναν 
πως έφυγε πριν από 20 περίπου μέρες Ενέτειναν όμως 
και την ανάκριση του ανιψιού του Δημήτρη Μοσκιού, 
που είχε πει πως έμενε στο ξρνοδοχείο Ύέρψις", αλλά, 
όπως διαπιστώθηκε, μόνο ένα βράδυ κοιμήθηκε εκεί: 
"Γιατί μας έκρυψες πως έμενες στο σπίτι της θείας και της 
εξρδέλφης σου;" τον ρωτούσαν. Επέμειναν γιατί είχαν 
στραφεί πλέον στο οικογενειακό περιβάλλον του 
νεκρού παρ’ όλο που όχι μόνο η χήρα, αλλά και η 
πεθερά οδύρονταν και θρηνούσαν. Άλλωστε, ο αδελφός
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του Σ. Γυφτέα τους είχε πει από 
την αρχή να ερευνήσουν προς 
την πλευρά της πεθεράς η οποία μισούοε το γαμπρό της.
Τελικά ο Μοσκιός που ήταν μειωμένης νοημοσύνης, εξαιτίας 
προσβολής τύφου βαριάς μορφής έσπασε. Τα είπε όλα 
Η θεία του η Άρτεμις Κάστρου του έταξε πως θα τον έστελνε 
στην Αμερική όπου διέμενε ακόμη ο άνδρας της ο οποίος θα 
ανελάμβανε τη σταδιοδρομία του. Στη δίκη οι δικηγόροι είπαν 
ότι για να τον κάνει υποχείριό της και να τον φέρει μέχρι του 
σημείου να σκοτώσει με δυο σφαίρες στο κεφάλι τον 
Αθανασόπουλο, έσπρωξε τον ανιψιό στο κρεβάτι της κόρης της 
Βεβαίως στη δίκη ο Μοσκιός δεν μίλησε καθόλου. Μετά την 
ομολογία, παραρτήματα και ολοσέλιδοι τίτλοι στις εφημερίδες 
διαλαλούσαν: "Διελευκάνθη το φρικτσν έγκλημα. Νεώιεραι 
Κλυταιμνήστραι, η ακόλαστη σύζυγος, η θηριώδης πενθφά και η 
καθυστερημένη υπηρέτρια έβαλαν τον βλαμμένο να οκστώσιβ.
Οι εφημερίδες έλεγαν πως και η υπηρέτρια ήταν αφοσιωμένη 
παθολογικά στην Κάστρου, που της υποσχόταν να την προικίσει 
και να την παντρέψει. Ο Μοσκιός κοιμόταν στο δωμάτιο της 
Κάστρου σε ιδιαίτερο ντιβάνι. Ό ταν ο Αθανασόπουλος 
επέστρεψε από το γλέντι του στο Φάληρο και πήγε στο δωμάτιό 
του, άρχισε καβγά με τη γυναίκα του. Μάλωναν συνεχώς γιατί, 
όπως έλεγε η ίδια, την εξανάγκασε να τον παντρευτεί όταν ήταν 
15 χρόνων. "Με παγίδεψε, με κακομεταχειριζόταν και στα 11 
χρόνια ττου είμαστε παντρεμένοι απέοπααε από τον πατέρα μου 
τέσσερα εκατομμύρια δραχμές και τα σπαταλούσε στα χαρτοπαίγνια. 
Την εποχή εκείνη, μεγάλες πιένες σημείωνε στους 
κινηματογράφους το έργο 'Κατηγορουμένη εγέρθητι", με τον 
Βικτόρ Φρανσέν και την Γκαμπύ Μορλαί. Στο φιλμ, η 
δολοφόνος του συζύγου της αθωώνεται στο δικαστήριο. Η 
Κάστρου και η Φούλα πήγαν στο "Πάνθεσν" μαζί με τον Μοσκιό, 
για να τον προετοιμάσουν ψυχολογικά για το έγκλημα, που 
τελικά τον έβαλαν να διαπράξει. Του έλεγαν πως το "καθάρισμα" 
ενός κακού συζύγου είναι πράξη θεάρεστη.
Το μοιραίο βράδυ, η Φούλα έφυγε από το συζυγικό κρεβάτι και 
πήγε και κοιμήθηκε στο δωμάτιο των τριών παιδιών τους Η 
πεθερά άκουσε τον καβγά και ξύπνησε τον Μοσκιό. "Ξαναγύρισε 
ο άτιμος. Εμπρός, ώρα να τον σκοτώσουμε". Έβαλε στο χέρι του 
Μοσκιοό το πιστόλι και τον έσπρωξε στο δωμάτιο όπου 
βρισκόταν μόνος ο Αθανασόπουλος Τον είχε πάρει αμέσως ο 
ύπνος όταν η Φούλα τον άφησε μόνο και πήγε στο δωμάτιο των 
τριών παιδιών τους που το μεγαλύτερο ήταν περίπου τριών 
χρόνων. Ο Μοσκιός πυροβόλησε στο κεφάλι, αλλά ο 
Αθανασόπουλος ανασηκώθηκε. Παραπατώντας έριξε καρέκλες 
και έσπασε και έναν καθρέφτη. Η Κάστρου, που ακολούθησε τον 
Μοσκιό, άναψε το φως ο Μοσκιός ξαναπυροβόλησε. Η δεύτερη 
σφαίρα βρήκε τον δυστυχή στο κεφάλι, που πεσμένος στο 
πάτωμα εξακολουθούσε να σπαράζει.
Η φασαρία έγινε αντιληπτή από τους ενοίκους του επάνω 
πατώματος αλλά επειδή ακούστηκαν πολλοί θόρυβοι, 
καθρέφτης έπιπλα, και γδούπος από το πέσιμο στο πάτωμα του

Αθανασόπουλου, δεν θεώρησαν 
πως οι κρότοι από τις πιστολιές 

ήταν πραγματικά εκπυρσοκρότηση όπλου. Δεν έδαχιαν ιδιαίτερη 
σημασία για τον μεταμεσονύκτιο καβγά του ζευγαριού που 
μάλωνε συνεχώς
Πεθερά και σύζυγος βοηθούμενες από την πιστή τους 
υπηρέτρια την ΙΤαννούλα Πέρρου 38 χρόνων από την Ήπειρο, 
μετέφεραν το πτώμα στην κουζίνα και σφουγγάρισαν το 
πάτωμα Καθάρισαν το κρεβάτι. Έπλυναν σεντόνια, μαξιλάρια 
και στρώματα Δεν άφησαν κανένα ίχνος του εγκλήματος 
Απέμενε το πτώμα Η υπηρέτρια, που την περιγράφουν και 
αυτή βλαμμένη και ελαττωμένης νοημοσύνης πήγε πρωί - πρωί 
στον μπακάλη και αγόρασε δυο οκάδες οινόπνευμα Ξεγύμνωσαν 
το πτώμα, το έβαλαν σε μια τενεκεδένια σκάφη, το περιέλουσαν 
με το οινόπνευμα και έβαλαν φωτιά. Αλλά η τσίκνα του 
καιόμενου κρέατος φλόμωσε το σπίτι. Φοβήθηκαν πως θα 
προδοθούν από τη μυρουδιά και έσβησαν τη φωτιά. Στην 
απόπειρα αυτή οφείλονταν τα εγκαύματα στο στήθος και σε 
άλλα μέρη του σώματος που ήταν εμφανή στο πτώ μα' Υστερα 
κατέφυγαν στον τεμαχισμό με ένα χασαπομάχαιρο που πήγε και 
αγόρασε ο Μοσκιός Τόσο πολύ ήταν διανοητικά ανάπηρος που 
μετά το έγκλημα ξάπλωσε στο ντιβανάκι του και τον πήρε ο 
ύπνος αμέσως σαν να μην είχε συμβεί τίποτα Ακολούθησε το 
πακετάρισμα με εφημερίδες πισόχαρτο, τσουβάλια και ύφασμα 
Γία τη μεταφορά των δύο δεμάτων, φώναξαν τον εραστή της 
Κάστρου Σπυρίδωνα Μαγουλόπουλο, 40 χρόνων, χρυσοχόο. 
Αυτός βρήκε καροτσιέρη στην πιάτσα και συμφώνησε μαζί του 
για νυκτερινό αγώγι. Φόρτωσαν το τεμαχισμένο πτώμα και πριν 
από τη γέφυρα Τρίμη, το ξεφόρτωσαν. Στάθηκαν με τα δυο 
δέματα στον δρόμο έως ότου απομακρυνθεί ο καροτσιέρης και 
ύστερα προχώρησαν στη γέφυρα και πάταξαν τα δέματα στο 
μέσον της κοίτης
Ο υπολογισμός τους όμως πως εκεί ήταν το βαθύτερο σημείο, 
δεν ήταν σωστός Έ τσι τα δέματα τα είδαν περαστικοί που 
κατέβηκαν αμέοως στην κοίτη γιατί πίστεψαν πως ήταν 
εμπορεύματα. Ύστερα ο Μοσκιός πήγε και πέταξε τα ματωμένα 
ρούχα του θύματος σε μια ερημική μάντρα στο Μπραχάμι. Τα 
ρούχα βρέθηκαν όταν το έγκλημα είχε εξιχνιασθεί.
Το φρικτό έγκλημα συντάραξε το πανελλήνιο με αποτέλεσμα ο 
αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος να απευθύνει στο ποίμνιό του 
ποιμαντορική εγκύκλιο, τονίζοντας χαρακτηριστικά: "..Αταιτίαι 
τούτων των εγκλημάτων είναι πολλοί, αλλ ’ αναμφιβόλως η 
εξασθένησις του θρησκευτικού συναισθήματος μεγάλως συντελεί εις 
τοιαύτας θλιβερός της εγκληματικότητας εκδηλώσεις; Ενώ ο 
ελληνικός λαός θρησκεύεται και είναι ευλαβής, εις τινας τάέρς 
αυτού παρατηρετται χαλάρωσις του θρησκευτικού αισθήματος, 
θρησκευτική αδιαφορία και απιστία'.
Το έγκλημα ήταν τόσο ειδεχθές και τόσο απεχθές που γράφηκαν 
και ειπώθηκαν πολλά. Ψυχίατροι, αστυνομικοί και ανακριτές 
προσπάθησαν να φωτίσουν τα αίτιά του, ενώ ο Ιάκωβος 
Μοντανάρης το έκανε τραγούδι σε μουσική Μάρκου

ΠΜΒΜΕΙΣ !»Μ UMfi Ml H ΠΕΗβΕΡΑ Ι8Ϊ ΜΙΜΜΗΙΜ
Μ  !_ m  g lfi AliKAAYDTIIIN ΒΕΙΠίΡΜ

««ΒΕΒΙΙΙΠΠΗ! Μί ΤΝ II1NL· HMJ ΕΪΚΤΙΡΒΚ ΤΚ WIUIITWITPUBMU

/Ψ

[  1 0 1  ] . / .



[ ΑΝΑΔΡΟΜΗ S

Βαμβακάρη. Το τραγούδι κυκλοφόρησε σε 250.000 πλάκες 
γραμμοφώνου (περισσότερες ήταν οι πλάκες από τα γραμμόφωνα 
που υπήρχαν), χιλιοτραγουδήθηκε σε κέντρα, σπίτια και πλατείες 
και συνεχίζει να ακούγεται ως τις μέρες μας Το τραγούδι που 
αναφερόταν στο έγκλημα "πλήγωνε τον πατέρα της Φούλας τον 
Παναγιώτη Κάστρο, που ήταν εγκατεστημένος στον Καναδά, ο 
οποίος έστειλε το αστρονομικό για την εποχή ποσό των 3.000.000 
δραχμών στην κυβέρνηση -μόκο του Γενικού Προξένου στο 
Βανκούβερ- για να απαγορεύσει το τραγούδι. Κάτι που δεν 
πέτυχε, αφού το τραγουδούσε ήδη όλη η Ελλάδα..". Το τραγούδι 
έλεγε:

Η  κακούργα πεθερά

Στον Χαροκόπον τα στενά, 
μια  μικροπαντρεμένη 
εσκότωσε τον άνδρα της 
βρε, ή  δαιμονισμένη

Στον ύπνο πού κοιμότανε, 
μάννα και θυγατέρα, 
εβάλανε τον ανεψιό 
και τον ’ρίξε τη σφαίρα.

Κι η Φούλα τότε φώναξε 
Μάννα μον, πώς σπαράξει. 
Κι ή μάννα της, της άπαντά 
Πνίχτε τον. Και διατάξει

Βάλτε φωτιά και κάψτε τον 
και κάντε τον κομμάτια, 
κι εμπρός να τον πετάξουμε 
να μη μας δούνε μάτια.

Καημένε Αθανασόπουλε, 
τι σον μελλε να πάθεις, 
από κακούργα πεθερά 
τα νιάτα σον να χάσεις...

Η δίκη άρχισε στις 18 Φεβρουάριου του 1932 και κράτησε ως τις 
25 Μαρτίου. Στο διάστημα αυτό οι εφημερίδες που έγραφαν τα 
πλήρη πρακτικά της δύτης γνώρισαν κυκλοφορχακά ρεκόρ. Πριν 
από τη δύτη η μεταφορά των κατηγορουμένων στον ανακριτή 
προκαλούσε την κινητοποίηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων 
γιατί τα πλήθη ορμούσαν να λιντσάρουν την Κάστρου και τη 
Φούλα Στο εδώλιο κάθισαν φυσικά ο Μοσκιός και ο χρυσοχόος 
εραστής της Κάστρου καθώς και δυο καροτσιέρηδες που 
μετέφεραν το τεμαχισμένο πτώμα Αν και δεν γνώριζαν το 
περιεχόμενο φοβούνταν να παρουσιασθούν στην αστυνομία 
Πήγαν, λοιπόν, σε μέντιουμ και ρώτησαν αν θα συλληφθούν για 
κάποιο αδίκημά τους Το μέντιουμ ειδοποίησε την αστυνομία 
Τελικά ήταν οι μόνοι από τους έξι κατηγορούμενους που

αθωώθηκαν. Η Κάστρου και η Φούλα καταδικάστηκαν σε θάνατο. 
Η υπηρέτρια σε ισόβια Ο ανεψιός και εξάδελφος Μοσκιός σε 
φυλάκιση 20 χρόνων. Ο χρυσοχόος Μαγουλόπουλος φίλος της 
Κάστρου, σε φυλάκιση 20 μηνών. Η απόφαση της καταδίκης σε 
θάνατο ελήφθη από τους ενόρκους με ιμήφους 6 προς 4.
Η κοινή γνώμη είχε τόσο πολύ συγκλονιστεί από το αποτρόπαιο 
έγκλημα, που για χρόνια πολλά έδινε λαβές στον Τύπο να 
ασχολείται με την τρομερή δολοφονία Άρχισαν τα αναγνώσματα 
σε συνέχειες: Ή  ιστορία της τρομερής πεθεράς". Ή  Φούλα η 
φάνισσα" κ,ά. Σε κάθε πανηγύρι και πλατεία για χρόνια ο κράχτης 
σε κάθε "πανόραμα" (όπως έλεγαν το μεγάλο κουτί με ζωγραφιές 
που γίνονταν τεράστιες για όποιον πλήρωνε μια δραχμή να τις 
κοιτάξει από τους μεγεθυντικούς φακούς της συσκευής) θα 
διαλαλεί: "Ελάτε να δείτε τη Φούλα τη φάνισσα που σκότωοε τον 
άντρα της με το μαχαίρι βουτηγμένο στο αίμα".
Ακόμη και όταν, στις αρχές του 1936, πέθανε στις φυλακές από 
καρκίνο των εντέρων (φυματίωση, λέγανε τότε) ο Μοσκιός 
ξανάρχισαν οι εφημερίδες νέο γύρο δημοσιευμάτων. Θυμήθηκαν 
πως η μητέρα του θύματος φώναξρ αγανακτισμένη όταν πήγαιναν 
τους κατηγορουμένους να δικαστούν στην οδό Σανταρόζα: 
"Κακούργες, στρίγγλες,, φάγατε το παιδίμου. Να ρέψουν, να 
λειώοουν τα άντερά σας".
Ο Μοσκιός δημιούργησε ιδιαίτερο σλόγκαν γύρω από το όνομά 
του. Στο δικαστήριο τον υπεράσπισε, διορισμένη από τον πρόεδρο, 
η δεσποινίς Τιτομιχελή. Μια άλλη δεσποινίς η Κεσίσογλου, είναι 
ανάμεσα στους δικηγόρους Υπερασπιστές ήταν διάσημοι 
δικηγόροι όπως οι Μπαμπάκος Τσουκαλάς Δαμασκηνός 
Τσιλίθρας Κανελλόπουλος Καλαμαριώτης κ.ά Πολιτική αγωγή 
είναι οι Γκονόπουλος Πολυχρονόπουλος Μαγιάκος Κομνηνός 
κ,ά. Συνεχή επεισόδια διαδραματίζονταν μεταξύ τους και με τον 
εισαγγελέα Ρηγανάκο, ο οποίος τελικά ζήτησε την ποινή του 
θανάτου όχι μόνο της Φούλας της Κάστρου και του Μοσκιού 
αλλά και του κοσμηματοπώλη που βοήθησε στην προσπάθεια 
μεταφοράς για εξαφάνιση του πτώματος 
Ο Μοσκιός λοιπόν, βρέθηκε ολόγυμνος στο κελί του όταν πήγαν 
να τον πάρουν να τον πάνε στο δικαστήριο όπου δεν μιλούσε 
καθόλου. Έκανε τον τρελό. Ανέκφραστος και μουγκός Στα 
μοναδικά καλέσματα του προέδρου που υπάκουε, ήταν "Εγέρθηρ 
Μοσκιέ, κάθισε Μοσκιέ'.
Γείτονες κάτοικοι της περιοχής Χαροκόπου προσήλθαν μάρτυρες 
υπερασπίσεως Περιέγραψαν τον Αθανασόπουλο σαν άνθρωπο 
που η συμπεριφορά του δικαιολογημένα προκαλούσε το μίσος των 
δύο γυναικών. Είχε φιλενάδες γυναίκες του υποκόσμου, 
χαρτόπαιζε, έχανε μεγάλα ποσά και αδιαφορούσε για την 
οικογένειά του. Ο υποστράτηγος της Χωροφυλακής Γρ. Γκινος 
κατέθεσε πως ο Αθανασόπουλος ήταν και ανώμαλος και ανέφερε 
βεβαιωμένο από την αστυνομία επεισόδιό του με ανώμαλο 
φαντάρο στους Στύλους του Ολυμπίου Διάς Η υπεράσπιση 
παρουσίασε απόφαση του στρατοδικείου για καταδίκη σε 
φυλάκιση οκτώ χρόνων του ανώμαλου φαντάρου επειδή επετέθη 
και κτύπησε τον Αθανασόπουλο. Διάφορα φοβερά για ανωμαλίες 
ειπώθηκαν στη μυστική 19η (από τις 31) συνεδριάσεις του

Η πεθερά
του Αθανασόπουλου
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δικαστηρίου το οποίο, όμως απεφάνθη: "Για φοβερό 
έγκλημα δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία και άλα αυτά δεν 
λαμβάνσνται υπ’όψνλ'.
Στις δημόσιες συνεδριάσεις του Δικαστηρίου στο 
ακροατήριο, άνδρες και γυναίκες της "καλής" κοινωνίας 
παρακολουθούσαν και σχολίαζαν τις καταθέσεις των 
μαρτύρων. Ιδιαίτερα ασχολούνταν με τις παρεμβάσεις και 
αντεγκλήσεις εισαγγελέα και δικηγόρων, ενώ δεν ήταν 
λίγοι αυτοί που φώναζαν από το ακροατήριο κατάρες και 
βρισιές στους κατηγορουμένους 
"Σκοτώστεμας, λοιπόν, να ευχαριστηθείτε', είπε κάποια 
στιγμή στο ακροατήριο η Κάστρου, η οποία και ξάφνιασε, 
όταν στο τέλος στην απολογία της φάνηκε θαρραλέα - 
Πήρε επάνω της όλες τις ευθύνες Είπε "Το Ερρουν όλοι 
καλά πως εγώ φταίω για όλα. Εγώ τους πήρα όλους στο λαιμό 
μου. Μόνο για μένα αξίίρι ο θάνατος".
Μετά την κατάληψη της χώρας μας από τους 
Γερμανοϊταλούς η πρώτη κατοχική κυβέρνηση του Γ. 
Τσολάκογλου απένειμε χάρη στην Κάστρου, στην Φούλα 
και την υπηρέτριά τους Ίσχυσε το περίφημο διάταγμα 
"περί αποσυμφορήσεως των φυλακών" και με τη βοήθεια 
πάντα του διευθυντή των φυλακών, ο οποίος τις βοήθησε

να πάρουν χάρη και να μετατραπεί η ποινή του θανάτου σε 
ισόβια κάθειρξη, αφού είχε ερωτευθεί θανάσιμα την 
όμορφη Φούλα και πριν αποφυλακισθεί της άτονε πρόταση 
γάμου! Τελικά, η Φούλα δεν παντρεύτηκε τον διευθυντή 
των φυλακών, αλλά έναν ταγματάρχη ή συνταγματάρχη, 
τσν Αγαπητό Κομήτη. Για τη χάρη που εδόθη στις τρεις 
γυναίκες ο δημοσιογράφος και ιστορικός συγγραφέας 
Φοίβος Νεοκ. Γρηγοριάδης σημειώνει πως έδειξε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον ο κατοχικός πρωθυπουργός Τσολάκογλου διότι 
"ο ταγματάρχης Αγαπητός Κομήτης του πρωθυπουργικού 
περιβάλλοντος παντρεύτηκε τη Φούλα". Οι στενοί του φίλοι 
έλεγαν πως "έχει εξαιρετική και υποδειγματική σύζυγο". 
Σύμφωνα με τις αρτυρίες η Φούλα είχε ευτυχισμένο γάμο 
έως τον θάνατό της το 1971. Έ ναν χρόνο αργότερα πέθανε 
και ο σύντροφός της Η μάνα της πέθανε το 1956. Η 
υπηρέτρια παντρεύτηκε και άτονε οικογένεια.. ]

Πηγές: Ιστορία Εικονογραφημένη, εφημερίδες της εποχής.

