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□ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η
Π  Η σκηνή του εγ κ λ ή μ α το ς ............................................  6 8 4

Η ύπαρξη ενός κατάλληλου πλαισίου διαδικασιών που πρέπει ν' 
ακολουθείται απ' όλο το προσωπικό, είναι ένα στοιχείο που παίζει 
έναν από τους πιο σημαντικούς ρόλους κατά τη διάρκεια διεξα
γωγής ερευνών σε σκηνές εγκλήματος.

Π  Σώμα Επιθεωρ. - Ελεγκτών Δημόσιας Δ ιο ίκησης . 6 8 8  
Τ ον εξωδικαστικό και εξωτερικό έλεγχο της Δημόσιας Διοίκη

σης, με τον οποίο έχει επιφορτισθεί ο Συνήγορος του Πολίτη, συ
μπληρώνει ο εσωτερικός έλεγχος του Σώματος Επιθεωρητών - Ε
λεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.ΕΔΔ.Ι.

Π  Μουσουλμανική μειονότητα  στην Ελλάδα - Ελληνική Ορ
θόδοξη μειονότητα  στην Τ ουρκ ία ............................. 6 9 0

Η πρόσφατη υπογραφή από πλευράς της Ελλάδας της σύμβα

σης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Συμβούλιο της Ευρώπης που 
αφορά την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και η άρνηση της 
Τουρκίας να υπογράψει οποιαδήποτε διεθνή σύμβαση για τις μειο
νότητες φέρει στο προσκήνιο της επικαιρότητας μια ανισομερή 
μεταχείριση προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πλευράς 
Ελλάδας και Τουρκία.

I I Ο συνδικαλισμός στην Ελληνική Αστυνομία  και η Δ ιε 
θνής εμ π ε ιρ ία .................................................................  6 9 4

Η Αστυνομία, όπως και κάθε άλλος θεσμός, αποτελεί μέρος της 
Ελληνικής κοινωνίας και οι αστυνομικοί ενδιαφέρονται το ίδιο με 
τους λοιπούς πολίτες για την προστασία των δικαιωμάτων τους 
και της οικονομικής τους κατάστασης. Η μόνη διαφορά που υπάρχει 
στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι οι αστυνομικοί έχουν επιστρα- 
τευθεί από την ίδια την κοινωνία για να προστατεύσουν αυτό τα δι
καιώματα όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για τον κάθε πολίτη.

Π  Η Ελληνική Αστυνομία  προστάτης της πολιτιστικής μας
κ λ η ρ ο ν ο μ ιά ς .................................................................... 6 9 6

Η Ελληνική Αστυνομία ανταποκρινόμενη με απόλυτη επιτυχία 
στην υψηλή της αποστολή προστατεύει με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο την πολιτιστική μας κληρονομιά. Πενήντα τέσσερα μοναδικά 
ολόχρυσα δακτυλιόσχημα περίαπτα της νεολιθικής εποχής είναι ο 
μεγάλος θησαυρός που άρπαξε την τελευταία στιγμή από τα χέ
ρια αδίστακτων αρχαιοκαπήλων. Τα αντικείμενα, σύμφωνα με την 
γνωμοδότηση των αρμοδίων αρχαιολόγων, είναι ανυπολόγιστης 
αρχαιολογικής, ιστορικής και εμπορικής αξίας

Π  Το όνομα "Ρ ω μ ιός" και η ιστορ ική του σημασία . . 6 9 8
Για το όνομα ΡΩΜΗΟΣ |=ΡΩΜΑΙΟΣ) υπάρχει μεγάλη σύγχυση, σ' 

εκείνους φυσικά που ερασιτεχνικό ασχολούνται με την ιστορία, ε 
νώ όσοι έχουν τις επιστημονικές προϋποθέσεις μπορούν να κατα
νοήσουν την έννοια και ιστορική σημασία των εθνικών μας ονομά
των.
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Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η

Π  Γνωμοδοτήσεις - Δ ιατάξεις Εισαγγελέων Αρείου Πά
γου ..............................................................................  700γ ο υ ..............................................................................  700

Π  Πρός γονείς πέμπτη & τελευταία επ ιστολή.......... 704
Ο Σωκράτης πολλές φορές μας είπε, πως όσοι φροντίζουν για 

νάχουν μεγάλη περιουσία τα παιδιά τους αλλά αμελούν να τα μορ
φώσουν σωματικά και ψυχικά, παθαίνουν το ίδιο με τους ιπποτρό- 
φους, που δεν γυμνάζουν τα άλογα για τον πόλεμο αλλά φροντί
ζουν μόνο να τους δίνουν πλούσια τροφή.

