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ΖΑΧΟΣ Ν.ΘΩΑΝΝΗΣ 

Αντιστράτηγος Αστσνομίας ε.α. 

 

Ο Ησάλλεο Εάρνο ηνπ Νηθνιάνπ γελλήζεθε ζην Πεξηβόιη Γνκνθνύ ην 1940. Σα 

πξώηα γξάκκαηα έκαζε ζην Γεκνηηθό ρνιείν ηνπ ρσξηνύ ηνπ. Σηο γπκλαζηαθέο 

ζπνπδέο ηνπ έθαλε ζην Β΄ Δμαηάμην Γπκλάζην Αξξέλσλ Λακίαο. 

Σν 1960 θαηαηάρηεθε ζην ώκα ηεο Αζηπλνκίαο Πόιεσλ. Σν 1963 πέηπρε ζηε 

ρνιή Αξρηθπιάθσλ. Σν 1967 εηζήιζε κε εμεηάζεηο ζηε ρνιή Τπαζηπλόκσλ. 

Σν 1968 ππεξέηεζε σο αμησκαηηθόο ζηε Γηεύζπλζε Αζθαιείαο Πεηξαηώο, ζηε 

δίσμε ηνπ θνηλνύ εγθιήκαηνο. 

Σν 1982 σο Αζηπλόκνο Β΄ κεηαηέζεθε ζηε Γηεύζπλζε Αζθαιείαο Αζελώλ, 

όπνπ καδί κε ηξεηο άιινπο αμησκαηηθνύο νξγάλσζαλ ην λενζύζηαην «Σκήκα 

εγθιεκάησλ θαηά ηεο δσήο», ην νπνίν ήηαλ αξκόδην γηα ηελ εμηρλίαζε 

αλζξσπνθηνληώλ θαη ελόπισλ ιεζηεηώλ. ην Σκήκα απηό ππεξέηεζε κέρξη ην 1990 

σο Αζηπλνκηθόο Τπνδηεπζπληήο. 

Σν 1990 ηνπνζεηήζεθε σο Γηνηθεηήο Αζθαιείαο Πεηξαηώο. 

Σν 1991 ηνπνζεηήζεθε ζην Καξπελήζη σο Αζηπλνκηθόο Γηεπζπληήο ηνπ Ννκνύ 

Δπξπηαλίαο επί δύν έηε. 

Σν 1992 επαλήιζε ζηελ Αζήλα θαη ηνπνζεηήζεθε σο Αζηπλνκηθόο Γηεπζπληήο 

Αζθαιείαο Αζελώλ θαη Κξαηηθήο Αζθαιείαο Αηηηθήο.  

Σν 1993 πξνήρζε ζην βαζκό ηνπ Σαμηάξρνπ θαη ηνπνζεηήζεθε σο Δπηζεσξεηήο 

Αζηπλνκίαο Γπηηθήο Διιάδνο κε έδξα ηελ Πάηξα. 
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Σν 1994 πξνήρζε ζην βαζκό ηνπ ππνζηξαηήγνπ θαη ηνπνζεηήζεθε σο Γεληθόο 

Δπηζεσξεηήο Γπηηθήο Διιάδνο, Ζπείξνπ θαη Ηνλίσλ Νήζσλ κε έδξα ηελ Πάηξα. 

Σν 1995 απνζηξαηεύηεθε κε ην βαζκό ηνπ Αληηζηξαηήγνπ. Σνπ απνλεκήζεθε ν 

ηίηινο ηνπ Δπηηίκνπ Γεληθνύ Δπηζεσξεηνύ. 

Φνίηεζε ζηηο ρνιέο επηκόξθσζεο ηεο Αζηπλνκίαο. Μεηεθπαηδεύηεθε ζηελ 

Αζηπλνκηθή Αθαδεκία ησλ ΖΠΑ ζηε Λνπτδηάλα κε αληηθείκελν «Αληηκεηώπηζε 

θξίζεσλ». Φνίηεζε ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (δελ έιαβε πηπρίν 

ιόγσ ησλ επαγγεικαηηθώλ ηνπ απαζρνιήζεσλ). 

Γίδαμε ζηηο Αζηπλνκηθέο ρνιέο «Μεζνδνινγία εμηρληάζεσο αλζξσπνθηνληώλ» 

θαη «Αλαθξηηηθή ηερληθή». 

Έγξαςε ηηο κειέηεο: «Κνηλσλία θαη έγθιεκα» θαη «Απηνςία – Γηεξεύλεζε 

ρώξνπ εγθιήκαηνο θαη αλάθξηζε πξνζώπσλ ζε πεξίπησζε εγθιεκάησλ θαηά ηεο 

δσήο». Γεκνζίεπζε άξζξα αζηπλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ζηνλ εκεξήζην ηύπν. 

Έιαβε κέξνο ζε πνιιά ζπλέδξηα. 

Σηκήζεθε από ηελ ππεξεζία ηνπ κε πνιιέο εζηθέο ακνηβέο (επαίλνπο, 

επαξέζθεηεο θαη εύθεκεο κλείεο). 

Γηεηέιεζε Πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ ησλ Απαληαρνύ Πεξηβνιησηώλ «Ζ ΑΓΗΑ 

ΣΡΗΑ». 

Δίλαη έγγακνο θαη παηέξαο δύν αγνξηώλ, ηνπ Νίθνπ, δηθεγόξνπ θαη ηνπ Σάζνπ, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ.  

Γηακέλεη κόληκα ζηνλ Πεηξαηά. 