Επιμέλεια Ανθ/μος Κωνσταντίνος Γ. Κούρος

■
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Τελευταία εκτέλεση
θανατοποινίτη

στην Ελλάδα

Τ
ην 25.8.1972 εκτελέσθηκε στο πεδίον βο

λής της ΣΚΑΓΙ Ηρακλείου Κρήτης, ο κα- 

ταδικασθείς τετράκις α ς  θάνατον Βασί

λειος Λυμπέρης, ο οποίος την 05.1.1972 

είχε πυρπόλησα την οικία της εν διαστά- 

οα συζύγου του, προκαλωντας τον θάνα

τό της, της μητέρας της, και των δύο τέκνων του ηλικίας 

2,5 και ενός έτους. Εκτοτε, δεν εκ τελεύτηκε άλλη θανατι

κή ποινή στην Ελλάδα και με το άρθρο 1, παρ.12β του ν. 

2207/1994 η θανατική ποινή καταργείται.

Ποιος θυμάται όμως, τι έκανε ο Β. Λυμπερης για να κατα- 

δικασθεί σε θάνατο και να εκτελεοθεί; Ας γυρίσουμε 33 

χρόνια πίσω να παρακολουθήσουμε τα γεγονότα, έτσι 

όπως τα κατέγραψε ο Τύπος της εποχής.

Έκτελεϊται
ΣΗΜΕΡΑ  
ό Λυρπέρης

’Ιδ ια ιτέρω ς  
ε ίίε χ β ΐς  είχε  
χαραχτηοισϋή  
το ιγχ λ η μ α  τον
Δ. Α Υ Μ Π Ε Ρ Η
άηό το
Κ  αχουργνόίχ ιΐο  
Ά θ η γ  ών.
Κ α* τ ΐ χ τ  

Η η τ α ό ιχ α σ θ ή  

4 ά χ ις  
w  θ ο να το .

Ή  π τ θ α ρ ο ι ς  

Ι ρ χ ι τ α ι  σ η ι ι ι ρ α ;

ΕΧΑΣΕ ΑΥΟ «ΜΑΧΕΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ*

Πατέρας έκαψε τα δύο παιδιά του 
και την πεθερά

Ο  ημερήσιος Τύπος της 6ης Ιανουάριου 1972, ανήμερα των 
Φώτων (όπως και στη δολοφονία του Δ. Αθανασόπουλου, συ- 
μπτωματικά;) έγραφε στην πρώτη σελίδα "Πατέρας έκαψε τα 
δύο παιδιά του και την πεθερά". Το ρεπορτάζ συνεχίζει: "Δύο 
μωρά και η γιαγιά τους κάηκαν σήμερα το πρωί μέσα στο σπί
τι τους στα Βριλήσσια, ενώ η μητέρα τους υπέστη καθολικά 
εγκαύματα και χαροπαλεύει.
Η γιαγιά 54 ετών, περίπου, λέγεται Αντιγόνη Μάκου και τα εγ- 
γσνια της Παναγιώτα και Γιώργος Λυμπέρης 2 1/2 και 1 1/2 
ετών, βρέθηκαν απανθρακωμένα σε διάφορα σημεία του σπι
τιού, γεγονός που μαρτυρεί ότι προσεπάθησαν να ξεφύγουν 
από τον κλοιό της πυρκαϊάς και να βγουν έξω, χωρίς να το κα
τορθώσουν.
Η κόρη της Αντιγόνης και μητέρα των δύο παιδιών, Βασιλική 
Λυμπέρη, 25 ετών περίπου, διεσώθη από τους γείτονες και με-

τεφέρθη στο Σταθμό Α' Βοηθειών από τους αδελφούς Γεώργιο 
και Αναστάσιο Αγγέλου.
Μια σπαρακτική φωνή που καλούσε σε βοήθεια ξύπνησε την 
Ορσαλία Παπασημακοπούλου στις 05.30" το πρω ί και τους άλ
λους γείτονες της Μάκου στα Βριλήσσια Φώναζε ο άνδρας της 
άλλης κόρης της Μάκου Αντώνιος Στρογγυλούδης Έ φευγε 
εκείνη την ώρα από το σπίτι του για την δουλειά (κάθεται λί
γο mo πέρα από το σπίτι της πεθεράς του) κ ι’ όταν είδε την φω
τιά άρχισε να φωνάζη καλώντας σε βοήθεια 
Η  γειτόνισσα Παπασημακοπούλου, που διαθέτει τηλέφωνο, ει
δοποίησε την Πυροσβεστική και την αστυνομία".

Ό λες οι εφημερίδες είχαν το ίδιο πάνω - κάτω, βασικό κείμενο. 
Τι ακριβώς όμως είχε συμβεί, που είχε αναγκάσει, στην κυριο
λεξία τελευταία στιγμή τους αστυνομικούς συντάκτες να τρέ
χουν για υλικό ώστε να προλάβουν την έκδοση της εφημερί
δας και τους αρχισυντάκτες να αναζητούν αγωνκοδώς χώρο 
στις πρώτες και στις εσωτερικές σελίδες για το ρεπορτάζ
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Κατά τις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης στο σπίτι του συνοι
κισμού Μεταμορφώσεως του Χαλανδρίου, ο Βασίλειος Λυμπέ- 
ρ η ς άνοιξε την εξώπορτα με κλειδί, που είχε, και πατώντας στις 
μύτες των ποδιών του, για να μην κάνη θόρυβο, πήγε στο δω
μάτιο όπου κοιμόνταν τα δύο του παιδιά και η πεθερά του. Πλη
σίασε στο κρεβάτι της τελευταίας και έθεσε σε εφαρμογή το 
απαίσιο σχέδιο του. Άρχισε να αδειάζη επάνω της ένα δοχείο με 
βενζίνη. Και πριν εκείνη προλάβη να αντιδράση, βρέθηκε τυ
λιγμένη από τις φλόγες
Έ να  σπίρτο ήταν αρκετό να κάνη το κακό. Φλέγόμενη η  Αντι
γόνη Π. Μάρκου, ετών 54, κινήθηκε προς τα εγγόνια τη ς για 
να τα προστατέψη. Παράλληλα έβαλε τις φωνές
- Τα παιδιά! Βοήθεια, τα παιδιά...
Από τις φω νές ξύπνησε η  κόρη τη ς η γυναίκα του δράστη 
Βασιλική Λυμπέρη, ετών 25, που κοιμόταν στο πλαϊνό δωμάτιο. 
Έ τρεξε να δη τι συμβαίνει. Βρέθηκε μπροστά στις φλόγες και 
στον εξαγριωμένο άνδρα τη ς που κρατούσε το δοχείο με την 
βενζίνη.
Η  γυναίκα έβαλε τις φωνές Κάλεσε σε βοήθεια Αλλά ποιος να 
την ακούση; Το σπίτι είναι απομονωμένο. Δεν υπάρχουν άλλα 
εκεί κοντά. Πάλεψε, για να σώση την μητέρα της και τα παιδιά 
τη ς αλλά εκείνος την άρπαξε από τα μαλλιά και την έσυρε σαν 
αρνί πάνω στις φλόγες Την πάτησε με το πόδι στο στήθος και 
της είπε:
- Τώρα θα πληρώσης για άλα!
Στο μεταξύ, η πεθερά του, στην προσπάθειά της να σώση τα παι
διά, επεχείρησε φαίνεται να τα απομακρύνη από την φωτιά, αλ
λά δεν τα κατάφερε. Έχασε τις αισθήσεις της και ένα, το μικρό, 
της έπεσε στο χωλ, κοντά στην κυρία είσοδο και βρήκε τραγικό 
θάνατο από την φωτιά.
Το μεγαλύτερο, το κοριτσάκι, βρέθηκε νεκρό στο άλλο δωμάτιο. 
Δεν αποκλείεται να πήγε μέχρι εκεί μόνο του ή να το έσπρωξε η 
μητέρα του. Είναι άγνωστες οι λεπτομέρειες της σκηνής του θα
νάτου. Η μητέρα, που χαροπαλεύει δεν είναι σε θέση να δώση 
περισσότερες πληροφορίες στους αξιωματικούς που κάνουν 
την προανάκριση.
Επαναλαμβάνει όμως συνέχεια στο παραλήρημά τη ς
- Μας ράντιζρ με βενζίνη και μας έβαζε φωτιά για να καούμε σαν 
ποντίκια.
Ο βιος ο δράστης προσποιείται, ότι δεν θυμάται τίποτα.. Γνω
στό aval, ότι έκλεισε την πόρτα και τους άφησε να καούν. 
Έ φ υγε και γύρισε ήσυχος στο δωμάτιό του. Συνιέρου 15 στην 
Πλατεία Βάθης όπου έμενε από έτους περίπου. Από τότε, που

είχε έρθει σε διάσταση με την γυναίκα του...
Η τραγωδία έγινε αντιληπτή κατά τις 5 το πρωί. Ο Αντώνιος 
Στρογγυλούδης ο οποίος έχει παντρευθή την αδελφή της Βασι
λικής Λυμπέρη και μένει εκεί κοντά, κατέβαινε με το αυτοκίνη
τό του στην Α θήνα Πήγαινε στο Δρομοκαϊτιο, όπου εργάζεται 
ως μηχανικός θερμαστής Καθώς περνούσε από εκεί, έρριξε μια 
ματιά στο σπίτι της κουνιάδας του και πρόσεξε, ότι έβγαινε κα
πνός από την στέγη. Σταμάτησε και πλησίασε στο σπίτι. Αντε- 
λήφθη την φωτιά και κάλεσε σε βοήθεια Τον άκουσε ο εξάδελ- 
φός του Αθανάσιος Αγγέλου και έτρεξε.
Οι δυο άνδρες έσπασαν με φτυάρια το παράθυρο, αλλά οι φλό
γες δεν τους επέτρεπαν να πηδήσουν στο δωμάτιο. Απεφάσισαν 
να σπάσουν την πόρτα Αλλά δεν χρειάσθηκε, γιατί ήταν ξεκλεί
δωτη. Άνοιξαν και όταν μπήκαν έκλεισαν τα μάτια από την φρι- 
κιαστική εικόνα που αντίκρυσαν.
Μπροστά στην είσοδο, ανάσκελα πάνω στο μωσαϊκό ήταν νεκρό 
το αγοράκι. Δίπλα του βρισκόταν η μητέρα του. Την σήκωσαν 
και διεπίστωσαν ότι ανέπνεε. Την έβγαλαν έξω από το δωμάτιο 
και με αυτοκίνητο την μετέφερε ο Αγγέλου στο Γενικό Κρατι
κό Νοσοκομείο.

Μυρωδιά από ψημένη σάρκα

Ο  Στρογγυλούδης ξαναγύρισε στο σπίτι. Η μυρωδιά από την 
ψημένη σάρκα ήταν διάχυτη τώρα στην περιοχή. Σε έξαλλη κα
τάσταση ο γαμπρός της Βασιλικής Λυμπέρη προχώρησε στο βά
θος του χωλ και βρήκε την πεθερά του. Ή ταν πεσμένη έξω από 
το μπάνιο. Φαίνεται ότι πήγαινε να ρίξη νερό και να σβήση από 
το κορμί της την φωτιά. Δεν τα κατάφερε όμως... Ο Στρογγυ- 
λούδης σήκωσε την πεθερά τους και διεπίστωσε, ότι ήταν νε
κρή.
Στο άλλο δωμάτιο βρήκε πεσμένη επάνω στο χαλί την μικρή 
Παναγιώτα Την σήκωσε με αγωνία στα χέρια του και κατάλα
βε, ότι ήταν νεκρή.
Η μικρή δεν είχε εγκαύματα Φαίνεται όμως ότι πέθανε από 
ασφυξία
Κινητοποιήθηκαν συγγενείς και γείτονες και ειδοποιήθηκε η 
Άμεσος Επέμβασις της Χωροφυλακής και η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία Σε λίγο, έφθασαν στο σπίτι της τραγωδίας άνδρες της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Χωροφυλακής 
Κατεσβέσθη η πυρκαϊά και από την πρόχειρη αυτοψία, δη- 
μιουργήθηκε η  εντύπωση, ότι επρόκειτο για δυστύχημα από 
ανάφλεξη σόμπας πετρελαίου ή από βραχυκύκλωμα ήλεκτρο-
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φόρων καλωδίων.
Λίγο αργότερα, έφθασε στο οπίτι της τραγωδίας ο συνταγματάρχης Πόνος Μαυροειδής Παρατήρη
σε, ότι η σόμπα ήταν άθικτη και απέκλεισε το ενδεχόμενο η φωτιά να είχε προσέλθει από ανάφλεξη. 
Κάτι άλλο έπρεπε να ουμβαίνη.
Οι υπόνοιες του, ότι δεν έπρεπε να ήταν δυστύχημα, ενισχύθηκαν όταν πρόσεξε ακόμη ότι στο έξω 
μέρος της κλειδαριάς της κυρίας εισόδου υπήρχε ξεχασμένο κλειδί. Ρώτησε τους συγγενείς αν το εί- 
χε χρησιμοποιήση κανένας από εκείνους για να ανοίξουν το σπίτι, όταν αντελήφθησαν την φωτιά, 
αλλά του απάντησαν αρνητικά. Κάποιος είχε μπή στο σπίτι. Ή ταν φανερό. Και τότε έδωσε εντολή 
σε αξιωματικούς της Ασφαλείας της Χωροφυλακής Προαστίων να αναζητήσουν τον σύζυγον της 
Βασιλικής Λυμπέρη...

Επιβεβαίωση

Ο ,  υπόνοιες έγιναν βεβαιότητα, λόγο αργότερα, όταν η Βασιλική Λυμπέρη, εκμυστηρεύθηκε στην 
θεία της, μοναχή Φιλοθέη, που την επεσκέφθη στο Νοσοκομείο, ότι την φωτιά την είχε βάλει ο άν- 
δραςτης!
Η είδηση διαδόθηκε αστραπιαία στους κατοίκους της περιοχής και φυσικά και στους αξιωματικούς 
της Χωροφυλακής, που ενώ αναζητούσαν τον δράστη, εκείνος εμφανίσθηκε μόνος του στο σπίτι, 
όπου είχαν καή τα παιδιά του και η πεθερά του. Παρουσιάσθηκε από.... ενδιαφέρον. Τον ειδοποίησε, 
όπως είπε η μητέρα του και έτρεξε με τον αδελφό του και τον γαμπρό του να δη τι... είχε συμβή. Οι 
δύο τελευταίοι δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι επρόκειτο για έγκλημα δικό του. Πίστευαν, ότι η 
τραγωδία οφείλετο οε δυστύχημα
Ό ταν εμφανίσθηκε όμως στην περιοχή ο Βασίλης Λυμπέρης οι συγγενείς και οι γείτονες, που είχαν 
συγκεντρωθή έξω από το σπίτι, κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του.
- Κάθαρμα! Παλιάνθρωπε, δολοφόνε!
Σίγουρα θα τον λυντσάριζαν, πρόλαβαν όμως άνδρες της Χωροφυλακής και τον άρπαξαν από τα χέ
ρια τους την τελευταία στιγμή. Τον έβαλαν σε ασυρματοφόρο αυτοκίνητο και τον οδήγησαν στο 
Τμήμα Χωροφυλακής Χαλανδρίου.
Οι συγγενείς και οι γείτονες που τον αντίκρισαν, πρόσεξαν, ότι το πρόσωπό του ήταν τσουρουφλι
σμένο. Τον είχαν αρπάξει οι φλόγες την στιγμή που διέπραττε το ειδιχθέστερο έγκλημα στην Ελλά
δα.
Ο δράστης σκληρός και αδίστακτος προσπαθεί να πείση τους αξιωματικούς στο Τμήμα του Χαλαν
δρίου, ότι δεν έχει καμμιά σχέση με τον θάνατο των παιδιών του.
- Γ ιατί έβαλες την φωτιά;
- Δεν ξέρω τι μου λέτε.
-Τα σημάδια, που έχεις στο πρόσωπό, πώς έγιναν;
Δεν σκέφτεται ο Λυμπέρης Είχε έτοιμη την απάντηση.
- Κάηκα χθες το βράδυ στο δωμάτιο, όταν πήγα να ανάψω ένα καμινέτο με οινόπνευμα, για να ψή
σω καφέ.
Για να γινη πιστευτός επικαλέοθη και την μαρτυρία φίλων του, με τους οποίους έπαιζε χαρτιά την 
προηγούμενη νύχτα, στο δωμάτιό του. Οι φίλοι του βρέθηκαν και είναι στην διάθεση της Αστυνο
μίας γιατί, όπως διαπιστώθηκε αργότερα, οι δυο απ’ αυτούς γνώριζαν για το έγκλημα που είχε δια- 
πράξρι.
Ωστόσο, παρά την επιμονή του Λυμπέρη, ότι τα εγκαύματα στο πρόσωπό του ήταν από το καμινέ
το, ο ιατροδικαστής κ. Σταμούλης παρατήρησε ότι υπήρχε αιθάλη στον λωβό του αριστερού αφτιού 
του. Και αιθάλη δεν προέρχεται από καύση οινοπνεύματος αλλά βενζίνης 
Το στοιχείο αυτό από το ένα μέρος και οι συνεχείς ερωτήσεις των αξιωματικών της Χωροφυλακής 
έκαναν τον δράστη να περιέλθη σε δύσκολη θέση. Παρουσία του εισαγγελέως κ. Φάκου, ωμολόγη- 
σε ότι απτός έβαλε την φωτιά.
- Γ ιατί το άτονες
- Στην κατάσταση, που ήμουνα, δεν μπορώ να θυμηθώ τίποτα...
Σκύβει το κεφάλι και αρχίζει να ...κλαίή. Είναι σαν να ζητάη έλεος Σαν να ξεχνάη τι έκανε, ενώ δεν 
υπάρχει αμφιβολία, ότι έχει πλήρη επίγνωση της πράξεώς του. Ενήργησε εν ψυχρώ. Έ φ υγε από το 
δωμάτιό του νύ χτα  Από πρατήριο βενζίνης της οδού Σωνιέρου, γέμισε ένα μπιτόνι και ανέβηκε 
στην Μεταμόρφωση με Ι.Χ,. αυτοκίνητο, που του είχε αγοράσει η γυναίκα του. Άνοιξε την πόρτα
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και τους έκαψε σαν ποντίκια Και τώρα ισχυρίζεται, ότι δεν είχε 
πρόθεση να κάνη κακό, αλλά να τους φοβερίση.
Δεν εξηγεί όμως γιατί έκλεισε την πόρτα και έσπευσε να απομα- 
κρυνθή, αφήνοντας τα παιδιά του, την γυναίκα του και την πε
θερά του στις φλόγες.
Η γυναίκα του Λυμπέρη, στην κατάθεση, που έδωσε στους αξιω
ματικούς της Χωροφυλακής, λέει μεταξύ των άλλων: 
"Κοιμόμουνα και ξαφνικά άκουσα θόρυβο. Όταν έτρεξβ στο πλαϊνό 
δωμάιωείδατονάνδραμου,πουά^βαλειφίΜ ύσπινμητέραμοϋ'. 
Πλησίασε να την βοηθήση, αλλά την καθήλωσε, λέγοντας της: 
"Κακούργα, θα πληρώσης για όλα!" και την έσπρωξε επάνω στις 
φλόγες.
Η Βασιλική Λυμπέρη, στο τέλος της καταθέσεώς της παρακαλεί 
να μην του κάνουν κακό!".
Γνωρίζει άραγε τον θάνατο τω ν παιδιών της;
Δράστης και θύμα γνωρίσθηκαν προ τετραετίας, σε νοσοκομείο, 
όπου νοσηλεύαντο οι πατέρες τους. Μεταξύ τους αναπτύχθηκε 
ειδύλλιο και σύντομα παντρεύθηκαν. Έζησαν κάπως αρμονικά 
τα δύο πρώτα χρόνια κ ι’ ύστερα άρχισαν μεταξύ τους καυγάδες 
και πριν από ένα χρόνο ήρθαν σε διάσταση. Η Βασιλική Λυμπέ
ρη με τα δυο παιδιά της έμενε στο σπίτι της μητέρας της (Χαλάν
δρι) και εκείνος ενοίκιασε δωμάτιο στην Αθήνα 
Η Βασιλική Λυμπέρη, που είναι απόφοιτος του γυμνασίου και 
γνώριζα την αγγλική γλώσσα, εργαζόταν στην εταιρεία Έ σκρά ' και 
με το μισθό της συντηρούσε τα παιδιά της. Εκείνος εργαζόταν στο 
εργαστήριο συσσωρευτών του γαμπρού του.