Π  Μεταμοσχεύσεις - Δωρεά οργάνω ν......................  706
Η Ορθόδοξος και η Καθολική Εκκλησία, οι Προτεστάντες, ο Ιου

δαϊσμός, ο Βουδισμός και ο Ινδουισμός έχουν θετική θέση απένα
ντι στις μεταμοσχεύσεις, και θεωρούν την Δωρεά Οργάνων ως 

σπουδαία συνεισφορά στο βωμό της αγάπης προς τον συνάνθρω
πο και ως προσωπική απόφαση του δότη.

Ν ο έ μ β ρ ι ο ς  I 9 9 7

Π  Αβατον και ισότητα των φ ύλω ν.................................. 726
Θα δέχονταν οι κυρίες που πολεμούν το άβατον να μπαινοβγαί

νουν στο σπίτι τους κάποιοι αποστεωμένοι ή ευτραφείς καλόγη- 
ροι του Αγίου Ορους για να δουν πως ζουν με την οικογένειά τους;

CH Νοέμβριος....................................................................... 727

Π  Παιδιά συναδέλφων που πέτυχαν στις Πανελλήνιες Εξε
τά σ ε ις ...............................................................................728

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στα 655 παιδιά των συναδέλφων 

μας που πέτυχαν φέτος στα Α Ε Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας. Αξίζει να ση
μειωθεί ότι φέτος πέτυχαν 194 περισσότερα από πέρυσι και ότι 
86 από τα παιδιά αυτά πέτυχαν στις Αστυνομικές Σχολές. 

Ευχόμαστε επιτυχημένη φοίτηση και καλή σταδιοδρομία.

Π  Μόνιμες Στήλες

Εξώφυλλο: Αγιο Ορος  

Ιερά Μονή Βατοπαιδίου.
(Εσωτερική άποψη. Αγιος Νικόλαος στον Αρσανά) 

Ασκητήριο στα Κατουνάκια 

(Από το ημερολόγιο 1997 της Ι.Μ. Βατοπαιδίου)
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Η ΣΚΗΝΗ Toy e r ΚΛΗΜΑΤΟΣ
Η σημασί α  της  σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς

του  α σ τ υ ν ο μ / κ ο ύ  ορρόν

ταν διαπραχθεί ένα έγκλημα ο μηχανισμός για την επί
σημη διερεύνησή του μπαίνει σε ενέργεια με την άφιξη 
των Αστυνομικών.

Κατ' αρχήν, ο Αστυνομικός που θα φθόσει πρώτος στη σκηνή 
του εγκλήματος έχει ν' αντιμετωπίσει το εξαιρετικό δύσκολο έρ 
γο της επιβολής κάποιας μορφής ελέγχου και προστασίας της 
σκηνής. Εχει λεχθεί ότι το πιο ξεχασμένο και παραμελημένο άτομο 
όλης της διαδικασίας είναι ο περιπολών Αστυνομικός που φθάνει 
πρώτος στη σκηνή του εγκλήματος. Αν σκεφθούμε όμως καλά, αυ
τό το Αστυνομικό όργανο που φθάνει πρώτο είναι και υπεύθυνο 
για τη διατήρηση ανέπαφων των αρχικών συνθηκών της σκηνής.