Ψυχρός ο δράστης

Ο  Δράστης του εγκλήματος είναι τύπος ψυχρού εγκληματίου, 
αδίστακτος και σκληρός. Στην ανάκριση ισχυρίσθηκε ότι για 
όλα έφταιγε η πεθερά του.
Αλλ’ όπως προκύπτει από καταθέσεις ο β ιος δεν ήταν καλός χα
ρακτήρας. 'Ε πινε και έπαιζε χαρτιά και είχε απαταλήσει την 
προίκα, που είχε πάρει από την γυναίκα του. Και συνεχώς ζη
τούσε όλο και περισσότερα, για να κάνη δήθεν, δική του δουλε
ιά. Αλλά δεν άτονε τίποτα και τα χρήματα, που έπαιρνε από την 
γυναίκα του, χάνονταν στα χέρια του. Οι μάρτυρες κατάθεσαν 
ότι είχε δημιουργήσει και πολλά χρέη, τα οποία του πλήρωνε η 
γυναίκα του, η  οποία εργαζόταν για να μπορέοη να συντηρήοη 
τα δυο μικρά παιδιά τη ς
Ο Β. Λυμπέρης ο οποίος καταδικάσθηκε τετράκις εις θάνατον, 

έκανε δύο απόπειρες για να αποφύγει το εκτελεστικό απόσπα
σμα Άσκησε αναίρεση κατά της καταδικαστικής απόφασης του 
Κακουργιοδικείου στον Άρειο Πάγο, αλλά απορρίφθηκε. Υπέβα
λε εν συνεχεία αίτηση χάριτος στο Συμβούλιο Χαρίτων, η οποία 
επίσης απορρίφθηκε. Το πρωί της 25.8.1972, στο Ηράκλειο της 
Κρήτης τελέσθηκε η οριστική απονομή της δικαιοσύνης για ένα 
έγκλημα που ήταν τόσο φριχτό, όσο το μίσος του δράστη για τα 
θύματά του. ]

Ανθ/μος Κωνσταντίνος Γ. Κούρος
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R U G ER  G P  100

Πιστόλια, περίστροφα, 
αυτόματα

Του Αστυνόμου Α' Σταύρου Μαντόκου 
της Διεύθυνσης Τεχνικών/ Τμήμα Οπλισμού

Σ
ύμφωνα με την ισχύουοα νομοθεσία, "Όπλο είναι 
κάθε μηχάνημα, το οποίο, με ωστική δύναμη που 
παράγεχαι με οποιονδήποτε τρόπο, εκτοξεύει βλήμα 
ή χημικές ουσίες ή ακτίνες ή φλόγες ή αέρια και 
μπορεί να επιφέρει κάκωση ή βλάβη της υγείας σε 

πρόσωπα ή βλάβη οε πράγματα ή να προκαλέσπ πυρκαγιά 
και ιδίως κάθε πυροβόλο όπλο, χειροβομβίδα και νάρκη κάθε 
τύπου, όπως και κάθε συσκευή που μπορεί να προκαλέοει με 
οποιονδήποτε τρόπο τα ανωτέρω αποτελέσματα".

Το οπλοστάσιο της Ε λληνικής Αστυνομίας διαθέτει ένα σημαντικό 
αριθμό ατομικών οπλών, τα οποία μπορούν να  ταξινομηθούν σε 
τρεις βασικές κατηγορίες;

Ε π α να λη π τικ ά  όπλα:
Στην κατηγορία τω ν επαναληπτικών όπλων ανήκουν τα περίστρο
φ α  Εμφανίστηκαν περίπου στα μέσα του 18ου αιώνα και ήταν μο
νή ς ενέργειας σκανδάλης Η  ονομασία "περίστροφο" προήλθε από τη  
περιστροφική κίνηση του βυκίου. Το περίστροφο λόγω του βάρους 
του και της απλότητας κατασκευής του μηχανισμού του, είναι εύ
κολο στη μεταφορά και στον τρόπο χρήσης Τα σύγχρονα περίστρο
φα είναι διπλής ενέργειας και παρέχουν εξαιρετική ακρίβεια Τα πε
ρίστροφα αποτελούσαν τον αρχικό οπλισμό της Ε λληνικής Αστυνο
μ ία ς Μ ερικά από τα πιο διαδεδομένα περίστροφα που εξυπηρετούν 
τις υπηρεσιακές ανάγκες είναι τα  
> SMITH & WESSON 0.357 MAGNUM,
> SMITH & WESSON 0.38 SPECIAL,
>  RUGER 0.357 MAGNUM,
>  TAURUS 0.38 SPECIAL.

Η μια υτόμα τα  όπλα:
Στην κατηγορία τω ν ημιαυτόματων όπλων ανήκουν τα πιστόλια 

και οι καραμπίνες
Το πιστόλι τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί σαν το κύριο ατομι
κό όπλο του αστυνομικού προσωπικού. Τα διαμετρήματα που μπο
ρούν να προσφέρουν ικανοποιητική δραστική δύναμη για  αστυνο- 
μ ική χρήση είναι αυτά των: 9mm, το 0.40 S&W, το 0.45 ACP, το 
3.57 Sig και το 0.45 GAP.
Η  αναχαιτιστική ικανότητα τω ν διαμετρημάτων τείνει να  παρου
σιάζει αυξητική τάση λόγω και τη ς ανάπτυξης προσωπικών θωρά

κω ν προστασίας Τ ην τελευταία δεκαετία παρατηρείται μια εκτενής 
χρήση πολυμερικών και συνθετικών υλικώ ν στη κατασκευή, κυρί
ω ς τω ν σκελετών τω ν ημιαυτόματων πιστολιών, με αποτέλεσμα τη 
σημαντική εξοικονόμηση βάρους Γία διευκόλυνση της λογιστικής 
υποστήριξης τα διαμετρήματα πιστολιών και υποπολυβόλων σε 
πολλές περιπτώσεις είναι κοινά. Μέοα στα πλαίσια του εκσυγχρονι
σμού του εξοπλισμού της Ελληνικής Αστυνομίας στις τελευταίες 
δύο δεκαετίες οι υπηρεσιακές ανάγκες σε οπλισμό καλύπτονται με 
πιστόλια και καραμπίνες Τα mo διαδεδομένα πιστόλια που διαθέτει 
η  Υπηρεσία (όλα στα 9mm) είναι τα:
> Η.Κ.
> USP
> CZ75
> S&W910.
Τα πιστόλια θεωρούνται σύγχρονος οπλισμός και υπερτερούν τω ν 
περιστρόφων στην δύναμη πυρός του όπλου καθόσον έχουν διπλά
σια ή και τριπλάσια ακόμη χω ρητικότητα φυσιγγίω ν στο γεμιστή
ρα τους
Η  αστυνομική καραμπίνα έχει συνήθως διαμέτρημα 12ga και συνο
λικό μήκος ενός περίπου μέτρου. Διαχωρίζονται σε ημιαυτόματες ή 
τύπου pum p action .Η εσωτερική επιφάνεια της είναι λεία σε αντί
θεση με εκείνη τω ν πολεμικών τουφεκιών που είναι ραβδωτή. Το 
μήκος της θαλάμης είναι συνήθως 3 ιντσών επειδή παρέχει τη  δυ
νατότητα της χρήσης M agnum φυσιγγιών. Η  μικρή σχετικά δρα
στική ακτίνα βολής η  ανώτερη αναχαιτιστική ικανότητα και η  έλ
λειψη κινδύνου εξοστρακισμών, καθιστούν το όπλο αυτό κατάλλη
λο για  τις αστικές περιοχές Η χρήσης της ενδείκνυται εκεί που 
απαιτείται σημαντική δύναμη πυρός και υψ ηλή ισχύ κρούσης 
Π ρόκειται για  ένα ιδιόμορφο όπλο πολλαπλής χρήσης για  το οποίο 
απαιτείται άρτια εκπαίδευση του χειριστή του. Σημαντικό πλεονέ
κτημα της καραμπίνας είναι η  επιβλητική της εμφάνιση, διότι έχει 
πιστοποιηθεί ότι επιδρά ανασταλτικά σε κάθε σκέψη για  τέλεση 
έκνομης ενέργειας Η δυσκολία 
στο χειρισμό του όπλου έγκει
ται στον έλεγχο τη ς διασποράς 
τω ν σκαγιών, ανάλογα με την 
απόσταση. Το ζήτημα της δια- 
σποράς ίσιος είναι το μόνο μειο
νέκτημα τη ς
Οι καραμπίνες που διαθέτει η
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ΜΡ5

USP COMPACT

R U G ER  S P E E D  6

Υπηρεσία είναι W INCHESTER - MOD 
1200 και REMINGTON 870,'Ενας and 
τους βασικούς λόγους που επιλέγεται η 
καραμπίνα από τα αστυνομικά σώματα, εί
ναι η  φήμη της αναχαιτιστικής της ικανό
τητας "stopping power". Φ υσικά είναι πλέ
ον βέβαιο ότι πολύ λίγα από τα μικρά όπλα 
μπορούν να  προσεγγίσουν την αναχαιτι- 
στικη δύναμη της καραμπίνας και να  εξρυ- 
δετερώσουν τον αντίπαλο σε κοντινές απο
στάσεις.

Α υ τό μ α τ α  ό π λ α :
Στην κατηγορία τω ν αυτόματων όπλων 
ανήκουν τα υποπολυβόλα και τα τυφέκια. 
Η  ανάγκη για τη δημιουργία τω ν υποπο- 
λυβόλων εμφανίστηκε το πρώτο τέταρτο 
του 20ου αιώ να Είναι ένα όπλο μικρό σε 
διαστάσεις το οποίο πυροδοτεί πολλά φυ
σίγγια με συνεχόμενες βολές, φέρεται εύ
κολα από το χειριστή του και γενικά είναι 
ένα όπλο που χρησιμοποιείται με μεγάλη 
επιτυχία σε αστικό περιβάλλον. Από τότε 
μέχρι σήμερα κατασκευάστηκαν από πολ
λούς κατασκευαστές σε διάφορες χώρες 
και σε πληθώρα διαμετρημάτων (9mm, 
0.40SW, 0.45ACP).
Σε γενικές γραμμές τα αυτόματα όπλα δια
χωρίζονται οε ανοικτού κλείστρου και 
κλειστού κλείστρου.
Στα αυτόματα όπλα ανοικτού κλείστρου 
είναι η σειρά τω ν υποπολυβόλων UZI, και 
η σειρά INGRAM.
Μερικά υποπολυβόλα κλειστού κλείστρου 
είναι το Η&Κ Μ Ρ5, το RUGER ΜΡ9, το 
STYER ΤΡΜ, το BERRETA Μ Ρ12 κα . 
Τα mo διαδεδομένα υποπολυβόλα που δια
θέτει η  Υπηρεσία είναι:
> Υποπολυβάλο Η .Κ ,
>  ΜΡ5,
> U ZI.

Το υποπολυβόλο ΜΡ5Α-3 διαμετρήματος 

9mm είναι ένα από τα mo αξιόπιστα όπλα 

της κατηγορίας του. Συνδυάζει εξαιρετική 

ακρίβεια βολής και μεγάλη δύναμη πυρός. 

Ε κτελεί βολή κατά βολή και βολή κατά ρι- 

πάς. Το σύστημα λειτουργίας του στηρίζε

ται στη μέθοδο της οπισθοδρόμησης με σύ

στημα σφήνωσης του κλείστρου μέσω κυ

λίνδρου. Τροφοδοτείται με γεμιστήρα 30 φυ

σιγγίου και η ταχυβολία του είναι της τάξω ς 

τκιν 8(Χ) φυσιγγίων το λεπτό. Τα υποπολυβό

λα καλύπτουν σε ισχύ τα πιστόλια και τα περί

στροφα και συμπληρώνουν τα κενά τους, 

χρησιμοποιούμενα οε περιπολίες αστυνομικά 

μπλόκο, φρούρηση στόχων κλπ.

Οσον αφορά στα τυφέκια, τα mo διαδεδο

μένα που διαθέτει η  Ελληνική Αστυνομία 

είναι τα:

> Τυφέκια Η .Κ

> G3-A4,

> G3-A4,

Τα όπλα αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως 

από το προσωπικό που υπηρετεί στα Τμή

ματα Συνοριακής Φ ύλαξης των Ο .Π .Κ Ε. 

και τω ν Ε Α Υ .Δ.Ε (Ειδικές Αστυνομικές 

Υπηρεσίες Δίωξης Εγκληματικότητας).

Πέραν του παραπάνω αναφερομένου οπλι

σμού το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας 

διαθέτει σημαντικό ειδικό οπλισμό για  την 

κάλυψη αναγκών τω ν Ειδικών Υπηρε

σιών. Στον τομέα τω ν Ειδικών Αστυνομι

κώ ν Επιχειρήσεων εμφανίζεται μια τάση 

χρησιμοποίησης ισχυρότερω ν όπλων 

(χρήση όπλων τύπου carbine), τα οποία 

σταδιακά παραγκωνίζουν τη μέχρι τώρα 

χρήση τω ν υποπολυβολων.

ΜΜ
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟ Λ ΕΣ·
Ν .Φ Λ Ο Υ Τ Ζ Η  2 5 -Κ Ε Β Ο Π , Χ Α ΪΔ Α Ρ Ι

ΑΡΒΥΛΑ 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ 

ΠΗΛΙΚΙΑ 
ΔΙΑΣΗΜΑ 

ΖΩΝΕΣ 
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ POLICE 
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΡΙΝΗ ΠΌΛΕ ΜΠΑΛΝΤΡΕίτ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 
75 EYPQ (ΥΦΑΣΜΑ ΟΕΛΑΠί)

ΟΡΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΕΣ 09:00-21:00 
ΤΗΛ. 210 5326379,5810513

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΑΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΑ

*  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Λ ΑΟΠΛΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ 
ΛΑΒΕΣ (ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ · ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ 
ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ■ ΣΥΛΛΗΨΗΣ) -

*  ΑπΟΑΜΥΝΑ & ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ
*  TAE KWON DO (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ -  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ)
*  ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΓΓΡΑΦ ΕΣ Ο ΛΟ ΤΟ Χ Ρ Ο Ν Ο

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Γ.ΓΑ.
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ WORLD 
HAPKIDO 5 DAM. TAE KWON 0040AM

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 189, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
tn il.: 210 9421 300, 210 9521 609



πολιτιστικόκέντρο
της Ελληνικής Αστυνομίας

Το υπό ίδρυση ΠοΛτιστικο Κέντρο 
της Ελληνικής Αστυνομίας

"Η ιστορία είναι ο μάρτυς 
των εποχώ ν,
?ι λαμπάς της αλήθειας, 
η ζωή της μνήμης, 
ο διδάσκαλος της ζωής..."

ία αυτά δεν είναι λόγια ενός σύγχρονου ιστορικού ή  δια- 
ου, αλλά ειπώθηκαν πριν αιώνες, κατά την ρωμαϊκή 

εποχή, από τον ρήτορα, πολιτικό Κακάρωνα.. Και η Ελληνική 
Αστυνομία έχει την δική της ιστορία Μια ιστορία πλούσια, μα 
άγνωστη στο ευρύ κοινό, γιατί η ιστορία της Ελληνικής Αστυ
νομίας δεν εξικνείται όπως πήρε την σημερινή της μορφή, αλ
λά πάει πίσω -ανεξάρτητα αν τότε την Αστυνομία την έλεγαν 
Χωροφυλακή, Αστυνομία Πόλεων...- στο 'Ε πος του ’40, στη 
Κατοχή, στη Μ. Ασία, στο Βορειοηπειρωτικό, στους Βαλκανι
κούς πολφ ούς στον Μακεδονικό αγώνα, στον Κοπετόν 
Μπούα, στα Ηπειροθεσσαλικά, στον Ν. Φιλάρετο, στον Μπασ- 
δέκη, στον μεγάλο μας ποιητή Γ. Ζαλακώστα, στον Δ. Δεληγι- 
ώργη, στον... στον... για να φθάσει στον Μ ακρυγιάννη και ακό
μη mo πίσω.
Η πολιτεία, εκτιμώντας το ιστορικό αυτό παρελθόν της Αστυ
νομίας αλλά και την μεγάλη της προσφορά στο κοινωνικό σύ
νολο, δια στόματος κ. Πρωθυπουργού, εξήγγειλε, πριν ένα χρό
νο, κατά τον εορτασμό της Ή μ φ α ς Αστυνομίας 2004", την 
ίδρυση Μουσείου Ελληνικής Αστυνομίας Βιβλιοθήκης και 
Ιστορικού Αρχείου.
Στο πλαίσιο υλοποίησης της εξαγγελίας αυτής του κ. Πρωθυ
πουργού, η πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία της Αστυνομίας 
αποφάσισε η υπό ίδρυση Υπηρεσία Μουσείου, Βιβλιοθήκης και 
Ιστορικού Αρχείου να αποτελέσει ένα σύγχρονο Πολιτιστικό 
Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας με την διαμόρφωση "πολυχώ- 
ρου" με αίθουσες εκδηλώσεων για το εν ενεργεία και εν συντά- 
ξει προσωπικό αυτής εκπαιδευτικά σεμινάρια εθνικού και ευ
ρωπαϊκού μετεκπαιδευτικού χαρακτήρα στα πλαίσια της αστυ
νομικής συνεργασίας στην Ε υρω παϊκή 'Ε νω ση, αλλά και

τω ν διμερώ ν συνεργασιώ ν της Ελληνικής Αστυνομίας με 
την παγκόσμια κοινότητα στον τομέα πρόληψης και καταστο
λής κάθε μορφής εγκληματικού φαινομένου.
Ή τοι, σε γενικές γραμμές ο λόγος ίδρυσης της νέας αυτής 

Υπηρεσίας που θα φέρει την επωνυμία 'Πολιτιστικό Κέντρο 
Ελληνικής Αστυνομίας" (Π Ο .Κ ΕΑ ) είναι η ανάδειξη και η 
προβολή της Ιστορίας και του φ γο υ  τω ν αστυνομικών Σωμά
των, η συγκέντρωση, διάσωση, συντήρηση, ταξινόμηση και 
διάθεση του αρχειακού υλικού προς έρευνα, έκθεση κειμηλίων 
ή άλλων αντικειμένων, που αναφέρονται στην ιστορική εξέλι
ξη του αστυνομικού θεσμού στην Ελλάδα, στο ευρύ κοινό και, 
όπως προαναφέρθηκε, η  οργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδη
λώσεων του εν ενεργεία και εν συντάξει προσωπικού της Ελ
ληνικής Αστυνομίας και των μελών των οικογενειών τους 
Για το σκοπό αυτό, με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσι
ας Τάξης και Εσωτερικών, συστήθηκε επιτροπή από υπηρεσια
κούς παράγοντες και ειδικούς σ’ ανάλογους τομείς επιστήμο
νες η οποία εξέτασε το όλο θ φ α  και υπέβαλε στην ηγεσία τις 
προτάσεις Έ τσ ι και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
της ηγεσίας:
Το ΠΟ.ΚΕ Α  θα εδρεύει στην Αθήνα, στο κτιριακό συγκρότη
μα της πρώην Σχολής Αξιωματικών (Μεσογείων 96) μετά από 
τη σχετική ανακαίνιση και επισκευή του χώρου αυτού. Παραρ
τήματα του Π Ο .Κ Ε Α  θα μπορούν να ιδρύονται και σε άλλες 
πόλεις
Στο χώρο, όπου θα εκτίθενται τα διάφορα εκθ φ α τα  (Μου
σείο), σε πρώ τη φάση θα αξιοποιηθούν, αναδειχθούν και θα 
τοποθετηθούν εκθφ α τα  του Μ ουσείου τη ς πρώ ην Χωρο
φυλακής "Μ ακρυγιάννη", αντικείμενα οπλισμού, αστυνομι
κές στολές μέσα και εξοπλισμός πολεμικών περιόδων που 
τώρα βρίσκονται αποθηκευμένα στο χώρο τη ς Α στυνομικής 
Ακαδημίας και σε δεύτερη φάση θα καταβληθεί προσπάθεια 
ώστε να  συγκεντροοθούν πολύτιμα αντικείμενα που ανή
κουν σε ιδιώτες κ.λπ. Ε π ίσ η ς  θ α  σ υ γ κ ε ν τ ρ ω θ ε ί φ ω 
τ ο γ ρ α φ ικ ό  κ α ι έ ν τ υ π ο  υ λ ικ ό  κ α θ ώ ς κ α ι ε ικ α σ τ ι
κ ά  έ ρ γ α  π ο υ  α π ε ικ ο ν ίζ ο υ ν  σ η μ α ν τ ικ ο ύ ς  σ τα θ -
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μ ο ύ ς  τ η ς  ισ τ ο ρ ία ς  τ η ς  Α σ τυ ν ο μ ία ς .
Το αρχειακό υλικό (Ιστορικό Αρχείο) θα έχει τον δικό του χώρο 
(αίθουσα φύλαξης, συντήρησης εγγράφων, υποδοχής, αναγνω
στήριο, κ.λπ.), όπου με μέριμνα και φροντίδα εξειδικευμένου 
προσωπικού θα αξιολογείται και θα συντηρείται σε χώρους με 
κλιματολογικές συνθήκες διάσωσης. Περαιτέρω θα ληφθεί 
ιδιαίτερη μέριμνα για την αναπαραγωγή, φωτογράφηση, μικρο- 
φωτογράφηση, ψηφιοποίήση πολύτιμων εγγράφων.
Ακόμη, στο Π Ο .Κ Ε Α  -θα λειτουργεί σύγχρονη Βιβλιοθήκη, 
που θα εμπλουτίζεται συνεχώς και θα δύναται να προβαίνει 
στην έκδοση επιστημονικών μελετών, βιβλίων κ,λπ. Η  Βιβλιο
θήκη θα είναι ανοικτή στο ευρύτερο κοινό, δηλαδή δεν θα εξυ
πηρετεί μόνο τις ανάγκες - εκπαιδευτικές και ερευνητικές - των 
μελών της Αστυνομίας αλλά και εκείνες των σπουδαστών και 
όλων των ενδιαφερομένων ερευνητών.
Πρόθεση είναι, για λόγους οικονομοτεχνικούς και ευελεξίας το 
ΠΟ.ΚΕ Α  να έχει χαρακτήρα Νομικού Προσωπικού Ιδιωτικού 
Δικαίου που θα εποπτεύεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, 
με όργανα διοίκησης το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Διευθυντή 
και τον Αναπληρωτή Διευθυντή. Το λοιπό προσωπικό θα απο- 
σπάται από το εν ενεργεία προσωπικό των Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Επίσης θα δύναται να αποσπώ- 
νται εξειδικευμένοι ερευνητές ή ειδικοί επιστήμονες τεχνικοί 
και δημόσιοι υπάλληλοι από άλλα ιδρύματα, οργανισμούς ή  φο
ρείς του δημοσίου.
Για την εκπλήρωση του σκοπού του το ΠΟ.ΚΕ Α , πέραν των 
άλλων (συγκέντρωση αρχειακού υλικού και διαφόρων εκθεμά
των), θα:
> εκπονεί ερευνητικά προγράμματα για την ιστορία του αστυ
νομικού θεσμού για λογαριασμό ή σε συνεργασία με το Αρχη
γείο της Ελληνικής Αστυνομίας ή άλλους φορείς
> αναπτύσσει συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με 
οργανισμούς και υπηρεσίες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά 
κέντρα και ιδρύματα, κοινω νικούς επιστημονικούς και πα
ραγω γικούς φορείς, δημοσίους και ιδιω τικούς 
>παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις ως προς την ταξινό
μηση και συντήρηση ιστορικού αρχείου και υλικού.

>διατυπώνει προτάσεις για την αξιοποίηση των εκθεμάτων του 
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
>οργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια και θα δημο
σιεύει ερευνητικά και γενικότερα επιστημονικά πορίσματα και 
συναφή έργα
Ή δη, η αρμόδια Διεύθυνση Οργάνωσης - Νομοθεσίας του Αρ
χηγείου Ελληνικής Αστυνομίας επεξεργάζεται το σχετικό νομο
σχέδιο βρύσης του Πολιτιστικού Κέντρου της Ελληνικής 
Αστυνομίας (Π Ο .Κ ΕΑ ), που, όταν θα ολοκληρωθεί, θα σταλεί 
στη Βουλή των Ελλήνων, προς ψήφιση.
Είναι, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη η Ελληνική Αστυνομία να 
αποκτήσει, επιτέλους το δικό της ιδιαίτερο χώρο στον οποίο το 
προσωπικό της θα βρίσκει διέξοδο στις πνευματικός του ανησυ
χίες - αναζητήσεις πολύ, δε, περισσότερο θα αναδείξει το πλού
σιο σε προσφορά, σ’ όλους τους τομείς (κοινωνικό, εθνικό), πα
ρελθόν της και να διδάσκεται απ’ αυτό, ακόμη και μέσα από τα 
όποια λάθη τη ς Γί’ αυτό, επιβάλλεται η Ελληνική Αστυνομία 
να  κρατήσει νωπές τις μνήμες τη ς να μη σβήσει το παρελθόν 
τη ς γιατί "Σβήνοντας ένα κομμάτι απ’ το παρελθόν σβήνει κα
νείς κ ι ένα αντίστοιχο απ’ το μέλλον κι είναι θλιβερή η ζωή, που 
μοιάζει με ακατοίκητο σπίτι" θα πει ο νομπελίστας ποιητής μας 
Γ. Σεφέρης εξ άλλου ο πρύτανης της ελληνικής δημοσιογραφί
α ς Βλάσης Γραβριηλίδης αν ζούσε σήμερα, θα καταχωρούσε, 
ενδεχομένως σε κάποιο σχετικό λεύκωμά του, που θα εξέδιδε, 
την επιγραμματική φράση:
Ή  ιστορία της Ε λληνικής Αστυνομίας είναι η ιστορία του 
τόπου μας"*.

* Σε αναμνηστικό λεύκωμα που εκδόθηκε από τον Βλάση Γραβριηλίδη 
το 1896, με την ευκαιρία των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων, είναι κατα- 
χωρημένη η εν λόγω επιγραμματική φράση, αναφέρεται, όμως, η Χωρο
φυλακή, γιατί στην ουσία ήταν το μόνο αστυνομικό Σώμα από τις συστά- 
σεως, σχεδόν, του ελληνικού κράτους μέχρι τότε, που αντιμετώπισε άλα τα 
σοβαρά προβλήματα δημόσιας τάξης και ασφαλείας, συμμετείχε στους 
εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες της πατρίδας μας, κΛπ.

Επιμέλεια: Αστυν. Β' Αλκής Ψωμάς
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/μουσική της Ελληνικής Αστυνομίας

υική της Ελληνικής Αστυνομίας συ- 
[κε την 8η Οκτωβρίου 1984 και προ- 

and την ενοποίηση των Τμημάτων Μου- 
των πρώην αστυνομικών Σωμάτων της 

Ελληνικής Χωροφυλακής και της Αστυνομίας 
Πόλεων που, ως γνωστόν, το έτος 1984, με τον 
Ν. 1481 καταργήθηκαν και ιδρύθηκε η Ελληνι
κή Αστυνομία:

α) Η  Μουσική της Ελληνικής Χωροφυλακής
ιδρύθηκε το 1939 με πρώτο Αρχιμουσικό, τον Μοί
ραρχο Δημήτριο Αρώνη. Τον Απρίλιο του 1941, με 
την εισβολή των Γερμανικών και Ιταλικών στρα
τευμάτων, διαλύθηκε από τις Γερμανικός Αρχός 
κατοχής και ανασυγκροτήθηκε τον Νοέμβριο του 
1942. Την 1η Ιανουάριου 1954, με το Ν.Δ. 2531 
έγινε αυτοτελής Υπηρεσία με ιδιαίτερο κανονισμό. 
Εκτός από το Τμήμα Μουσικής Αθηνών, υπήρχε 
στη Θεσσαλονίκη και δεύτερο Τμήμα Μουσικής 
Χωροφυλακής που είχε ιδρυθεί το Σεπτέμβριο 
του 1955.
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β) Η  Μουσική της πρώην Αστυνομίας Πόλεων ιδρύθηκε το έτος 1947 και απο- 
τελείτο από ένα μόνο Τμήμα με έδρα την Αθήνα Από της συστάσεώς της ανέλαβε Αρ
χιμουσικός ο ιδιώτης Σπυρίδων Δουκάκης
γ)Έδρα του Τμήματος Μουσικής της Ελληνικής Αστυνομίας είναι η Αθήνα 
και αποτελείται από 45 μουσικούς (διαφόρων βαθμών) άνδρες και γυναίκες με Διοι
κητή τον Αστυνόμο Β' Δημήτριο Κανούτα
Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί παράρτημα της Μουσικής Αθηνών και αποτελείται 
από 23 μουσικούς
Η ’Μουσική" ως σύνολο συμμετέχει σε λιτανείες οε Εθνικές Επετείους σε αθλητικές 
και οε εορταστικές εκδηλώσεις
Η ορχήστρα αποτελείται από 8 -10 μουσικούς οι οποίοι είναι μέλη της Μουσικής". 
Η ορχήστρα συμμετέχει σε διάφορες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Σώματος σε πο
λιτιστικές εκδηλώσεις χορούς σωματείων, Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμέ
νων, κατασκηνώσεις και διάφορες χοροεσπερίδες

Επιμέλεια: Π.Υ. / Δ.Ε./Α Αναστασία Πετράκη



I  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Η ιστορία της αιμοδοσίας 
και οι σταθμοί της

> Άλλος σημαντικός σταθμός είναι η ανακάλυψη του συ
στήματος RHESUS και σειράς άλλων συστημάτων ομάδων 
αίματος ώστε σήμερα, εκτός από τα κύρια συστήματα, να 
υπάρχει και σειρά από σπάνια αντιγόνα, πολλά από τα οποία εί
ναι καθαρά ατομικά αντιγόνα
> 0  επόμενος σταθμός στην ιστορία της μετάγγισης ήταν το 

1914 όταν με τις ταυτόχρονες εργασίες των Hustin (Βρυξέλ
λες), Acot )Μπουένος Άϊρες) και Lewisohn (Νέα Υόρκη), χρη
σιμοποιήθηκαν τα κιτρικά άλατα σαν αντιπηκτικό διάλυμα 
>Η διατήρηση του αίματος σε ψυγείο επηρέασε αποφασι
στικά την όλη οργάνωση της Αιμοδοσίας Το αίμα m a είναι δυ
νατόν να συλλέγεται, να διατηρείται και να χρησιμοποιείται σε 
ώρα ανάγκης

Μ
ε τον όρο "Αιμοδοσία" εννοούμε τη χορήγηση αί
ματος με τη μετάγγιση και κατ’ επέκταση την 
όλη οργάνωση που ασχολείται με τη λήψη, συ
ντήρηση και διάθεση του αίματος και των πα- 
ραγώγων του. Η  μετάγγιση αίματος υπήρξε η 

πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση οργάνου. Για να φθάσου- 
με στη σημερινή θέση της "Μετάγγισης Αίματος" χρειάστηκαν 
πολλές προσπάθειες επιτυχείς και ανεπιτυχείς που ειδικά για 
τη μετάγγιση θα μας γυρίσει πολλά χρόνια πίσω. Από τους αρ
χαίους χρόνους πολλοί λαοί αποδώσανε στο αίμα μαγικές ή θε
ραπευτικές ιδιότητες Λόγος για χορήγηση αίματος γίνεται 
στον Όμηρο, στους Αιγυπτιακούς παπύρους σε Εβραϊκά και 
Συριακά χειρόγραφα. Φαίνεται πως οι αρχαίοι Έ λληνες και οι 
Λατίνοι γνώριζαν τη μετάγγιση. Στους Ρωμαϊκούς χρόνους 
και στον Μεσαίωνα επικρατούσε η  λαϊκή αντίληψη ότι το αί
μα διατηρεί την υγεία, τονώνει και παρατείνει τη νεότητα Σαν 
πρώτη μετάγγιση θεωρείται η γενόμενη το 1492 στον Πάπα 
Ιννοκέντιο τον 8ο.
>Το ενδιαφέρον για τη μετάγγιση αναγεννιέται τον 19ο 

αιώνα Σε σειρά πειραματικών εργασιών, διαπιστώνεται ότι η 
μετάγγιση αίματος ζώου σε άνθρωπο ή ζώου σε άλλο είδος ζώ
ου είναι επικίνδυνη και πρέπει να εγκαταλεκρθεί. Η διαπίστω
ση αυτή, καθώς και η χρησιμοποίηση της σύριγγας για τη με- 
τάγγίση, αποτέλεσαν σημαντικό σταθμό στην ιστορία της με
τάγγισης
> 0  σημαντικότερος σταθμός στην ιστορία της μετάγγισης 

υπήρξε η  ανακάλυψη τω ν ομάδων αίματος από τον 
Landsteiner το 1900, ο οποίος το 1930 τιμήθηκε και με το 
βραβείο NOBEL.

Η  Α Ι Μ Ο Δ Ο Σ Ι Α  Σ Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α  
Έ να ς πολύ φωτισμένος μελετητής της Αιμοδοσίας για τη χώ
ρα μας υπήρξε ο αείμνηστος Μικές Παϊδούσης ο οποίος δη
μιούργησε και στην ιστορία της μεταγγίσεως στην Ελλάδα.. Ο 
πρώτη μετάγγιση στη χώρα μας έγινε το 1916 στην Πολυκλι
νική Αθηνών από τον καθηγητή Σπάρο Οικονόμου με δότη 
αίματος τον βοηθό του Μιχ. Πατρικαλάκη. Σε εργασίες του 
Μικέ Παϊδούση αναφερεται ότι κατά τους Βαλκανικούς και 
τον Α ' Παγκόσμιο Πόλεμο δεν πραγματοποιήθηκαν μεταγγί
σεις αίματος στην Ελλάδα Το 1935 ιδρύεται από τον Μ. Μακ- 
κά η Αιμοδοσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με πρώτο 
Διευθυντή τον Μ ικέ Παϊδούση, η οποία για πολλά χρόνια 
επωμίστηκε το βάρος της Αιμοδοσίας στη χώρα μας Η πρώ
τη μετάγγιση συντηρημένου αίματος έγινε στις 30 Νοέμ
βρη 1939 στο Λαϊκό Νοσοκομείο από τον Μικέ I Ιαιδού- 
αη, παρουσία του καθηγητή Γερ. Μάκρη. Η πολύτιμη 
προσφορά της μετάγγισης συντηρημένου αίματος με την ευ
θύνη του Ε.Ε.Σ φάνηκε κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και 
την κατοχή. Με την βοήθεια της μετάγγισης σώθηκαν τότε χι
λιάδες τραυματισμένοι και ασθενείς 
Για πολλές δεκαετίες το αίμα αποτέλεσε προϊόν εμπορίου από 

ιδιωτικές Τράπεζες αίματος Η εμπορία του αίματος καταργή- 
θηκε με νόμο το 1974, αλλά οι ιδιωτικές τράπεζες έκλεισαν το 
1979.

Π Η Γ Ε Σ  Α Ι Μ Α Τ Ο Σ
Οι αλματώδεις πρόοδοι της ιατρικής και οι μεγάλες ανάγκες σε 
αίμα οδήγησαν στην ανάπτυξη της εθελοντικής αιμοδοσίας
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"Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι όσες επιτυχίες κι αν 
έχουν οι γιατροί, οι ερευνητές, οι φαρμακολόγοι κ.λπ. θα είναι 
άχρηστες αφού δεν θα μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη 
χωρίς τη  συγκλονιστική συνεισφορά των ανώνυμων εθελο
ντώ ν αιμοδοτών" αναφέρει ο καθηγητής Παθολογίας-Αιματο- 
λογιας του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Κ  Ζούμπος 

Το ποσοστό των ατόμων που δίνουν αίμα σήμερα αντί
στοιχα περίπου στο 6% του πληθυσμού.
Οι περισσότεροι από τους αιμοδότες προσφέρουν αίμα περιστα- 
σιακά ανάλογα με τις ανάγκες των φίλων ή  των συγγενών 
τους Λίγοι, αλλά σταθερά αυξανόμενοι, είναι οι εθελοντές οι 
οποίοι δίνουν αίμα σε τακτικά χρονικά διαστήματα, επαναλαμ
βανόμενα Ο στόχος κάθε Κέντρου ή Σταθμού Αιμοδοσίας στην 
Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως είναι να εξασφαλίσει επάρκεια 
αίματος με τη συλλογή του από τακτικούς εθελοντές αιμοδότες 
Ό πω ς έχει φανεί από σειρά μελετών, η συχνότητα εντόπισης 
μεταδοτικών νοσημάτων είναι μεγαλύτερη στους δότες (συγγε
νείς φίλοι ασθενούς) απ’ ότι στους πιστούς τακτικούς αιμοδό
τες

Κάθε εθελοντής αιμοδότης εφοδιάζεται με κάρτα στην οποία 
αναγράφονται οι ημερομηνίες αιμοδοσίας Με τον τρόπο αυτό ο 
εθελοντής μπορεί να προγραμματίζει την ημερομηνία της επό
μενης αιμοδοσίας αλλά και να πιστοποιεί τη δραστηριότητα 
του σε περίπτωση που χρειαστεί αίμα ο βιος ή κάποιο συγγενι
κό του πρόσωπο. Ο τακτικός εθελοντής αιμοδότης μπορεί εκτός 
από τον εαυτό του να καλύψει με την κάρτα του και τους συγ
γενείς πρώτου βαθμού. Οι εθελοντές αιμοδότες προσέρχονται 
μεμονωμένα ή αποτελούν μέλη διαφόρων Συλλόγων Εθελο
ντώ ν Αιμοδοτών.