Οι παρατηρήσεις και οι ενέργειες που γίνονται από τον Αστυνο
μικό μπορούν να περιλαμβάνουν όχι μόνο την ασφάλιση της 
σκηνής αλλά επίσης την προσωπική του επιβίωση, καθώς και την ε 
πιβίωση τρίτων. Πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στην όριστη εκ
παίδευση των περιπολούντων Αστυνομικών αναφορικό με το ρόλο 
τους σε όλη τη διαδικασία έρευνας της σκηνής του εγκλήματος.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από έναν καλό εκπαιδευμένο 
Αστυνομικό που θα φθόσει πρώτος στη σκηνή του εγκλήματος 
μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας.

Οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί το Αστυνομικό όρ
γανο κατά την άφιξή του στη σκηνή μπορούν να ταξινομηθούν σε 
μερικές γενικές κατηγορίες:

1 Αυτοπροστασία
2 Μέριμνα για τραυματισμένα άτομα
3 Ασφάλιση και προστασία της σκηνής
4 Εντοπισμός μαρτύρων και υπόπτων
5 Πραγματοποίηση επαφής με τη Διοίκηση

υ που 9α φ θ ό σ ε ι  πρώτ ο

6. Λήψη σημειώσεων για αναφορά σε δραστηριότητες και πα
ρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν

Όταν γίνεται η ανασκόπηση της σπουδαιότητας των καθηκό
ντων του οργάνου που θα φθόσει πρώτο στη σκηνή, η ευθύνη για 
τη μέριμνα τραυματιών συχνά έρχεται πρώτη. Είναι βέβαια γεγο
νός ότι αυτό είναι ένα σημαντικό έργο, όμως ο Αστυνομικός πρέ
πει πρώτα να διασφαλίσει τον εαυτό του από κάποιο κρυμμένο ά
τομο.

Αν κατά την άφιξή του ο Αστυνομικός δε λάβει υπόψη του την 
αυτοπροστασία, πιθανόν να έχουμε ένα επιπλέον θύμα στη σκηνή 
του εγκλήματος.

Έχοντας τα παραπάνω κατά νου, ένα αναπόσπαστο καθήκον του 
πρώτου Αστυνομικού είναι να μεριμνήσει για τα τυχόν τραυματι
σμένα άτομα της σκηνής.

Κατά την ενέργειά του αυτή και πριν την παροχή βοηθείας, ο Α
στυνομικός θα πρέπει να έχε ι κατά νου τη δυνατότητα περι
γραφής της αρχικής κατάστασης του τραυματία. Επίσης να φρο
ντίσει να αποτρέψει άσκοπη καταστροφή στοιχείων από συγγε
νείς ή από το ιατρικό προσωπικό των Α' Βοηθειών, γιατί ενδεχομέ
νως ορισμένα περιστατικά και στοιχεία να μπορούν να καθορί
σουν, για παράδειγμα, κάτι που εμφανίζεται σαν αυτοκτονία, ενώ 
να πρόκειται για μία ανθρωποκτονία που έχε ι σχεδ ιαστεί πολύ 
προσεκτικά.

Επίσης, βασικό καθήκον του πρωτοαφιχθέντος Αστυνομικού ε ί
ναι να λάβει μέτρα για την εξασφάλιση και την προστασία του άμε
σου χώρου της σκηνής του εγκλήματος. Στο σημείο αυτό ο Αστυ
νομικός θα πρέπει να καταβάλει προσπάθεια για να κρατήσει ση
μειώσεις ώστε να μην ξεχαστεί κάτι σχετικό με την υπόθεση.

Αστυνομική Επιθεώρηση - 6 8 4  - Νοέμβρι ος  1 9 9 7



Στην προσπάθεια του αυτή συνήθως ο πρώτος Αστυνομικός θα 
πρέπει να επικεντρώσει την προσοχή του στον άμεσο χώρο του 
εγκλήματος και να μην προσπαθήσει να επεκταθεί σε άλλους χώ
ρους που είναι ανθρώπινα αδύνατο να ελεγχθούν.

Πρέπει να τονιστεί ότι, σ' αυτό το στάδιο ενεργειών, αν οι δρα
στηριότητες στις οποίες πρέπει να προβεί ο Αστυνομικός γίνουν 
χωρίς να καταγραφούν και με κακή οργάνωση, τό τε όλες οι επα
κόλουθες ενέργειες 
στη σκηνή ίσω ς γί
νουν προς λανθασμέ
νη κατεύθυνση.