Ο εθελοντής Αιμοδότης δίνοντας μια μονάδα αίμα:
> Αισθάνεται, σαν άνθρωπος την ηθική ικανοποίηση ότι κάνει 
το καθήκον του σώζοντας μια ζωή και σαν πολίτης ότι συμβάλ
λει στη βελτίωση της υγείας του λαού.
Πιο συγκεκριμένα:
> Προσφέρει ανεκτίμητη συμβολή για να καλυφθούν οι ανά
γκες της Χώρας μας
Οι ανάγκες αυτές είναι:
>Ετήσιες ανάγκες αίματος 600.000 μονάδες
> Σε κάθε 10 νοσοκομειακούς αρρώστους οι δύο χρειάζονται με
τάγγιση αίματος
Γία να σωθεί ένας βαριά τραυματισμένος χρειάζεται 10 μέχρι 
και 40 μονάδες αίματος Ας σημειωθεί ότι η  Ελλάδα έχει πολύ 
μεγαλύτερο αριθμό τροχαίων ατυχημάτων σε σχέση με τις άλ
λες χώρες της Ευρώπης
Για κάθε πάσχοντα από Μεσογειακή Αναιμία χρειάζονται του
λάχιστον 30 μονάδες αίματος τον χρόνο.
> Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις η ανάγκη για κάθε άρρωστο 
υπερβαίνει τις 10 μονάδες όπως εγχείρησης καρδιάς ρήξη μή
τρας ή άλλη αιμορραγία στο τοκετό, βαριά γαστρορραγία
Για κάθε άρρωστο με λευχαιμία υπολογίζονται πάνω από 50 μο
νάδες αίματος ή αιμοπεταλίων.
>Γία να καλυφθούν οι ανάγκες σε πλάσμα και παράγωγα πλά
σματος πρέπει να κλασματοποιηθούν 600.000 μονάδες αίματος

Η Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ  ΤΟ Υ  Α ΙΜ Ο Δ Ο Τ Η
Τι πρέπει να ξέρει ο υποψήφιος εθελοντής αιμοδότης 
>Κάθε υγιής άνδρας ή γυναίκα 18-62 ετών, μπορεί να δίνει 
άφοβα αίμα 3 4  φορές το χρόνο.
> 0  όγκος αίματος που προσφέρει ο αιμοδότης είναι 450 ml και 
αποκαθίσταται αμέσως από τον οργανισμό. Το πλάσμα αναπα- 
ράγεται σε 24 ώρες και τα ερυθρά σε ένα μήνα
> Δεν πρέπει να διενεργείτε αιμοδοσία πριν περάσουν τρεις μή
νες από την προηγούμενη.
>Η  αιμοδοσία είναι τελείως ακίνδυνη και διαρκή 5-10 λεπτά 
της ώρας
>Κανένα φάρμακο δεν υποκαθιστά το αίμα ή το πλάσμα που 
χρειάζεται ο ασθενής

1. Πριν από την αιμοδοσία:
>Να έχει λάβει ένα ελαφρύ γεύμα μέσα στις 4 ώρες που προη
γούνται της αιμοδοσίας
>Να είναι ξεκούραστος και να έχει συμπληρώσει τις φυσιολο
γικές ώρες ύπνου.
>Να μην έχει κάνει χρήση οινοπνευματικών ποτών, 
α. Να συμπληρώσει με απόλυτη ειλικρίνεια το ιατρικό ερωτη
ματολόγιο που του δίνεται και να μελετήσει τις αιτίες του αυ- 
τοαποκλεισμού.
β. Κατά την εξέταση του από τον ιατρό Αιμοδοσίας πλην του 
ιστορικού, ελέγχεται:
>Η  γενική του εμφάνιση που αντικατοπτρίζει την κατάσταση 
της υγείας του.
>Η  αρτηριακή του πίεση.
>Οι σφυγμοί του.
>Η  ύπαρξη ή όχι αναιμίας
Ο ιατρός της Αιμοδοσίας με βάση τα παραπάνω στοιχεία θα 
κρίνει εάν ο αιμοδότης μπορεί να προσφέρει αίμα ή θα τον απο
κλείσει προσωρινά ή μόνιμα για το δικό του συμφέρον και για 
την ασφάλεια του ασθενούς που θα πάρει το αίμα
2. Μετά την αιμοδοσία:
>Μη καπνίσετε για 1 ώρα 
>Μ ην οδηγήσετε για 1 ώρα
>Π ιείτε περισσότερα υγρά απ’ ότι συνήθως τις 4 επόμενες 
ώρες
>Μ ην πιείτε οινοπνευματώδη παρά μετά 6 ώρες και αφού πά
ρετε το κανονικό σας γεύμα
> Αν αιμορραγήσει το σημείο φλεβοκεντήσεως σηκώστε υψη
λά το χέρι σας και πιέστε το σημείο εκείνο.
> Βγάλτε το λευκοπλάστ ή τον επίδεσμο από το χέρι σας μετά 
από 3 ώρες
>Αν αισθανθείτε ζάλη, ξαπλώστε ή  καθίστε κάτω με το κεφά
λι ανάμεσα στα γόνατα σας
>Μπορείτε να ξαναπροσφέρετε αίμα μετά από 3μήνες 
>Μπορείτε άφοβα και εντελώς ακίνδυνα να δίνετε αίμα 3 4  φο
ρές το χρόνο.

Ειδικά κίνητρα για τους εθελοντές αιμοδότες.
Οι αιμοδότες τυγχάνουν τιμής και κοινωνικής αναγνώρισης 
Η ηθική αναγνώριση των εθελοντών αιμοδοτών περιλαμβάνει 
απονομή διπλωμάτων, βραβείων και μεταλλίων (διασήμων) 
ενιαίου τύπου.
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Η 1η αιμοδοσία εκτός από τη χορήγηση ειδικής ταυτότητας, 
συνοδεύεται και με την επίδοση ευχαριστήριας επιστολής από 
την Αρμόδια Υπηρεσία Αιμοδοσίας.
Η 5η αιμοδοσία επιβραβεύεται με δίπλωμα, που απσνέμεται 

από την Υπηρεσία Αιμοδοσίας σε ειδική τελετή.
Η 10η αιμοδοσία τιμάται με δίπλωμα και χάλκινο διάσημο, 

που απσνεμεται από την αρμόδια Υπηρεσία Αιμοδοσίας με την 
παρουσία των τοπικών Αρχών.
Η 25η αιμοδοσία τιμάται με ειδικό βραβείο και αργυρό μετάλ
λιο, που απσνεμεται μετά από πρόταση της αρμόδιας Υπηρεσίας 
Αιμοδοσίας από τον Υπουργό Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνι
κών Ασφαλίσεων σε ειδική τελετή στην επέτειο του εορτασμού 
στη μνήμη του αειμνήστου Ηλία Πολίτη.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΩΗΣ
Ποιος δεν έχει δει την παλιά ασπρόμαυρη ταινία με τον Γιώργο 
Φούντα, αξιωματικό της Αστυνομίας με ζωγραφισμένη την 
αγωνία στο πρόσωπο του να τρέχει στους βρεγμένους δρόμους 
κρατώντας στα χέρια του δύο φιάλες αίμα, ρέζους αρνητικό, 
που μόλις είχε παραλάβει από κάποια Αιμοδοσία; Κόντεψε να 
διαπράξει κάθε είδους αδίκημα προκειμένου να αποκτήσει το 
πολύτιμο και σπάνιο υγρό.
Για να μην αναγκάζεται ο αστυνομικός να βιώνει τη δοκιμασία 
του Φούντα σε ώρα ανάγκης του ίδιου ή της οικογένειας του, 
στην Ελληνική Αστυνομία λειτουργεί εδώ και τρεις δεκαετίες 
Τράπεζα Αίματος βασιζόμενη αποκλειστικά στην εθελοντική 
προσφορά τόσο του ένστολου, όσο και του πολιτικού προσωπι
κού τη ς
Από το 1985 και μετά την ενοποίηση των δύο Σωμάτων, λει
τουργεί η 'Τράπεζα Αίματος της Ελληνικής Αστυνομίας"
με έδρα την Δ/νση Υγειονομικού/ΑΕΑ στην Αθήνα, η οποία φι
λοξενείται στο Ιο Περιφερειακό Κέντρο Αιμοδοσίας του Ιππο- 
κρατείου" Γ.Ν. Αθηνών και το Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης 
στη Θεσσαλονίκη, η οποία φιλοξενείται στο Κέντρο Αιμοδοσίας 
του "ΑΧΕΠΑ" Γ/Ν Θεσ/κης Το 1996 μετά την μετεγκατάσταση 
της πλειοψηφίας των Αστυνομικών Σχολών στην Περιφέρεια 
και με στόχο αφ’ ενός μεν την καλύτερη αξιοποίηση των Δοκί
μων Αστυφυλάκων (κύρια πηγή προσπορισμού αίματος) και 
αφ’ ετέρου την περαιτέρω ανάπτυξη της εθελοντικής αιμοδοσί
ας και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, ο θεσμός των Τραπε
ζών Αίματος επεκτάθηκε σ’ ολόκληρη τη χώρα, με τη λειτουρ
γία άλλων οκτώ παραρτημάτων, στις έδρες των Αστυνομικών 
Σχολών και ορισμένων άλλων πόλεων στις οποίες υπηρετεί με
γάλος αριθμός Αστυνομικών και υφίστανται μεγάλα Νοσοκο
μεία στα οποία αντιμετωπίζονται κατά κανόνα τα περισσότερα 
ιατρικά περιστατικά.

ΤΡΑΠ ΕΖΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

1. Αθήνα Δ-νση Υγειονομικού/ Α Έ Α  (210) 3482438
2. Θεσσαλονίκη Κεντρικό Ιατρείο Θεανίκης (2310) 54756Θ
3. Ιωάννινα Αστυν. Δνση Ιωαννίνων (26510) 22990
4  Γρεβενπ Τ. Δ. Αστυφυλάκων Γρεβενών (24620) 22407 
5. Ξάνθη Τ. Δ. Αστυφυλάκων Ξάνθης (25410) 22633 
& Λάρισα ΑοτυνΑΛυη Λάρισας (2410) 623174
7. Λαμία Αστυν. Δ,νση Φθιώτιδας (22310) 32976

8. Καρδίτσα Τ. Δ. Αστυφυλάκων Καρδίτσας (24410) 41111
9. ΠάιραΑστυν. Δ/νση Αχαιός (2610) 270235
10. Τρίικιλη Αστυν. Λνση Αρκαδίας (2710) 222627
11. Ηράκλειο Αστυν. Δνοη Ηρακλείου (2810) 287770
Το Αίμα χορηγείται στο εν ενεργεία προσωπικό της Ελληνικής 

Αστυνομίας, ένστολο και πολιτικό, στα μέλη των οικογενειών 
τους και, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, στους συνταξιούχους 
του Σώματος και μέλη των οικογενειών τους 
Ο αστυνομικός συμπορευόμενος καθημερινά με τον κίνδυνο 
λόγω της φύσης της δουλειάς του, έχει αποκτήσει "αιμοδοτική" 
παιδεία και συνείδηση καθήκοντος απέναντι και στον άγνωστο 
πάσχσντα συνάνθρωπο. Έ χει πεισθεί ότι η εθελοντική αιμοδο
σία είναι πολιτισμός και ότι το αίμα πρέπει να δωρίζεται από τον 
άνθρωπο στον συνάνθρωπο. Είναι γνωστές οι εθελοντικές αιμο
δοσίες που διοργανώνσνται με πρωτοβουλία του Αστυνομικού 
και Πολιτικού Προσωπικού για λογαριασμό των παιδιών που 
πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, νεοπλασματικές νόσους 
κ.λιι., σε συνεργασία φυσικά με τις αιμοδοσίες των Νοσοκομεί
ων Παιδων. Περιστασιακά εξ άλλου προσφέρεται συμβολικός 
αριθμός φιαλών αίματος σε μεγάλα Στρατιωτικά και Πολιτικά 
Νοσοκομεία, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες ανάγκες σε αίμα, κα
τά την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών τραυματισμών 
κλπ που πολύ συχνά αφορούν Αστυνομικούς Υπολογίζεται 
ότι τα τελευταία 20 χρόνια προοφερθηκαν από το προσω
πικό της Ελληνικής Αστυνομίας 63.000 φιάλες αίμα, σε 
ομαδικές και μεμονωμένες αιμοδοσίες και μόνο 25.000 απ’ αυ
τές διατέθηκαν για τις ανάγκες του προσωπικού της και των οι
κογενειών τους Το Πληροφοριακό Κέντρο της Ελληνικής 
Αστυνομιάς εξ άλλου, που λειτουργεί στα πλαίσια της Διεθνούς 
Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε με επιτυχία στις 
12 και 13 Σεπτέμβρη εθελοντική αιμοδοσία του προσωπικού 
της σε συνεργασία με τους συνδικαλιστικούς φορείς της Αστυ
νομίας στη Θεσσαλονίκη (Αξιωματικών-Αστυνομικών-Υπαλ- 
λήλων-Πολιτικών Υπαλλήλων-Συνοριακών Φυλάκων και Ει
δικών Φρουρών), με την Τοπική Διοίκηση της Διεθνούς Έ νω 
σης Ασυνομικών, καθώς και επισκεπτών με αποκλειστικό σκο
πό τη διάθεση του αίματος στους παθόντες τω ν τροχαίων ατυ
χημάτων. Στόχος η  ανάδειξη του προβλήματος και η  συνεχής 
προσπάθεια που καταβάλει η Αστυνομία για τη μείωση τους με 
ταυτόχρονη προβολή της ευαισθησίας για τα θύματα της 
ασφάλτου.
Πρόσφατα, καθιερώθηκε, στα πλαίσια του εορτασμού της Η μ έ
ρας της Αστυνομίας" και του Προστάτη της Μεγαλομάρτυρα 
Αγίου Αρτεμίου, την 20ην Οκτωβρίου η διοργάνωση Εθελοντι
κής Αιμοδοσίας τόσο στην Αθήνα όσο και στην Θεσσαλονίκη με 
στόχο η όλη προσπάθεια να συμβάλει στο να σκεφθεί σοβαρά ο 
καθένας από μας πως θα βοηθήσει στην προσπάθεια να γίνει και 
η χώρα μας αυτάρκης σε αίμα και παράγωγα 
Άλλος με την επιστημονική του ιδιότητα, άλλος με το μεράκι 

στην προσπάθεια διάδοσης της ιδέας της αιμοδοσίας σε χώρους 
που ακόμα δεν έχουν τη συνεισφορά που θα έπρεπε, και όλοι 
μας με τη μετάβαση στην πλησιέστερη Υπηρεσία Αιμοδοσίας 
και την προσφορά αίματος ]

Επιμέλεια: Π.Υ./Τ.Ε./Α’ Αφροδίτη Κοκκίνου
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Δ εκ τές π ιστω τικές κ ά ρ τες  VISA

ΝΥΦΙΚΑ
ΒΑΙΓΠΣΤΊΚΑ

Μ ηέλλου Ανδρομάχη & ΣΙΑ Ο.Ε.

Επιλέγουμε και Διαφέρουμε

Ειδικές τιμές

για ίο  προσωπικό

της Ελληνικής Αστυνομίας

Ανεξαρτησίας 83 
(τέρμα Λεωφ. 208) Αργυρούπολη 
Τηλ.: 210.9939.732 - 210.99.27.673

Μπομπονιέρες

Λαμπάδες

Στέφανα

Προσκλητήρια

ΣΤΟΛΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
τηλ/fax :  210 9703138

POLICE

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 
ΠΙΣΤΟΛΙΑ-ΣΦΑΙΡΕΣ 

ΕΙΔΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ-ΚΥΝΗΓΕηΚΑ ΟΠΛΑ- ΦΥΣΙΓΓΙΑ· ΑΕΡΟΒΟΛΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛ.ΑΣ.

Πουκάμισα-παντελόνια 
πηλίκια-άρβυλα-ζώνες 

σήματα & διακριτικά 
αλεξίσφαιρα 

γκλόπς-θήκες όπλων
χειρσπέδες-φακσι^39ΐίΐβ/χβηοηΐίΐβ)
είδη επιβίωσης-είδη camping- 

.σουάρ παντός τύπου
ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ Σ ΟΛΗ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΟΛΕΣ
ό / Ιω ν  τ ω ν  ^ ω ^ η τ ω ν

Λ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΕΝΤΑΜΕ

ΤΑΛΟΓΟΤΎΠΑΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΣ

0 τ # '1 0 #

Ε Ν Δ Υ Σ Η

Υ Π Ο Δ Η Σ Η

Ε Ξ Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο Σ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ- ΚΟΥΚΟΥΛΑ 

POLICE ΠΛΑΤΗ-ΣΤΗΘΟΣ

•15%

Εως 6 Ατοκες Δοοεις

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 84 - ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ:2410.611009 - 6936.791751

s t s
ΑΓΓΛΙΚΑ

U
ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕ Ρ Μ Α ) ΓΙΚ Α

U
π  ΑΛΙΚΑ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ

ΤΗΛ ΕΠΙΚ. 2105732139 - 2MJ742678

ΜΑΘΕΤΕ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΧΩΡΟ 
ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΚΠΤΩΣΗ 6% \
ΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΤΑ 

ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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Μ ια  φωνή, πένθιμος, και γοερά, διασχίζουοα τους αιθέρας και τιτρώσκουσα τας καρδίας, 
αντηχεί αυτήν την στιγμήν καθ’ ύλην την Ελλάδα, μάλλον δε καθ’ όλον τον κόσμον όπου ευρί- 
σκονται'Ελληνες.. Πενθούμεν δια τα βιαιότητας και τας καταστροφάς. Πενθουμεν δια τους 
εμπρησμούς των ιερών και τας ύβρεις. Πενθούμεν δια το κατάντημα του χριστιανικού κόσμου. 
Ενώπιον του ανοσιουργήματος οι ισχυροί σιωπούν, οι φίλοι υποκρίνονται και οι δράσται μας 
εμπαίζουν, διότι ακριβώς έχουν την ανοχήν εκείνων, των οποίων είναι αποδεδειγμένη και βέ
βαια η ενοχή... Οι δήθεν προμάχοι του πολιτισμού και της ελευθερίας δεν αντελήφθησαν ακό
μη εις ποιαν βάραθρο κατεκρύμνησαν τας έννοιας αυτός, δ ι’ όσα συνέβησαν και εις τα οποία 
συνήργησαν.. Λ λ\ά  δεν θα νικήσει το κακόν. Και αν κατά θείαν παραχώρησιν φαίνεται προς 
καιρόν ότι νικά ας το τέλος θα ισχύσει το κράτος του Θεού. Και οι ναοί θα ανακοινωθούν, και 
οι τάφοι θα αποκατασταθούν, και αι καταστροφαί θα επανορθωθούν δια της ευσεβείας και 
φιλογενείας των Ελλήνων... ”.

Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηγαγόρας

Π
ενήντα χρόνια συμπληρώθηκαν από τη "νύχτα 
των κρυστάλλων" (5η προς 6η Σεπτεμβρίου 1955) 
που είχε ως στόχο τον ελληνισμό της Κωνσταντι
νούπολης και της Σμύρνης Ο οργανωμένος όχλος 
που έφθασε στην Κωνσταντινούπολη από την 
Ασία και τα παράλια του Ευξρίνου Πόντου επετέ- 
θη βάσει προδιαγεγραμμένου σχεδίου κατά των ελ
ληνικών εκκλησιών και καταστημάτων, οικιών 

και νεκροταφείων με άνευ προηγουμένου μανία Η έκρηξη που 
σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της 5ης προς 6η Σεπτεμβρίου 1955 
στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης στάθηκε αφορμή για 
το πσγκρόμ σε βάρος των Ρωμιών της Πάλης Αρχικά ο ελληνι
κός τύπος δίνει μικρή έκταση στο γεγονός που συνέβη αργά το 
βράδυ ενώ οι ανακρίσεις και οι συλλήψεις αρχίζουν αμέσως Οι 
υποψίες από την πρώτη στιγμή στρέφονται προς τον φύλακα του 
προξρνειόυ καθώς οι αρχές πιστεύουν ότι πρέπει να γνωρίζει για 
το γεγονός
Η  βομβιστική απόπειρα κατά του τουρκικού προξενείου, η οποία 
καταδικάζεται από σύσσωμο τον ελληνικό κόσμο, παίρνει την 
ίδια κιόλας ημέρα τεράστιες διαστάσεις στον τουρκικό τύπο. Η  εί- 
δηοη μεταδίδεται και από το ραδιόφωνο ενώ έκτακτα παραρτήμα
τα των εφημερίδων και μεγάλα πρωτοσέλιδα ανακοινώνουν "δυ- 
ναμιτιστική επίθεση που είχε στόχο το σπίτι του Κεμάλ". Ταυτό
χρονα αρχίζουν οι επιθέσεις κατά των Ελλήνων στη Σμύρνη και 
την Κωνσταντινούπολη.