Η παρουσία α τό 
μων στη σκηνή του ε 
γκλήματος που συν
δέονται με την υπό
θεση, πιθανόν να πα
ρουσιάσουν πολλά ε 
μπόδια στον Αστυνο
μικό που θα φθάσει 
πρώτος εκε ί. Όπως 
προαναφέρθηκε, ένας τραυματίας απαιτεί άμεση φροντίδα.

Όμως ίσως υπάρχουν κι άλλα άτομα που απαιτούν προσοχή, κα
τά έναν διαφορετικό τρόπο.

Για παράδειγμα, οι μάρτυρες θα πρέπει να ξεχωρίζονται το συ
ντομότερο δυνατόν και πρέπει να τους επισημαίνεται να μη συνο
μιλούν μεταξύ τους για την υπόθεση.

Επιπλέον, ο ισχυριζόμενος ότι είναι μάρτυρας ή ότι έχει πληρο
φορίες σχετικά με το έγκλημα, θα πρέπει να ελέγχεται η ταυτότη
τά του αμέσως, ιδιαίτερα για τα άτομα εκείνα που ίσως να διστά

σουν να επικοινωνήσουν με τις Αρχές μόλις κοπάσει η αρχική έξα
ψη και αναστάτωση της στιγμής.

Επίσης είναι ευνόητο ότι μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέ
πει να κάνει ο Αστυνομικός προκειμένου ν' αυξήσει τη δυνατότητα 
ελέγχου είναι να έλθει σ' επαφή με την προϊσταμένη του Διοίκηση 
το συντομώτερο δυνατόν. Ei άφιξη επιπλέον αρμοδίου προσωπι
κού, αφ' ενός μεν βοηθό στην επέκταση των ορίων του ελέγχου,

αφ' ετέρου δε αυξά
νει τ ις  π ροοπ τικές 
για την επαρκή προ
στασ ία  της σκηνής 
του εγκλήματος.

Ό ταν α φ ιχ θ ε ί το  
αρμόδιο προσωπικό 
της ερευνητικής ο
μάδας στη σκηνή, ο 
Αστυνομικός που έ- 
φθασε πρώτος δεν 
θα πρέπει να παρα
μ ε ρ ίζ ε τα ι αυτομά 

τως. Οι παρατηρήσεις και οι ενέργειες που έκανε το άτομο αυτό 
θα πρέπει να αναφέρονται στον Αξιωματικό που προϊσταται της έ 
ρευνας, προκειμένου να ενσωματωθεί αυτό στο σχετικό ανακριτι- 
κό υλικό στη συνολική ερευνητική διαδικασία.

Προφανώς, πολλές καταστάσεις μπορούν να προκύψουν σε κά
θε κατηγορία ευθύνης. Για το λόγο αυτόν τα διλήμματα που πρέπει 
να αντιμετωπίσει ο πρώτος Αστυνομικός είναι πολλά και εξα ιρετι
κό δύσκολα, γιατί μπορούν να προκύψουν ταυτόχρονα. Κατά συνέ
πεια, ο Αστυνομικός που θα αφιχθεί πρώτος θα έχει να αντιμετω-

Από την έναρξη των ερευνών σε μια σκηνή εγκλήματος 
θα πρέπει να καταγράφονται όλα τα άτομα 

που έχουν εισέλθει στη σκηνή του εγκλήματος.
Θα πρέπει να επιτρέπεται η παρουσία 

μόνο των Αστυνομικών 
που πραγματικά συμμετέχουν στις έρευνες. 

Ασφαλώς και θα υπάρχουν πάντα οι Αστυνομικοί 
αλλά και άλλα άτομα αναρμόδια 

που θα θέλουν να βλέπουν,
αλλά όχι και να συμμετέχουν στη δουλειά που πρέπει να γίνει.
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πίσει περισσότερες καταστάσεις που απαιτούν άμεση προσοχή 
και υπευθυνότητα απ' ό,τι οποιοσδήποτε άλλος Αστυνομικός στην 
περιοχή της σκηνής του εγκλήματος.