Τα σχόλια του ελληνικού Τύπου της εποχής θεωρούν ότι αυτοί 
που αποτάλμησαν τη συγκεκριμένη ενέργεια είναι εχθροί της Ελ
λάδας με προφανή σκοπό να επιδεινώσουν τις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις οι οποίες ήταν τεταμένες λόγω του Κυπριακού. Τα δημο
σιεύματα των εφημερίδων αναφέρουν ότι το πιθανότερο είναι να 
πρόκειται περί έργου πρακτόρων της βρετανικής 'Τντέλιτζενς 
Σέρβις" ή των τουρκικών αρχών, ενώ δεν λείπουν και οι κατηγο
ρίες που εκτοξεύονται κατά των κομμουνιστών ("Φωζ'), οι οποί
οι ήταν ο αποδιοπομπαίος τράγος λόγω του ψυχροπολεμικού κλί
ματος της εποχής

(  )  Βύρων Θεοδωρόπουλος ο "πρύτανηή1 της ελληνικής διπλω
ματίας ο οποίος έζησε τα γεγονότα του Σεπτέμβρη του '55 ως Πρό
ξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, έστειλε ένα επείγον 
τηλεγράφημα στο οποιό περιέγραφε τις σκηνές βαρβαρό τητας που 
διαδραματίζονταν με στόχο τους 'Ελληνες και τις ελληνικός ιδιο
κτησίες Σ’ αυτό το Τηλεγράφημα μεταξύ άλλων πιστοποιεί: 
"Φθάνομεν τέλος εις την 5ην Σεπτεμβρίου, ημέραν καθ’ ην αι φοι- 
τητικοίοργανώσεις ζητούν άδειαν συγκροτήσεωςσυλλαλητηρισυ 
διά την 7ην Σεπτεμβρίου. Γίνεται σύσκεψις εις την Νομαρχίαν 
υπό την Προεδρειαν του Πρωθυπουργού, συμμετέχει ο Υπουργός 
των Εσωτερικών, ο Νομάρχης ο Διευθυντής της Αστυνομίας και 
ανώτεροι αξιωματικοί και η  άδεια δίδεται. Και έρχεται η  βόμβα της 
Θεσσαλονίκης διά να μετάθεση κατά 24 ώρας ενωρίτεραν την προ- 
αποφασισθειόα εκδήλωσιν.
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Εκείνο όπερ είναι πάντως βέβαιον είναι όχι υπήρξρ μακρά και με
θοδική προεργασία διό να οργανωθούν τάοσν τελείως τα έκτρο
πα  Και χαρακτηρισπκσν τούτου είναι η  ομολογία αυτού τούτου 
του κ  Μεντερές (πρωθυπουργού τότε) προς την επισκεφθείοαν 
αυτόν πατριαρχικήν επιτροπήν, ότι τα έκτροπα αχόν μελετηθή 
και οχεδιασθή από πενταετίας.
Παρ’ όλα ταύταη μυσπκότηςετηρήθη απόλυτος Ουδέν διέρρευ- 
σεν α ς ξρνσυς ή  ομογενείς περί των τεκταινομένων, ακόμη δε και 
όοοι μετά τα γεγονότα ενεφανίσθηοαν ισχυριζόμενοι ότι ο τάδε 
Τούρκος γνωστός των αχεν υπαινιχθή ότι επέκειντο ταραχαί, κά- 
μνουν, νομίζω, απλώς την εκ των υστέρων πρόγνωσιν.

ο ίδιο  τηλεγράφ ημα ο Β. Θ εοδω ρόπουλος δ ια τυπώ 
νε ι το ω ράριο τω ν γεγονότω ν που εκτυλίσ σ ετα ι ως 
ακολούθω ς:
> Ώ ρ α  13.30', μ εταδίδεται ραδιοφ ω νικώ ς η είδησ ις 
π ερ ί βόμβας ε ις τη ν ο ικ ία ν το υ  Α τατούρκ εν Θεσσαλο
ν ίκ η .
> Ώ ρ α  16.00', κυκλοφ ορεί έκτα κτον παράρτημα τη ς 
"Ισταμπούλ Εξπρές" με τη ν είδησ ιν δημοσιεύουν και 
παραποιημένην φ ω τογραφ ίαν δήθεν τη ς καταστραφεί- 
σης ο ικ ίας
> Ώ ρ α  16.30', ομάδες νέω ν περ ιέρχοντα ι τα ς κ εν τρ ι
κός οδούς του Π έραν αναγράφ οντες υβρ ισ τικά  σ υνθή 
ματα κατά τω ν Ε λλήνω ν ε ις το υς το ίχους.

> Ωρα 17.30 ’, αι πρώ ται ομάδες διαδηλω τώ ν σ υγκε
ντρώ νοντα ι ε ις τη ν  πλατείαν του Ταξίμ.
>'Ω ρα 18.00, η σ υγκέντρω σ ις ε ις τη ν πλατείαν του 
Ταξίμ ακούει διαφόρους ρήτορας".

.Ανατρέχσντας στην ειδησεογραφιά των ημερών που προηγή- 
θηκαν του πογκρόμ παρατηρείται ότι τα πρωτοσέλιδα των ελλη
νικών εφημερίδων είναι αφιερωμένα στο Κυπριακό αλλά και σε 
γεγονότα που διαδραματίζονται στην Κύπρο. Στις 29 Αυγούστου 
αρχίζει η τριμερής διάσκεψη του Λονδίνου για την αυτοκυβέρ
νηση της Κύηρου, η οποία όπως φαίνεται από την αρχή είναι κα
ταδικασμένη να ναυαγήσει. Συμμετέχουν οι υπουργοί εξωτερι
κών της Μεγάλης Βρετανίας Μακ Μίλαν, της Ελλάδας Στεψανό- 
πουλος και της Τουρκίας Ζορλού.
Σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της ’Καθημερινής" της 7ης Σεπτεμ
βρίου παρουσιάζεται το βρετανικό σχέδιο το οποίο προβλέπει την 
παροχή στην Κύπρο Συντάγματος καθώς επίσης την εκλογή από 
τους Κυπρίους με απλή πλειοψηφιά νομοθετικής συνέλευσης 
υπεράνω της οποίας θα βρίσκεται εκτελεστικό ή υπουργικό συμ
βούλιο του οποίου θα προήδρευε Κύπριος πρατθυπουργός Η το
πική αυτή κυβέρνηση θα διευθύνει τις εσωτερικά; υποθέσεις της 
Κύπρου σε συνεργασία με τον Βρετανό κυβερνήτη και τους ανώ
τερους διοικητικούς λειτουργούς
Τα ζητήματα άμυνας ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής θα δια- 
χπρίζσνται τα μέλη συμβουλίου που θα διορίζεται από τους Βρε-

Χαρακτηριστική σκηνή, απο τα έκτροπα στην Κωνσταντινούπολη εναντίον ελληνικής ιδιοκτησίας καταστημάτων
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t αφ ι έρωμα  : Ο Σεπτέμβρης του 1955
τανούς και στο οποίο θα μετέχουν Βρετανοί Στην τουρκική μειο
νότητα θα δοθούν άδικες εγγυήσεις Δεν γίνεται κανένας λόγος 
για αυτοδιάθεση της Κύπρου και με βόοη το σχέδιο αυτό η Κύ
προς θα εξακολουθήσει να μ&ει υπό την βρετανική κυριαρχία 
Το σχέδιο απορρίπτεται από Τούρκους και 'Ελληνες

Το μέγεθος της καταστροφής.

Οι οικονομικός συνέπειες των επεισοδίων αρχίφυν να εμφανί
ζονται λίγες ημέρες μετά. "Πρωτοφανές πολιτικόν και οικονομι
κό χάος αντιμετωπίζει η τουρκική κυβέρνηση δημοσιεύουν τα 
’Νέα" στις 10 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με δημοσίευμα των "Νέων" 
τα γεγονότα κατέστρεφαν το τουρκικό γόητρο, κύλησαν στη λά
σπη την ηθική της χώρας και δημιούργησαν στον προϋπολογι
σμό το άλυτο πρόβλημα των ζημιών ανερχομένων σε 100.000 δο
λάρια Σε εσωτερική σελίδα δημοσιεύεται ότι άρχισε εμπόριο σπα
σμένων τζαμιών που πωλσύνται προς 10 γρόοια το κιλό.
Για έλλειψη τροφίμων και ανεργία κάνει λόγο το "Φως!' στις 11 
Σεπτεμβρίου. Ήαρατηρείται συγκεκριμένως μεγάλη έλλειψης 
τροφίμων και διαφόρων πρώτων υλών. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι επίσημος Τούρκος παρετήρησεν ότι αι ταραχτώ ανετίναξαν 
την οικονομίαν του τόπου εις τον αέρα" γράφει η εφημερίδα και
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τονίζω ότι το σύνολο των καταστροφών πρέπει να είναι μεγαλύ
τερο από τον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό της Τουρκίας 
Στις 11 Σεπτεμβρίου το "Βήμα" αναφέρεται στα δημοσιεύματα 
του τουρκικού τύπου περί των οικονομικών συνεπειών των γε
γονότων. Σύμφωνα με αυτά η ημιεπίσημη "Ζαφέρ" γράφει ότι η 
Κωνσταντινούπολη κάλυπτε το ένα τρίτο του τουρκικού προϋ
πολογισμού. Η  Τ ενί Σαμπάχ" παρατηρεί ότι δεν είναι δυνατό να 
εισπραχθεί στην Κωνσταντινούπολη η δεύτερη δόση των φόρων 
και παρατηρεί ότι ικανοποίηση για τα θύματα θα είναι η  τιμωρία 
των υπευθύνων η 'Μιλλιέτ" γράφει ότι 'Ό  εντιμότερος οίκος της 
Τουρκίας ο ελληνικός οίκος "Αρχιμήδη^1 του Γ. Παπαδόπσυλου, 
ο οποίος πλήρωσε πέρσι 1,5 εκατομμύριο τουρκικές λίρες ως φό
ρο κερδών δεν υπάρχει πλέον. Η  οικονομική εφορεία Κωνσταντι
νουπόλεως υπολογίζει τας ζημίας εκ των γεγονότων εις 2 δισεκα
τομμύρια λίρεζ'.
Το "Βήμα" στις 13 Σεπτεμβρίου δημοσιεύει ότι οι ζημιές είναι ανυ
πολόγιστες και πωςοι Τούρκοι τις ανεβάζουν στα 3 δισεκατομμύ
ρια λίρες ενώ ο ετήσιος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 18 εκατομ
μύρια λίρες
Τα πρώτα στοιχεία για τις ζημιές αρχίζουν να δημοσιεύονται σας 
8 Σεπτεμβρίου μαζί με την είδηση περί αθρόων συλλήψεων από 
τον στρατό και την αστυνομία. Αρχικά γίνεται λόγος για δύο'  Ελ

ληνες νεκρούς 300 τραυματίες και 21 εκκλησίες που καταστρά
φηκαν από τους 100.000 διαδηλωτές σύμφωνα με δημοσίευμα 
της "Χουρριέτ". Παράλληλα απαγορεύτηκε η κυκλοφορία στην 
οδό Ιστικλάλ και συνελήφθησαν 2.000 άτομα Σε άλλη είδηση 
όμως αναφέρεται ότι στην Κωνσταντινούπολη και την Σμύρνη 
πυρπολήθηκαν 29 ελληνικές εκκλησίες και ότι συνελήφθησαν 
2.057 από τους οποίους οι 97 μέλη της τουρκικής οργάνωσης για 
την Κύπρο.
Τα 'Νέα" τονίζουν πως ενώ η τουρκική κυβέρνηση εξέφραζε τη 
λύπη της ο Ζορλού στο Λονδίνο δικαιολογούσε τις βαρβαρότητες 
Η "Καθημερινή1 όμως κάνει λόγο για 19 πυρπαλημένες εκκλησί
ες ενώ παράλληλα αναδημοσιεύει στοιχεία από τον τουρκικό τύ
πο για τις καταστροφές Πληροφορούμαστε έτσι σύμφωνα με την 
"Χουριέτ" πως καταστράφηκαν ή πυρπολήθηκαν 21 ναοί και 
σύμφωνα με τη Τ ιενί Σαμπάχ" πέντε.
Το "Βήμα" (8/9) αναφέρει ότι όλα τα καταστήματα και 9 ναοί κα
ταστράφηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Η  "Ελευθερία" δημο
σιεύει ανταπόκριση του Ασοσιέιτεντ Πρες σύμφωνα με την οποία 
οι ζημίες προκλήθηκαν όχι μόνο σε ελληνικά αλλά και σε εβραϊ
κά και αρμενικά καταστήματα και ανέρχονται σε πολλά εκατομ
μύρια δολάρια Η  ίδια εφημερίδα δημοσιεύει ότι ο πρέσβης της 
Σουηδίας διαμαρτύρεται για λεηλασίες στο σουηδικό μέγαρο στο 
οποίο στεγάζονται τα γραφεία του σουηδικού προΣρνείου ενώ 
υπάρχει πληροφορία ότι υπέστησαν ζημιές και αγγλικές περιου
σίες

Ν εότερα  στοιχεία για τις καταστροφές δημοσιεύονται την επό
μενη ημέρα. Σύμφωνα με το ’Φως" (9/9) από τα 2500 καταστήμα
τα των ομογενών μόνο 23 απέφυγαν την ολοκληρωτική κατα
στροφή ενώ οι ζημιές εκτιμώνται στα 500 εκατομμύρια δολάρια 
Αναφέρεται ακόμη ότι επιδόθηκε ρηματική διακοίνωση στην 
Άγκυρα Τα 'Νέα" δημοσιεύουν βασιζόμενα σε επίσημες πληρο
φορίες ότι καχαστράφηκαν 29 ναοί από τους οποίους οι 14αλοσχε- 
ρώς Η "Καθημερινή' (9/9) δημοσιεύει ότι δύο μητροπολίτες τραυ
ματίστηκαν και 29 εκκλησίες καταστράφηκαν. Σύμφωνα με το 
'Βήμα" 51 πυρκαγιές εξρρράγησαν από τις οποίες οι 21 σε εκκλη
σίες Τέλος η  "Ελευθερία" στην πρώτη σελίδα δημοσίευα ότι κα
ταστράφηκαν 2000 καταστήματα
Στις 11 Σεπτεμβρίου δημοσιεύεται στην "Καθημερινή' περίδυνα- 
μιτιστικής απόπαρας σε ελληνικό ναό της Αλεξανδρέττας καθώς 
και ότι συνολικά καταστράφηκαν 78 εκκλησίες Αξιζα να ση- 
μαωθα'δημοσίέυμα των ’Νέων" στις 12*9 είναι αναφέρουν ότι κα
ταστράφηκαν 4000 ελληνικά καταστήματα και πυρπολήθηκαν 
78 εκκληοιέςόπ βιάστηκαν νέες ξεθάφτηκαν τα πτώματα των νε
κρών και ότι ο δυτικός κόσμος έδειξρ αδιαφορία Δημοσιεύεται 
ακόμη ότι ο πατριάρχης Αθηναγόρας διαμαρτυρήθηκε έντονα 
προς την τουρκική κυβέρνηση για τα επεισόδια σε βάρος των Ελ
λήνων και των εκκλησιών και ότι ζήτησε προστασία των Ελλή
νων και αποζημίωση. ]

Πηγές; Μακεδονικό ΠΈ, Λ  Καλούμενου "Τα γεγονότα του Σεπτέμ
βρη '55", Κ. Παπακυβώωυ Ή  Δευτέρα Άλωσις της Kojvcjazvavou- 
ττόλεως, εφημερίδες της εποχής

Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κούρος
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Γ "Το ενοίκιο;
Όταν το ορίσουμε 
θα σας το
ανακοινώσουμε

Νέο ευέλικτο στεγαστικό δάνειο my home.
... Ακολουθεί τα βήματά σας.
Προγραμματίστε μόνοι σας τις δόσεις σας
- Σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα  ισόποσω ν ή ανισόποσ ω ν δόσεω ν!
- Παραλείποντας μέχρι και 2 δόσεις το χρόνο και ανανεώνοντας 

τον προγραμματισμό σας όποτε θέλετε!
- Έχοντας τη δυνατότητα μερικής ή ολικής αποπληρωμής του δανείου σας, χωρίς ποινή!

Emporiki Bank, δικό σας σπίτι με δικούς σας όρους!

Τηλεφωνήστε στο 800-11-98000 ή ελάτε να μιλήσουμε από κοντά! 
www.emporiki.gr

π ρ ό σ ω π ό  με π ρ ό σ ω π ό

http://www.emporiki.gr


I  ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Οι τελευταίες στιγμές
του Χρυσοστόμου Σμύρνης

Η  φ ρικαλέα  6η α π ογ ευ μα τ ινή  τη ς  26ης Α υ γ ο ύ σ το υ  1922

Ο
 μητροπολίτης Χρυσόστομος έκανε το τελευταίο του διάβημα προς τον Αμερικάνο Πρό

ξενο. Ζήτησε και πάλι την προστασία του ποιμνίου του. Μ αταία ελπίς! Τ ίποτε πλέον δεν 
μπορούσε να  σώσει την ελληνική Σμύρνη. Π ερίλυπος μέχρι θανάτου επέστρεψε στη 
μητρόπολη, όπου τα φοβισμένα πλήθη κάρφωναν επάνω του τα φοβισμένα βλέμματά 
τους και περίμεναν ν ’ ακούσουν τον καλό και ενθαρρυντικό λόγο. Μόνο λέξεις εγκαρ- 
τερήσεως ξέφευγαν από τα χείλη του γ ι’ αυτές τ ις  χιλιάδες τω ν απροστάτευτων ανθρώ
πων, που τους είχαν εγκαταλειψει οι πάντες 
- Μ η φοβάστε, τους έλεγε, εγώ  θα είμαι κοντά σας Δεν πρόκειται 
να  σας εγκαταλείψω.

Η  ώρα θα ήταν περίπου η έκτη απογευματινή. Χιλιάδες Σμυρναίοι εξακολουθούσαν να  
περιφέρονται στην προκυμαία και να  καρφώνουν τα βλέμματα τους στη θάλασσα, όπου ελικνίζοντο 
ακόμη τα ελληνικά πολεμικά. Ε φ’ όσον έμεναν ακόμη στα νερά τη ς Σ μύρνης κάποια ελπίδα θέρμαινε 
τα στήθη το υ ς Τ ην ώρα αυτή όλα μαζί τα  ελληνικά πολεμικά, με αναπεπταμένη τη  σημαία, σήκωσαν 
την άγκυρα, έστρεψαν την πρώρα τους προς την έξοδο του κόλπου και άφησαν τη  Σμύρνη.
Έ τσ ι, περ ί την 6η απογευματινή, απεχώρησε η  Ελλάδα από τη  Σμύρνη. Δεν απέμεινε παρά ο Ύ πατος 
Αρμοστής Αριστείδης Στεργιάδης
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Η φ υ γ ή  τ ο υ  Σ τ ερ γ ιά δ η

Π υκνές ομάδες προσφύγων συνέ
ρεαν πάντοτε από το εσωτερικό.
Αραιότερα και μεμονωμένοι κατέ- 
φθαναν στρατιώτες, εξαντλημένοι 
απ’ τ ις  μεγάλες πορείες Σ την προ
κυμαία, μπροστά στο σπίτι του 
Στεργιάδη, είχαν απομείνει μερικές 
ομάδες λαού, οι οποίες σιγά-σιγά 
διαλύθηκαν. Οι περισσότεροι, στο 
πένθος το υ ς είχαν λησμονήσει τον 
Στεργιάδη. Α υτός όμω ς δε λησμό
νησε ότι όλος ο λαός εμαίνετο ενα
ντίον του, ότι οι πράξεις του είχαν 
καταστήσει άσβεστο το μ ίσος Γ ί αυτό, όπως λέει σε δημο- 
σιευθείσα επιστολή του, σκέφθηκε να  αυτοκτονήσει. Ίσ ω ς 
εκείνες τις φοβέρες στιγμές τη ς Σμύρνης να  αναμέτρησε τ ί  
έκανε και τρόμαξε. Αντί, όμω ς ν ’ αυτοκτονήσει, βρήκε τρό
πο να  ειδοποιήσει τον Άγγλο ναύαρχο ότι κινδυνεύει. Δεν 
τόλμησε να  ανεβεί επ ί ελληνικού πολεμικού. Ε ίναι προφα
ν έ ς  ότι φοβόταν και τη  σκιά του ακόμη.
Λ έγεται ότι κατά τη  διάρκεια τη ς ημέρας είχε δοκιμάσει να  
βγει από το σπίτι του για  να  επιβιβαστεί. Τα πλήθη όμως 
που τον αντελήφθησαν κινήθηκαν εναντίον του απειλητι
κά και αν δεν ήταν ο διευθυντής τη ς αστυνομίας με μερι
κούς χωροφύλακες να  τον προστατεύσουν, θα είχε λυντσα- 
ριστεί.

Φοβισμένος κλείσθηκε στο σπίτι. Μέσα στο απέραντα με- 
λαγχολικό δειλινό, κάτω  άπά ένα μουντό ουρανό, ένα περί
εργο γ ια  μήνα Αύγουστο καιρό, περ ί ώρα 7η τη ς 26ης Αυ- 
γούστου, ημέρα Π αρασκευή μία αγγλική πολεμική ατμά
κατος από το βρετανικό "Άϊρον Ντιούκ" με όλη τη ν ταχύ
τητά  τη ς  πλεύρισε στην προκυμαία τη ς Σ μύρνης Τ ην ίδια 
στιγμή, προτού οι τέσσαρες πέντε και μόνοι θεατές τη ς 
σκηνής συνειδητοποιήσουν τα συμβαίνοντα, άνοιξε η  πόρ
τα του σπιτιού του Αρμοστού. Και αυτός ο ωμός σατράπης 
ο κατεξευτελίσας σεβαστούς ιεράρχες ο προ ουδεμίας ασέ
βειας και βιαιοπραγίας ορρωδήσας ο βαρυνόμενος με την 
κατάρα εκατομμυρίων ανθρώπων, τέλος ένας από τους κυ- 
ριότερους ενόχους τη ς καταστροφής κατευθύνθηκε γρή
γορα προς την αγγλική ατμάκατο. Τον ακολουθούσε σε 
απόσταση μέτρων ένας χω ροφύλακας που τον συνόδευε 
παντού. Την ώρα όμως αυτή τον συνοδέυσε μόνο μέχρι την 
άκρη τη ς προκυμαίας διότι εκεί τον εγκατέλειψε ο Στερ-

γιάδης χω ρίς καν να  γυρίσει να 
τον κοιτάξει. Τον εγκατέλειψε, 
όπως και τον πληθυσμό της Μι- 
κρασίας
Με τόση ταχύτητα εκτυλίχθηκαν 
όλα α υ τή  ώστε οι τέσσαρες-πέντε 
θεατές να  μη αντιληφθούν τα 
συμβαίνοντα παρά τότε μόνον, 
όταν ο Στεργιάδης είχε επιβιβα
στεί στην ατμάκατο. Τότε και μό
νον ακούσθηκε κάποιος ν ’ αναφω
νεί:.
- Σκοτώστε τον!
Ε νστικτω δώ ς οι λίγοι θεατές τη  
σκηνής έφεραν το χέρι στην τσέ

πη, αλλά κανείς δεν είχε όπλο.
Κ ατ’ αυτόν τον τρόπον, έφυγε ο Στεργιάδης συνοδευόμε- 
νος από τις κατάρες τεσσάρων πέντε ανθρώπων, που αντι
προσώπευαν όμως τη ν κατάρα ενός ολοκλήρου έθνους 
Έ μ εινε επ ί του "Άϊρον Ν τιουκ " μέχρι την επομένη που θα 
κατέπλεε το ρουμανικό πλοίο τη ς γραμμής επ ί του οποίου 
θα τον επιβίβαζαν οι Άγγλοι, για  να  φύγει, μέσω Κωνστα
ντινουπόλεω ς στη Ρουμανία και από εκεί στη Γαλλία

Τ ο ε φ ια λ τ ικ ό  π ρ ω ιν ό  
τ η ς  2 7 η ς  Α υ γ ο ύ σ τ ο υ  1922

Κανένα μάτι δεν έκλεισε στη δύστυχη πόλη. Ά γρυπνοι οι 
Σμυρναίοι, άγρυπνοι και οι στρατιώτες που βρήκαν κατα
φύγιο στα σμυρναίικα σπίτια και εφαντάζσντο ότι θα εξα
σφάλιζαν τη ν σωτήρια με την πολιτική ενδυμασία που τους 
έδωσαν να  φορέσουν. Ανέφεραν φρικιαστικές ιστορίες του 
πολφ ού  και της κατάρρευσης του μετώπου.
Το πρω ί τη ς 27ης χιλιάδες ανθρώπων, κατευθόνονταν εν- 
στικτωδώ ς προς την προκυμαία και κάρφωναν αχόρταγα 
τα μάτια στη θάλασσα, από την οποία τίποτε πλέον δεν μπο
ρούσαν να  περιμένουν. Πλοία δεν υπήρχαν και οι ευρωπα
ϊκο ί στόλοι καμία δεν είχαν διάθεση να  επφ βουν. Τηρού
σαν απόλυτη ουδετερότητα οι σύμμαχοι... της Ελλάδος Σ ’ 
όλη τη ν πόλη απλωνόταν μία περίεργη εφιαλτική σιγή... 
Δεν είχε ακόμη ξημερώσει και άρχισε η έξοδος προς την 
προκυμαία Οι φήμες έφεραν τους Τούρκους στα προάστια 
και άλλες ότι ήδη είχαν εισέλθει στην πόλη. Ο ι λεβαντίνοι 
σκόρπιζαν τ ις  τρομερότερες διαδόσεις Χαιρόντουσαν, αλλά 
και η  ανησυχία τους ήταν φανερή παρά τα περιβραχιόνια 
που τους είχαν προμηθεύσει τα προξενεία το υς Ο ύτε και
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[ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ :

αυτοί τολμούσαν να προχωρήσουν προς το Διοικητήριο 
και την τουρκική συνοικία  Ε ίχαν αρχίσει ήδη οι επιθέσεις 
κατά τω ν μεμονωμένων ατόμων. Οι Τούρκοι αστυνομικοί 
είχαν βάλει και πάλι τις στολές τους και ανέλαβαν υπηρε
σία, αφού δεν υπήρχε πλέον η Ελληνική Χωροφυλακή.

Τ ο π α ν  τετέλεσ τα ι

Ώ ρα  10η πρωινή. Ο ουρανός καταγάλανος Ο ήλιος λάμπει. 
Η  θάλασσα λάδι...Η προκυμαία και πάλι γεμάτη από τα 
πλήθη που μάταια ατενίζουν προς το άνοιγμα του κόλπου. 
Περιουσίες προσφέρονταν για  μια βάρκα.. Η  απόγνωση εί
χε φωλιάσει στις ψ υ χές Και τη ν ώρα αυτή ακούγεται βαρύ 
το βάδισμα ανδρών στο πλακόστρωτο. Τα μάτια ελπιδοφό- 
ρα στρέφονται προς την κατεύθυνση του στρατιω τικού 
τμήματος που βαδίζει με σταθερό βήμα Ε ίναι η  τελευταία 
στρατιω τική συντεταγμένη δύναμη που διασχίζει τη  Σμύρ
νη. Πρόκειται για  ένα τμήμα Αρμενίων εθελοντών. Φέρουν 
τη  στολή του Έ λλη να  στρατιώτη. Βαδίζουν με τη  λόγχη 
εφ’ όπλου. Ε π ί κεφαλής τω ν είναι ο στρατηγός Τορκώμ, 
επάνω στο λευκό άλογό του. Στο κεφάλι φέρει ένα είδος μα
ντηλιού που είναι το κάλυμμα του Αρμενίου επαναστάτη. 
Προχωρούν δύο σημαιοφόροι. Ο ένας κρατεί τη ν ελληνική 
και ο άλλος την αρμένική σημαία.. Τους λένε ότι οι Τούρ
κοι στήνουν ενέδρες στην οδό Διοικητηρίου.
- Δεν τους φοβούμαι, απαντά ο στρατηγός Τορκώμ.
Και προχωρεί με το τμήμα του προς το Διοικητήριο και από 
εκεί προς τη  χερσόνησο της Ερυθραίας

Σ τις 10.30’ το πρωί, την ώρα αυτή ακριβώς που η προκυ
μαία γέμιζε από τα πλήθη, τα βλέμματα όλων εστράφησαν 
προς το άκρο της προκυμαίας την Π ούντα και τότε ακού- 
σθηκε η κραυγή:
- Οι Τούρκοι!
Τ ην εκφώνηση τω ν δύο αυτώ ν και μόνων λέξεων ακολού
θησε παγωμένη σιγή.
Ό λο ι περιμεναν τη ν είσοδο του Τούρκου, αλλά και όλοι 
δεν ήθελαν να  φαντασθούν ότι ο Τούρκος είχε ήδη φθάσει. 
Το πρώτο αυτό τμήμα αποτελούσαν οι τσέτες του κιόρ (μο
νόφθαλμου) Μ πεχλιβάν και ελάχιστοι αξιωματικοί του τα
κτικού στρατού... Π ολλοί φορούσαν αμπέχονα και περισκε- 
λίδες Ελλήνων στρατιωτών. Ε ίχαν σκυλέψει νεκρούς Έ λ 
ληνες στρατιώ τες Ό λο ι τους είχαν στα πόδια γουρουνο
τσάρουχα..

Η Α ρ χ ή  χ ο υ  μ α ρ τ υ ρ ίο υ

'Τ η ν ημέραν, λοιπόν ταύτην, Σάββατον 27ην Αυγούστου- 
γράφει ο καθηγητής I. Καραμπλιάς- εκαθήμην τη ν 11ην 
π.μ. στην θύραν τη ς οικίας μου... ότε διαβάτης εσπευσμένος 
προ αυτής διερχόμενος μας ανήγγειλε ότι τσεται ιπ π είς 200 
περίπου, εισήλθον πρό ολίγου δια του Μ πασμπαχανέ εις 
τη ν πόλιν και εκεί εσημειώθησαν οι πρώτοι φόνοι Ελλήνων 
και Αρμενίων..."
Στο μητροπολιτικό ναό τη ς Α γίας Φ ω τεινής που ασφυ- 
κτιούσε, όπως και ο περίβολος όπως και τα γραφεία, όπως 
και τα πέριξ, από ένα αλλόφρον στην αγωνία του πλήθος

Λέγεται πως οι Αμαζόνες έχτισαν τη Σμύρνη κι 
αυτές την προίκισαν με την εκπληκτική της 
ικανότητα για επιβίωση. Άλλοι υποστηρίζουν ότι 
ιδρυτής της ήταν ο μυθικός εκείνος βασιλιάς 
Τάνταλος.
Η Σμύρνη υπήρξε λίκνο ελληνικών θρύλων, 
πανάρχαιη εστία ημιθέων, καθώς και των θνητών 
βασιλιάδων των Μυκηνών και της Λυδίας. Πίστευαν 
πως ήταν η γενέτειρα του Ομήρου και πως του 
χάρισε την έμπνευση για την "Οδύσσειά" του. Ήταν 
γνωστό πως εκεί οι Μούσες κουβέντιαζαν 
χαριτόβρυτα με τους ποιητές, ο Κόιντος, απλός 
βοσκός, τις είχε δει να έρχονται κοντά του την ώρα 
πού έβοσκε τα κοπάδια του, γύρω απ' το ναό της 
Άρτεμης. Σε εκείνο το μέρος του υπαγόρευσαν ένα 
ποίημα από δεκατέσσερις στροφές, που ιστορούσε 
τους πολέμους της Τροίας.
Η πόλη ταλανίστηκε απ’ τους Λυδούς και τους 
Ίωνες κ’ ήτανε πια ερειπωμένη άμα ο Μέγας 
Αλέξανδρος έκανε την εμφάνισή του στην ιστορική 
σκηνή. Κατάκοπος από ένα κυνήγι, συνεχίζει ο 
θρύλος, σταμάτησε να ξαποστάσει μια νύχτα στο 
βουνό, τον Πάγο, και καθώς κοιμότανε κάτω από 
ένα πλατάνι, κοντά στο ναό της Νέμεσης, η σκοτεινή 
αυτή θεά παρουσιάστηκε στ’ όνειρό του και τον 
παρακίνησε να ξαναχτίσει την πόλη: πράμα που ο 
αυτοκράτορας έκανε, αφού συμβουλεύτηκε έναν

χρησμό, που τον διαβεβαίωνε για τη συγκατάθεση 
του Απόλλωνα και προμάντευε μεγάλη ευημερία για 
τη νέα Σμύρνη.
Οι Σμυρνιοί μάθανε να τα βολεύουνε με τους 
καλοπροαίρετους Ρωμαίους κυβερνήτες τους. 
Σύμφωνα με τον Τάκιτο, οι πολίτες της Σμύρνης 
παινεύονταν πως ήταν οι πρώτοι σ’ ολόκληρη την 
Ασία και χτίσανε ναό αφιερωμένο στη Ρώμη, σε 
μέρες όπου η Καρχηδόνα στεκόταν ακόμα στα 
πόδια της κ’ εξακολουθούσαν να υπάρχουνε στην 
Ασία "δυνατοί βασιλιάδες που ακόμα δεν ξέρανε 
τίποτα για τη ρωμαϊκή αντρεία". Οι Ρωμαίοι πάλι 
κατάλαβαν την αξία του ασύγκριτου λιμανιού της 
Σμύρνης και φέρθηκαν στους Σμυρνιούς με 
καλοσύνη, "έτσι ώστε να κρατήσουνε δικό τους το 
καλύτερο λιμάνι της Ασίας”.
Ο Στράβωνος, συγγραφέας της εποχής του 
Αυγούστου, περιγράφει τη Σμύρνη σαν την 
"ωραιότερη πολιτεία της Ασίας. Ένα κομμάτι της 
είναι χτισμένο πάνω στο βουνό - έγραψε - αλλά το 
μεγαλύτερο μέρος της απλώνεται στον κάμπο, πέρ’ 
απ’ το λιμάνι, γύρω στο ναό και στο γυμναστήριο 
της Κυβέλης. Οι δρόμοι είναι ό,τι πιο όμορφο μπορεί 
να γίνει, χαραγμένοι σε ορθές γωνίες και στρωμένοι 
μ’ ωραία πέτρα. Έχει μεγάλα και κομψά περιστύλια, 
μια δημόσια βιβλιοθήκη κ’ ένα τετράγωνο 
περιστύλιο όπου υψώνεται το άγαλμα του Ομήρου,
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ενεφανίαθη ο μητροπολίτης Χρυσόστομος και, αφού προ
σευχήθηκε, είπε προς τους πιστούς από τη ς Ωραίας Πύλης, 
ήρεμος και με απαστράπτον το βλέμμα:
'Ή  Θεία Πρόνοια δοκιμάζει την πίστιν μας. Προσευχεσθε 
και θα παρελθη και το ποτήριον τούτο".
Γονάτισε και μαζί του γονάτισαν τα  πλήθη και προσευχή
θηκαν.
Σ την αυλή του μητροπολιτικου ναού κατήλθε και το μεση

μέρι και μοίρασε λίγα τρόφιμα και ρύζι για  τα βρέφη. Μ ετά 
απ’ αυτό, από το ύψ ος της σκάλας τω ν μητροπολιτικών 
γραφείων, διάβασε και ερμήνευσε στους συγκεντρωμένους 
χριστιανούς περικοπές του Ευαγγελίου.

Η  ώρα του μαρτυρίου πλησίαζε...

Ε ν α ς  Α Ν Θ ΡΩ Π Ο Σ

'  Ενα μικρό ιταλικό φορτηγό πλοίο που κατέπλευσε στο λ ι
μάνι της Σμύρνης τις πρώτες απογευματινές ώρες της 27ης 
Αυγούστου, είχε για  πλοίαρχο του έναν κοντούλη Ιταλό, ο 
οποίος άρχισε να  κάνει εκείνο που αν έκαμναν οι εκπρόσω

ποι και τω ν άλλων χριστιανικώ ν 
δυνάμεων και οι επίσημοι εκπρό
σωποι τη ς πατρίδος του δεν θα εί
χαν χάσει τη  ζωή τους μυριάδες 
άτυχω ν Ελλήνω ν. Εδέχθη στο 
πλοίο του όσους κατάφεραν να 
φθάσουν σ’ αυτό. Ο ύτε ναύλο εδέ
χθη, ούτε κανένα άλλο αντάλλαγ
μ α  Και ήσαν μεταξύ τω ν τετρακο- 
σίων και πλέον που κατόρθωσαν 
να  φθάσουν σ’ αυτό μεταφερθέ- 
ντες κυρίω ς από έναν τουρκοκρη- 
τικό βαρκάρη και πολλοί στρατιώ
τες, εκ τω ν οποίων αρκετοί τραυ
ματίες, οι περισσότεροι δε ένοπλοι, 
αρκετοί διακεκριμένοι Σμυρναίοι 

και μερικοί δημοσιογράφοι.
Το ιταλικό πλοίο επρόκειτο να  αποπλεύσει τη ν επομένη. 
Αλλά τι θα γινόταν αν οι Τούρκοι αξίωναν την παράδοση 
τω ν Ελλήνω ν επιβατών του πλοίου;

γιατί οι κάτοικοι της Σμύρνης είναι πολύ περήφανοι 
που ο Όμηρος γεννήθηκε κει πέρα κ’ έχουνε κόψει 
ένα χάλκινο μετάλλιο που το λένε ομήρειο. Ο 
ποταμός Μέλης κυλάει στο μάκρος των τειχών της 
πολιτείας. Ανάμεσα στις άλλες ευκολίες υπάρχει 
εκεί κ' ένα λιμάνι, που όποτε θέλει κανείς μπορεί να 
το κλείσει".
Σε μια εποχή όπου ,ιτους αυτοκράτορες τους 
φοβόντουσαν, άρα και τους τιμούσαν, περισσότερο 
απ’ τις θεές", ο Τιβέριος δειχνόταν τόσο 
μεροληπτικός για την πόλη, ώστε απ’ όλες τις 
μεγάλες πολιτείες της Ασίας που διεκδικούσαν την 
τιμή ν’ αφιερώσουνε στον αυτοκράτορα ένα ναό, 
εκείνος έδωσε τη συγκατάθεσή του στη Σμύρνη. 
Ίσως αυτό να πείραξε τις θεές, γιατί στις μέρες του 
Τιβέριου ένας σεισμός κατάστρεψε την πόλη. Αλλά 
ο Μάρκος Αυρήλιος την ξανάχτισε και γρήγορα η 
Σμύρνη, με τη φιλοσοφική σχολή της, τη βιβλιοθήκη 
της και τους ρήτορές της, έφτασε ν’ ανταγωνίζεται 
την αρχαία Έφεσο. 'Ηταν γνωστή σα Στέμμα της 
Ιωνίας, Πρώτη Πόλη της Ανατολής και Στολίδι της 
Ασίας.
Από νωρίς ο απόστολος Παύλος της έφερε το 
χριστιανισμό. Ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος θεώρησε 
την πόλη σα μιαν απ’ τις εφτά της Αποκάλυψης, 
απευθύνοντας σ’ αυτή την εντολή του Κυρίου:

"Γίνου πιστός άχρι θανάτου, και δώσω σοι τον 
στέφανον της ζωής”. Κ’ εκεί ο Πολύκαρπος, ένας απ’ 
τους πρώτους χριστιανούς επισκόπους, ακολούθησε 
τη συμβουλή του Κυρίου κι αυτοπυρπολήθηκε 
θεαματικά μες στο στάδιο, εξασφαλίζοντας έτσι τη 
συμμετοχή της Σμύρνης στη βυζαντινή αγιοσύνη.
Με τη βυζαντινή κυριαρχία απόχτησε για πρώτη 
φορά η Σμύρνη το χαρακτήρα της σαν εμπορικής 
πύλης, όταν οι Βαράγγοι, οι σκληροτράχηλοι αυτοί 
βόρειοι, απόσπασαν απ’ τους Βυζαντινούς 
αυτοκράτορες την άδεια της αυτοκυβέρνησης και 
του εμπορίου στ’ ανατολικά εδάφη. Τον ενδέκατο 
και το δωδέκατο αιώνα οι αυτοκράτορες κάνανε 
παρόμοιες παραχωρήσεις στους μεγάλους 
θαλασσοπόρους της εποχής: Βενετσιάνους, 
Αμαλφινούς, Γενοβέζους και Πιζάνους. Για μερικούς 
αιώνες η Σμύρνη γύρισε το πρόσωπό της κατά τη 
Δύση, με συνέπεια να τη χτυπήσουν οι ορδές των 
εισβολέων απ’ την Ανατολή.
Οι Σελτζούκοι Τούρκοι καταστρέψανε την πόλη στα 
1084, ενώ οι Πέρσες στα 1130. Το 1402 ο 
Ταμερλάνος κατάσφαξε τους κατοίκους και 
ισοπέδωσε τα σπίτια σ’ ένα όργιο θηριωδίας 
πούμεινε ιστορικό...

Της Μάρτζορι Χαουζπιάν 
από το βιβλίο Ή  Σμύρνη στις φλόγες”
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-Εγώ, απάντησε σταθερά ο Ιταλός πλοίαρχος, δεν πρόκειται 
να  σας παραδώσω.
- Και εάν διαταχθείς από τον Ιταλό ναύαρχο;
- Και πάλι δεν θα υπακούσω.
'Ο ταν μία ατμάκατος από ιταλικό πολεμικό έφθασε με τη 
διαταγή να  αποβιβάσει ή  να  παραδώσει όταν του ζητη
θούν, τους 'Ε λληνας επιβάτες, απάντησε ότι δεν επρόκειτο 
να  παραδώσει κανένα επιβάτη και ότι το πρω ί θα απέπλεε. 
Ο Ιταλός αυτός κοντούλης πλοίαρχος με την ανδρική του 
στάση ξρπλυνε πολλά από όσα έπραξαν οι συμπατριώτες 
του για  να  θανατώσουν την ελληνική Μ ικρασία και τον 
πληθυσμό της.