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 
ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ε κάθε σκηνή εγκλήματος θα πρέπει να έχουμε κατά 
νου πως να χειριστούμε την παρουσία μη εξουσιοδοτη
μένων για την υπόθεση ατόμων. Στον τομέα αυτόν η 

πλευρά της Διοίκησης που αντανακλά την ανθρώπινη φύση, είναι 
πολύ σημαντική.

Φυσιολογικά, υπάρχουν τρεις κατηγορίες μη εξουσιοδοτημέ
νων ατόμων που πρέπει να ελεγχθούν. Η κάθε μία από αυτές τις 
κατηγορίες έχε ι δ ιαφορετικούς λόγους να θέλει να ''παρακο
λουθήσει τη δράση".

}. Το ευρύ κοινό
2. Ανταποκριτές των ΛΛ.ΛΛ.Ε. (Μέσων μαζικής ενημέρωσης)
3. Αναρμόδιοι Αστυνομικοί - πολιτικοί κ.τ.λ.
Αυτό που είναι χαρακτηριστικό στο ευρύ κοινό στη σκηνή του ε 

γκλήματος είναι η περιέργεια. Η παρουσία Αστυνομικών, τα φώτα 
που αναβοσβήνουν, καθώς και η δραστήρια αυτή "κυψέλη" δίνουν 
την εντύπωση έξαρσης. Οι άνθρωποι φαίνεται ότι προσελκύονται 
σε τέτο ιες καταστάσεις καθαρό και μόνον από περιέργεια. Φυσι
κά, το ευρύ κοινό δεν έχει να κάνει τίποτα με μια σκηνή εγκλήμα
τος, και για το λόγο αυτόν πρέπει να απομακρύνεται.

Μπορεί βέβαια να είναι παρόντες συγγενείς ενός θύματος, που, 
όπως είναι φυσικό, θα τρέφουν αισθήματα αγάπης και υπευθυνό
τητας προς κάποιο μέλος της οικογένειας. Τα άτομα αυτά θα πρέ
πει να απομακρύνονται με σεβασμό από τη σκηνή του εγκλήματος, 
ώστε ν' αποφευχθεί η σύγχυση που προκαλεί η παρουσία τους. Το 
έργο αυτό της απομάκρυνσής τους είναι ένα, αν όχι το πιο δύσκο
λο, από τα καθήκοντα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Αστυνομι
κοί

Οι ανταποκριτές των Μ.Μ.Ε. θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ευ
γενικά και με βάση τη λογική.

Προφανώς, οι ανταποκριτές αυτοί δεν έχουν καμία θέση στη 
σκηνή του εγκλήματος. Παρ' όλα αυτά, ορισμένα άτομα των Μ.Μ.Ε. 
επιμένουν ότι έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα να κοινοποιούν τα 
γεγονότα για ενημέρωση του κοινού.

Θα πρέπει να τους καθίσταται φανερό ότι ο ρόλος τους δεν πε
ριλαμβάνει τη φυσική τους παρουσία στη σκηνή του εγκλήματος, 
επειδή υπάρχει η πιθανότητα αλλοίωσης της σκηνής. Μπορούν βέ
βαια να κάνουν τη δουλειά τους αφού έχουν ολοκληρωθεί οι έρευ
νες και ενέργειες των αρμοδίων εκε ί Ανακριτικών Αρχών.

Ορισμένες προτάσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των Μ.Μ.Ε. είναι οι ακόλουθες:

1. Αναθέστε σε κατάλληλο Αστυνομικό την αποκλειστική αρμο
διότητα συνδιαλλαγής με τα Μ.Μ.Ε.

2. Επιμείνατε στο ότι όλες οι δηλώσεις που θα γίνονται, θα πρέ
πει να βασίζονται σε γεγονότα. Αποφύγετε τις υποθέσεις.

3. Παρέχετε πληροφορίες ευγενικά και με επαγγελματισμό.
4. Ζητήστε τη συνδρομή των Μ.Μ.Ε. σε σχέση με την έρευνα ό

σον αφορά την κοινοποίηση έκκλησης για παροχή πληροφοριών α
πό το κοινό.

5. Χρησιμοποιήστε επίσημα Δελτία Τύπου.
6. Να επισημανθεί ότι μπορεί να τους ζητηθεί η δακτυλοσκό- 

πησή τους αν βρεθούν αποτυπώματα στη σκηνή του εγκλήματος 
για αντιπαραβολή.

Υπάρχουν πολλές δυνατότητες, ανάλογα με τις περιστάσεις. 
Παρ' όλα αυτά, η καλύτερη μέθοδος για την αντιμετώπιση των 
Μ.Μ.Ε. στη σκηνή του εγκλήματος φαίνεται ότι είναι η δημιουργία 
συνδέσμου μεταξύ ενός συγκεκριμένου Αστυνομικού και των α
νταποκριτών των Μ.Μ.Ε. Από τη στιγμή που ο Αστυνομικός ανα- 
γνωρισθεί από τα Μ.Μ.Ε. ως σύνδεσμος, γίνεται πιο εύκολη η δη
μιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας.

Η παρουσία Αστυνομικών στη σκηνή ενός εγκλήματος είναι απα
ραίτητη. Ο αριθμός όμως καθώς και η ειδικότητα των Αστυνομικών 
που είναι παρόντες στη σκηνή μπορεί σίγουρα να δημιουργήσει 
δυσκολίες. Μία σημαντική αλλοίωση της σκηνής του εγκλήματος 
ως και οι χειρότεροι διοικητικοί εφ ιάλτες είναι πιθανόν να μην προ- 
καλούνται από το ευρύ κοινό ή από τους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. 
αλλά από Αστυνομικούς.

Από την έναρξη των ερευνών σε μια σκηνή εγκλήματος θα πρέ
πει να τηρείται γραπτός απολογισμός όλων των ατόμων που έ 
χουν εισέλθει στη σκηνή του εγκλήματος. Θα πρέπει να επιτρέπε
ται η φυσική παρουσία μόνο των Αστυνομικών που πραγματικά 
συμμετέχουν στις έρευνες. Θα υπάρχουν πάντα οι Αστυνομικοί 
αλλά και άλλα άτομα αναρμόδια (πολιτικοί κ,λπ.) που θα θέλουν να 
βλέπουν αλλά όχι και να συμμετέχουν στη δουλειά που πρέπει να 
γίνει.

Αυτό που θα πρέπει κυρίως να έχουμε κατά νου, είναι ότι κάθε 
άτομο που εισέρχεται στη σκηνή ε ίτε  με τον έναν ε ίτε  με τον άλ
λον τρόπο, θα προκαλέσει αλλοιώσεις στις αρχικές συνθήκες της 
σκηνής του εγκλήματος.

Για να γίνουν οι εργασίες αποτελεσματικά, θα πρέπει να περιο
ρ ιστεί ο αριθμός των εισερχομένων στο απόλυτα αναγκαίο.

Προκειμένου να εμποδίσουμε την είσοδο μη εξουσιοδοτημέ
νων Αστυνομικών ή άλλων αναρμοδίων προϊσταμένων στη σκηνή 
του εγκλήματος, μπορούμε να προβούμε στις παρακάτω ενέρ
γειες:

1. Να εγκαταστήσουμε το κέντρο επιχειρησιακής έρευνας έξω 
από την άμεση περιοχή της σκηνής του εγκλήματος.

2. Να ζητήσουμε γραπτές αναφορές από όλο το προσωπικό ό
σον αφορά το λόγο της παρουσίας τους, καθώς και τις συγκεκρι
μένες εργασίες που διεκπε-ραίωσαν. Να κάνουμε ανασκόπηση 
των αναφορών.

3. Να καταστήσουμε υπόλογο των προσωπικών του δραστη
ριοτήτων κάθε Αστυνομικό, ή άλλον αναρμόδιο προϊστάμενό του, 
που εισέρχεται στη σκηνή.