Κ ρ α υ γ έ ς  μ έσ α  σ τ η ν  ν ύ κ τ α

Από το κατάστρωμα του ιταλικού πλοίου οι 'Ε λληνες επι
βάτες παρακολουθούσαν την είσοδο του τουρκικού στρα
τού μεχρις ότου ήλθε η  νύ κ τα
Και έξαφνα ακούσθηκαν τραγικές φωνές, αγωνιώδεις επι
κλήσεις, που έκαναν τους πάντες ν ’ ανατριχιάσουν και να 
σταυροκοπηθούν. Το πρωί, μία ιταλική βάρκα έφερε την εί
δηση: οι τσέτες είχαν εισδύσει στις εκκλησίες τω ν προαστί
ω ν Αγία Τριάς και Πετρωτά, όπου είχαν καταφύγει πληθυ
σμοί, κατάσφαξαν μερικούς και απήγαγαν μερικά δύστυχα 
κορίτσια Το μαρτύριο τού πληθυσμού είχε αρχίσει προτού 
αρχίσει το μαρτύριο του Χρυσοστόμου.
Το ιταλικό πλοίο που κατευθύνθηκε στη Χίο, ήταν το τε
λευταίο σκάφος που είχε αποπλεύσει χω ρίς έλεγχο.

Η τ ελ ευ τ α ία  λ ε ιτ ο υ ρ γ ία

Η είσοδος τω ν τακτικώ ν τουρκικώ ν στρατευμάτων που 
άρχισε τη ν 27η συνεχίσθηκε και την 28η σε μεγαλύτερους 
αριθμούς. Ο Ν ουρεντίν, ο αμείλικτος εχθρός του μητροπο
λίτη  Χρυσοστόμου και του ελληνικού χριστιανισμού είχε 
φθάσει το βράδυ της 27ης και ω ς διοικητής τη ς 1ης στρα
τιάς, είχε αναλάβει τη  διοίκησή της Σμύρνης. Ο μητροπολί
τη ς Χρυσόστομος είχε απομείνει ο τελευταίος υπερασπι
στής του ποιμνίου του, ένας υπερασπιστής ανίσχυρος όσο 
και ο τελευταίος του ποιμνίου του. Ή ξερε καλά τ ι τον πε- 
ρίμενε, διότι σ’ όλη του την ζωή υπήρξε μαχητής τη ς πίστε- 
ω ς και της ελληνικής πατρίδος και αντιμετώπιζε διαρκώς 
το θάνατο.
Ο πρόξενος τη ς Αμερικής, Γεώργιος Χόρχον, ακόμη και με
τά τη ν είσοδο τω ν Τούρκων προσπάθησε να  τον σώσει. Τον 
επισκέφθηκε στη μητρόπολη και του είπε:
- Πρέπει να  φύγετε. 'Ε ν α  Αμερικανικό αντιτορπιλικό εί
ναι πλευρισμένο στην προκυμαία Θα σας συνοδεύσω εγώ 
για  να  επιβιβασθείτε με ασφάλεια
Ο Χρυσόστομος σηκώθηκε από τη  θέση του, πήρε τον πρό
ξενο από το χέρι, τον οδήγησε στο παράθυρο, του έδειξε τα 
πλήθη στην αυλή του μητροπολιτικού ναού και του είπε, 
με ηρεμία και σταθερότητα, που πλημμύρισε την ψ υχή  του 
Χόρτσν κατάνυξη:
- Δεν μπορώ να  φύγω. Π ώς θ’ αφήσω το ποίμνιό μου, χω 
ρ ίς ποιμένα; Ευχαριστώ και σας και την αμερικανική κυ
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βέρνηση, άλλα το καθήκον μου είναι να  μείνω εδώ μεταξύ 
τω ν χριστιανώ ν μου.
Ο Χόρτον έσκυψε το κεφάλι και έφυγε βαθύτατα συγκινη- 
μένος
- Εύχομαι στο Θεό, του είπε, να  σας προστατεύσει.
Η  τελευταία λειτουργία που τέλεσε ο εθνομάρτυς ήταν το 
Σάββατο αυτό που εισήλθαν οι Τούρκοι στη Σμύρνη. Μετά 
τη λειτουργία και αφού απηύθυνε παρηγορητικούς λόγους 
προς τα πλήθη που είχαν τα βλέμματα καρφωμένα επάνω 
του γεμάτα αγωνία, ανήλθε στο ταπεινό μητροπολιτικό κ τί
ριο, αφού ευλόγησε για  μία ακόμη φοράν τα πλήθη. Ή τα ν  
και αυτός ωχρός, άλλα σταθερός και αποφασιστικός

Ε ξ ισ τ ο ρ ή σ ε ις  γ ια  τ ο ν  μ α ρ τ υ ρ ικ ό  θ ά ν α τ ο  
τ ο υ  Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ

Π ώ ς πέθανε; Έ χουμ ε περιγραφές του μαρτυρίου του από 
διάφορες π η γές από διάφορες εκμυστηρεύσεις Έ ν α  μόνον 
είναι αναμφισβήτητο: Ό τ ι πέθανε ω ς ήρωας του έθνους 
και τη ς θρησκείας αψηφώ ντας τους πόνους και το μαρτύ
ριο.
Ο Αμερικανός πρόξενος Γεώργιος Χόρτσν του αφιέρωσε 
ποίημα στο οποίο, μεταξύ άλλων στίχω ν, περιλαμβάνονται 
καΐ αυτοί:
Στην ματωμένη κόμη του δεσπότη
φωτοστέφανο εφόρεσε λαμπρό
η  Σμύρνη, του μαρτυρίου η  πολιτεία
και στη θρησκεία του Π ολυκάρπου και του Χρυσοστόμου
"άχρι θανάτου" έμεινε πιστή
η  άνθινη τη ς Σμύρνης πολιτεία

Και προσθέτει ακόμη ό Χόρτσν:
"Ο Χρυσόστομος πέθανε ως μάρτνς... Ο Πολύκαρπος, ο άγιος 
πολιούχος της Σμύρνης, κάηκε ζωντανός στο υπερκείμενο της 
Σμύρνης στάδιο. Ο Τούρκος κυριαρχ;ά σήμερα στη γη των 
Επτά Εκκλησιών και κανείς δεν του αντιστέκεται, αλλά η τε
λευταία σκηνή της ολοκληρωτικής εξσντώσεως της χριστιανο
σύνης εδοξάοθη από τον ηρωικό θάνατο του τελευταίου μητρο
πολίτου της Σμύρνης.
Π ερί του μαρτυρίου του Χρυσοστόμου γράφτηκαν πολλά 
και από τις  ακριβέστερες εξιστορήσεις φαίνεται να  είναι και 
η  γενομένη στη γαλλική Βουλή κατά τη  συνεδρίαση της 
14)27 Ο κτωβρίου του 1922 από τον βουλευτή τω ν Παρισί- 
ω ν και ιερωμένο, τον αββά Εδουάρδο Σουλιέ.
'Τ ο απόγευμα, -είπε- τη ς 9ης Σεπτεμβρίου (27ης Αυγού- 
στου κατά το παλαιό ημερολόγιο), το γαλλικό προξενείο ει
δοποιήθηκε ότι ο Έ λ λ η ν  μητροπολίτης Χρυσόστομος διέ- 
τρεξε κίνδυνο και ότι θα έπρεπε να  σταλεί άγημα από Γάλ
λο υ ς ναύτες γ ια  να  τον προστατεύσουν. Ο Γάλλος πρόξε
νος Γκραγιέ έστειλε αμέσως άγημα Ο επ ί κεφαλής του αγή
ματος πρότεινε στον Χρυσόστομο να  τον οδήγηση σ την εκ
κλησία του Sacre coeur ή  στο γαλλικό προξενείο. Χρυσό
στομος δεν ανήκει στην εκκλησία τη ς Γαλλίας αλλ’ αυτό 
δεν μ ’ εμποδίζει να  εκφράσω τον βαθύτατο σεβασμό προς 
την μνήμην του. Με ωραιότητα ψ υχή ς αρνήθηκε να  δεχθεί 
το προσφερόμενο καταφύγιο λέγοντας ότι το καθήκον του



είναι να  μείνει μαζί με χο ποίμνιό χου. Ό τα ν  χο γαλλικό 
άγημα απεχώρησε, κατέφθασε με άμαξα Τούρκος αξιωματι
κός, συνοδευόμενος από δύο σχραχιώχες και ζήτησε από χον 
Χρυσόσχομο να  χον ακολουθήσει. Οδήγησαν χόχε χον ιε
ράρχη σχα άκρα χων ευρωπαϊκών συνοικιώ ν μπροσχά σε 
ένα κουρείο. Ε κεί χου φόρεσαν άσπρη μπλούζα, ίσως για  να 
διακρίνεται καλύχερα και εκεί διαδραματίσθηκε φρικχό 
έγκλημα, από εκείνα που είναι γεμάχη η  ισχορία χων μαρ- 
χύρων. Του ξερίζωσαν χα γένια, χον μαχαίρωσαν χου έκο
ψ αν χη μύτη  και χα αυτιά. Σχα βασανιστήρια έλαβαν μέρος 
και οι γυναίκες. Ο ι παρόνχες ναύχες μας πάνοπλοι, ήσαν 
αγανακχισμένοι, έξαλλοι. Υποχρεωμένος, όμως, από χις δια- 
χαγές που είχε ο επ ί κεφαλής αξιωματικός, χους απειλεί με 
χο περίσχροφο σχο χέρι όχι θα χους πυροβόληση αν θελή- 
σουν να  επέμβουν. Μ εχέφεραν καχόπιν χον ιεράρχη σχις 
χουρκικές συνοικίες όπου χον διαμέλισαν και χον άφησαν 
βορά σχους σκύλους".
Π ριν όμως χον μεταφέρουν σχο κουρείο, ο Χρυσόστομος 
συναντήθηκε με χον Ν ουρεντίν και η  συνάντηση αυτή εί
να ι μία ιδιαιτέρα πτυχή  χου μαρτυρίου χου.
Αναφέρει μ ία έξιστόρηση:
'Ό λ ο ς ο προ χου Διοικητηρίου χώρος είχε πλημμυρίσει. Ε ί
χαν ειδοποιηθεί φαίνεται οι Τούρκοι όχι θα φέρουν χο δε
σπότη και περίμεναν. Στην πόρτα και στις σκάλες χον πα- 
ρέλαβαν αξιωματικοί και την οδήγησαν σχο γραφείο χου 
Ν ουρεντίν. Ε κ εί προ ολίγω ν ημερών καθόταν ο Χατζανέ- 
σχης. Η  στιγμή ήταν δραματική. Οι δύο αντίπαλοι ανταμώ
θηκαν ξανά. Μα πόσο διαφορετικές οι συνθήκες χώρα.. Ο 
Ν ουρεντίν στάθηκε σιωπηλός για  λίγες στιγμές απέναντι 
από χον δεσπότη και έπειτα έβγαλε από χο συρτάρι χου ένα 
μεγάλο φάκελο. Ή τα ν  "ο φάκελος χου Χρυσοστόμου". 
Άνοιξε χις ελληνικές εφημερίδες και χου έδειξε χους λό
γους, που είχε εκφωνήσει κατά διαστήματα υπέρ τη ς Ελλά
δας και χου ελληνικού στρατού. Και ρώτησε:
"-Είναι δικοί σου αυτο ί οι λ ό γο ι;
"-Ναι, απήντησε ο δεσπότης με αξιοπρέπεια ανθρώπου που 
ήξερε χι σήμαιναν τα ερωτήματα χου Τούρκου στρατηγού. 
"-Πρόδωσες, πρόσθεσε ο Ν ουρεντίν, τη ν τουρκική πατρίδα 
ω ς Τούρκος υπήκοος και πρέπει να  δικαστείς. Σε μένα δεν 
εναπόκειται (είπε σαν άλλος Π όντιος Πιλάτος) να σε δικά
σω. Θα σε δικάσει ο λαός.
"Και διέταξε να  χον πάρουν και να  χον προσφέρουν σχο λαό 
γ ια  να  κορέσει τη ν εκδίκησή χου.
"Πραγματικά χον πήραν, χον κατέβασαν ω ς την πόρτα και 
χον έσπρωξαν προς χο έξαλλο πλήθος. Πρόσωπα που είδαν 
χην σκηνή αύχη λένε όχι χο πλήθος χου ξέσχισε χα ράσα, 
χου έκοψε χα γένια  και χα μαλλιά, χου πήρε χο εγκόλπιο και 
χο χρυσό σταυρό, χον έσυρε ω ς το Τιρκιλίκ, χον χουρκομα- 
χαλά και εκεί ένας μελαψός Τούρκος από χην Συρία χου 
έδωσε μία μαχαιριά και χον αποτελείωσε".

Π ο υ  εχ ά φ η  ο  ε θ ν ο μ ά ρ χ υ ς ;

Σχους στρατώνες είχαν συσσω ρευτεί'Ελληνες αιχμάλωτοι 
στρατιώτες, από χους οποίους ένας, ονόμαχι Δημήχριος 
Μπεζεριάνος, προσέφερε πολύτιμη μαρτυρία, για  το τέλος 
χου αειμνήστου Χρυσοστόμου. Ο ι στρατώνες σχημάτιζαν

μεγάλο τετράγωνο κενό για  χις ασκήσεις και σχο όποιον 
έβλεπαν χα κιγκλιδόφρακχα παράθυρα χων κτιρίω ν που 
χρησιμέυσαν ω ς θάλαμοι, γραφεία κ.λπ. Σε έναν αχ χων θα
λάμω ν αυτώ ν βρισκόντουσαν οι Έ λλη νες στρατιώτες, 
ό χ α ν  
άκουσαν 
το θόρυ
βο μηχα
νή ς αυτο
κ ιν ή τ ο υ  
και είδαν 
φ ορτη γό  
α υ τ ο κ ί 
νητο από 
ε κ ε ί ν α  
που χρη
σιμοποιεί 
ο ελληνι
κός στρα
τός και
περιήλθε στα τουρκικά χέρια, να  διατρέχει χον κενό χώρο 
τω ν στρατώνων σέρνοντας δεμένο από χα πόδια με σχοινί 
μήκους τεσσάρων μέτρων ένα πτώ μα Ή τα ν  χο πτώ μα αν
θρώπου που έφερε ράσο και εσύρεχο με χην πλάτη.
Το αυτοκίνητο, αφού διέχρεξε πολλές φορές χο τετράγωνο, 
κατευθύνθηκε στην προ της παραλίας πλευρά χων στρατω
νώ ν, όπου ο οδηγός χου συνέχισε να  σύρει χο πτώ μα χου 
κληρικού. Καθώς περνούσε κάτω από χα παράθυρα χων 
Ελλήνων αιχμαλώτων, ο Μ πεζεριάνος πρόσεξε χον διαπο
μπευμένο νεκρό κληρικό και είδε όχι επρόκειχο περί χου 
Χρυσοστόμου, χον όποιον γνώριζε από δύο επισκέψεις χου 
στη Μ ητρόπολη.
Τέλος, χο φορτηγό αυτοκίνητο εξαφανίσθηκε.
Ο στρατιώ της καχαφέρνοντας να  δραπετεύσει, κατέθεσε 
ενόρκως στην επιτροπή εξακριβώσεως χων τουρκικώ ν 
ωμοτήτων, όχι αυτός μαζί με άλλους παρέλαβαν χο πεταμέ
νο σώμα χου ιερομάρτυρα στην προ χων στρατώνων της 
Σμύρνης παραλία, και το έθαψαν στο γήπεδο του συλλό
γου "Απόλλων".

Α γ ιο π ο ίη σ η  τ ο υ  Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ

70 χρόνια από χο μαρτυρικό τέλος του εθνομάρτυρα Μ η
τροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου (1992) αποφασίσθηκε 
από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος η  κατά
ταξη στη χορεία τω ν εθνο-ιερομαρτύρων τόσον χου αγίου 
τούτου Ιεράρχη, όσο και χων μετ’ αυτού μαρχυρησάντων 
ετέρων 4 Ιεραρχών, χου Μ οσχονησίων Αμβροσίου, Κυδω
νιώ ν Γρηγορίου, Ικονίου Προκοπίου και Ζήλων Ευθυμίου, 
καθώς και πολλών άλλων κληρικώ ν και χιλιάδω ν απλών 
λαϊκώ ν Ελλήνω ν ορθοδόξων Χριστιανών, που έπεσαν σφα- 
γιασθένχες άδικα από χους αδυσώπητους επιδρομείς. ]

Από το βιβλίο τον λρ. Εμ. Αγγελομάτη “Χρονικόν μεγάλης τρα
γωδίας” εκδ. Εστίας. Διασκευή ΑνθΙμος Κ. Γ. Κούρος.
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Επιθυμώ να με εγγράφετε συνδρομητή στο διμηνιαίο περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» (Λ. Κηφισίας 23,151 23 
Μαρούσι, τηλ. 210 6828.525-fax 210 6849.352), για ένα χρόνο (6 τεύχη)

•  Έστειλα το ποσό τω ν......... ευρώ, με την υπ’ αριθμ...................................ταχυδρομική επιταγή και σας αποστέλλω σε
Φ/Ατο σχετικό παραστατικό.

•  Κατέθεσα στον υπ' αριθμ. λογαριασμό 0340300207716 της Αγροτικής Τράπεζας, το ποσό τω ν......... ευρώ και σας
αποστέλλω σε Φ/Ατο σχετικό παραστατικό.

•  Με συστημένη επιστολή σας αποστέλλω το ποσό των...........ευρώ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.......................................................................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:.......................................................................................................................................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:................................................... ΤΗΛ:....................................................ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ........................................

Επίσήυανση : Παοακαλούνται οι παλιοί συνδρομητές του περιοδικού μας, να αττοστείλουν τη συνδρομή τους με τον ανωτέρο τρόπο, καθόσον η 
είσπραξη της συνδρομής για το περιοδικό, δεν γίνεται μέσω των Υπηρεσιών μας.



ΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

^ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
✓  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

S  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Ι Π Π Ο Ι Β/Μ 10 Β/Μ 9 W M  l i l l H T J F l l T C T S I Β/Μ 5 ■  i W i E M l i f l T K l

Έ ω ς  6 274,88 261,14 247,36 233,65 219,88 206,13 192,37 178,63

7 - 8 300,39 285,12 269,81 254,54 239,26 223,99 208,72 193,42

9 - 1 0 345,50 327,51 309,52 291,53 273,54 255,57 237,57 219,61

11-12 385,53 365,15 344,77 324,36 303,99 283,59 263,21 242,79

13 - 14 425,28 402,51 379,72 356,95 334,18 311,42 288,62 265,86

15 - 20 484,29 457,97 431,67 405,36 379,03 352,73 326,42 300,07
2 1 - 2 5 503,83 476,33 448,85 421,36 393,89 366,39 338,92 311,43

26 -  30 518,52 490,15 461,79 433,42 405,05 376,70 348,31 319,94

31 - 4 0 538,05 508,51 478,96 449,42 419,88 390,37 360,83 331,28

4 1 & ά ν ω 562,50 531,49 500,49 469,46 438,47 407,45 376,45 345,46

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Ι Π Π Ο Ι Β/Μ 10 Β/Μ 9 Β/Μ 8 Β/Μ 7 Β/Μ 6 Β/Μ 5
Έως 6 143,22 135,99 128,77 121,55 114,34 107,11 99,89 92,67

7 - 8 156,60 148,59 140,58 132,54 124,50 116,50 108,47 100,45

9 - 1 0 180,29 170,85 161,40 151,95 142,51 133,07 123,63 114,19

1 1 - 1 2 201,30 190,60 179,89 169,19 158,49 147,78 137,08 126,38

13 -14 222,17 210,22 198,24 186,30 174,35 162,39 150,44 138,46

15-20 253,16 239,34 225,52 211,72 197,90 184,09 170,26 156,45

2 1 - 2 5 263,42 248,97 234,56 220,10 205,67 191,25 176,83 162,39

26 -  30 271,14 256,24 241,33 226,45 211,53 196,66 181,76 166,86

3 1 - 4 0 281,38 265,86 250,38 234,84 219,34 203,84 188,35 172,82

4 1 & ά ν ω 294,22 277,93 261,67 245,36 229,10 212,82 196,54 180,26

Αίτηση Ασφάλισης Τηλεφωνικώς, Αποστολή Συμβολαίου στο Χώρο σας. 
Δυνατότητα Επιπλέον Συμπληρωματικών Καλύψεων.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΤΗΣ 
« ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ »

Ασφαλιστικό Γραφείο : Ασημάκος Αημήτριος

Ελευθ. Βενιζέλου & Αγνώστων Ηρώων 76 
Ν. Ιωνία Τ.Κ. 14231
Τηλ: 210 2792079, 210 2773838, 210 2719601 
Fax: 210 2796153
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