4. Να εμποδίσουμε την είσοδο σε μη εξουσιοδοτημένους φω
τογράφους.

5. Να κάνουμε καταγραφή των αλλοιώσεων με υποχρεωτική ε 
πιβεβαίωση από τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Να πάρουμε δα
κτυλικά αποτυπώματα από τα άτομα για σύγκριση με τα ανευρεθέ- 
ντα στη σκηνή, και

6. Σε ακραίες περιπτώσεις, να ληφθούν διοικητικά μέτρα.
Η ύπαρξη λοιπόν ενός κατάλληλου πλαισίου διαδικασιών, που 

πρέπει ν' ακολουθείται απ' όλο το προσωπικό, είναι ένα στοιχείο 
που παίζει έναν από τους πιο σημαντικούς ρόλους κατά τη διάρ

κεια διεξαγωγής ερευνών σε σκηνές εγκλήματος.

Επιμέλεια: Αστυνόμος A ' Χαράλαμπος ΜΗΝΟΠΕΤΡΑΣ, 
της Διεύθυνσης Εγκληματολογιών Ερευνών/Υ.Δ.Τ.

"Από τις σημειώ σεις του Ντέηλ Μ ορω (A cadem y FB I ]  'Ή δ ια δ ικα σ ία  

έρ ευ να ς  σε σκηνές εγκλή μ α το ς "
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Αρβυλα S .VV .A .T .  BATES

Α ν τ α ν α κ λ α σ τ ικ ί  γ ι λ έ χ »

Τ Ι α π β ύ τ σ ι α  BATES

1 9 .0 0 0
Τα κορυφαία υπηρεσιακά υποδήματα, 

σχεδιασμένα ειδικά για τις απαιτήσεις 

των ανδρών των σωμάτων ασφαλείας.

Γ ά ν τ ι α  S . W . A . T .
Δερμάτινα γάντια με κομμένα δάκτυλα 

που διαθέτουν στην παλάμη (εμπρός 

και πίσω) και στις φάλαγγες των 

δακτύλων εσωτερική επένδυση. Ειδικά 

για καταρίχηση, διάσωση, χρήση 

όπλων και γενικά "ε ιδ ικές " χρήσεις.

Χρώμα: μαύρο

για αστυνομική χρήση με το 

• λογότυπο POLICE στην πλάτη. 

Διαθέτει ελαστικές μανσέτες, 

κορδόνι χαμηλά και 2 τσέπες.

Χρώμα: μαύρο 
Λογότυπο: POLICE

Πβυλώβερ α σ τ υ ν β μ ία ς

Πουλοβερ αγγλικής προελευσεως σύμφωνα 

με τον κανονισμό στολής της ΕΛ.ΑΙ. Ιδιαίτερα 

ζεστό, ανθεκτικό και άνετο. Διαθέτει ενισχύσεις 

i t  στους ώμους και στους αγκώνες. Διατίθεται σε 

■  V με επωμίδες ή σε στρογγυλό λαιμό χωρίς 

■ ιεπ ω μ ιδ ες

'  Χρώμα: μαύρο, μπλε, χακί, ραφ 
ΐώβεγεθη 48-58

| Α ντ  ι α ν ε μ ι χ ό  P O LIC E

POLICE
S 5 0 0

Χρώμα: μαύρο, μπλε, χακί 
Μεγέθη: M-L-XL-XXL

Φβΰτερ PO LIC E
Χρώμα: μαύρο, μπλε, χακί 
Μεγέθη: M-L-XL-XXL

Αποστολές στην επαρχία. Δεκτές και πιστωτικές κάρτες.

Λόγω της μεγάλης ζήτησης, θσ τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιοτητος.

Για παραγγελίες:
Δημητσάνας 16, Αθήνα 115 22 Τηλ.: 64.59.607 Fax: 64.59.606



I  ι * *°' u  t^V * Σώμα
ii*l*t»* Σπ/Βεωρητώv-  ελεγκτών

Anuaatac
Τ ο υ  Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ  Δ ι ε υ θ υ ν τ ο ύ  Κ λ έ α ρ χ ο υ  Π ή χ α

ον εξωδικαστικό και εξωτερικό έλεγχο της Δημόσιας Διοίκησης 
με τον οποίο έχει επιφορτισθεί ο Συνήγορος του Πολίτη, συμπλη
ρώνει ο εσωτερικός έλεγχος του Σώματος Επιθεωρητών - Ελε

γκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ£ΕΔΔ). Έτσι εξασφαλίζεται μία πληρέστερη 
διαρκής και τακτική λειτουργία ελέγχου, δηλαδή επιθεώρηση με την οποία 
η Διοίκηση στο εσωτερικό της ελέγχει και κανένας δεν θα αισθάνεται 
ασύδοτος.

Παραλλήλως και ταυτοχρόνως, κατοχυρώνεται και ο δημόσιος 
υπάλληλος, ο δημόσιος υπηρέτης, όταν καλώς ασκεί τα καθήκοντα 
του. Θέλει και ο ίδιος να ελέγχεται και να επιθεωρείται, ώστε να 
αναδεικνύεται και ο κόπος και η αποδοτικότητά του. Εξάλλου, είναι 
γνωστό ότι, χωρίς έλεγχο, όλα ατονούν και περιέρχονται σε στα
σιμότητα.

Αρμοδιότητα του Γ  Ρ  F  Λ  Λ

ο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. έχε ι ως 
αρμοδιότητα τη διε
ν έρ γ ε ια  επ ι

θεωρήσεων, έκτακτων ελέγ
χων και ερευνών με σκοπό τη 
διασφάλιση της εύρυθμης και 
αποτελεσματικής λε ιτου ρ 
γίας της διοίκησης ιδίως με την 
επισήμανση φαινομένων κακο
διοίκησης, αδιαφανών διαδικα
σιών, αναποτελεσματικότητας, 
χαμηλής παραγωγικότητας και 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το Σ.Ε.ΕΔΔ. είναι όργανο 
εσωτερικού ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης που υπάγεται στον 
Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 
Στην αρμοδιότητα του υπάγεται ο έλεγχος των υπηρεσιών : 

αΙ Του Δημοσίου,
β) Των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σ' και β ' βαθμίδας 

και των επιχειρήσεών τους και 
γ) Των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
Το Σ.Ε.ΕΔΔ. δεν επιλαμβάνεται θεμάτων που εμπίπτουν στην αρ

μοδιότητα των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και του Σώματος 
Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών.

Ελεγκτική διαδικασία.

Γενικός Επιθεωρητής δίνει εντολή για επιθεώρηση, έ 
λεγχο ή έρευνα στους Επιθεωρητές - Ελεγκτές αυτε- 
παγγέλτως ή κατόπιν εντολής του Υπουργού Εσωτερι

κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του οικείου Υπουρ
γού για τις υπηρεσίες του ή τα εποπτευόμενα από αυτόν Ν.ΠΔΔ..

Διενέργεια ελέγχου ή έρευνας μπορεί να ζητήσει και ο Συνήγορος 
του Πολίτη. Μπορεί να συγκροτούνται και κοινές ομάδες Επιθεω
ρητών - Ελεγκτών.

Οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές μπορούν, για την εκπλήρωση του έρ
γου τους, να επισκέπτονται την υπηρεσία όπου γίνεται ο έλεγχος. 
Επίσης έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους, συμπεριλαμ
βανομένων και των απορρήτων, εκτός εάν αυτά αφορούν ζητήμα
τα που ανάγονται στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής, την εθνική ά
μυνα και την κρατική ασφάλεια.

Οι Επιθεωρητές υποχρεούνται να διαφυλάσσουν το απόρρητο 
κατά τις κείμενες διατάξεις. Οι υπηρεσίες οφείλουν να παρέχουν 
όλα τα απαραίτητα για το έργο των Επιθεωρητών - Ελεγκτών στοι

χεία, που τίθενται υποχρεωτι
κά στη διάθεσή τους και τους 
διευκολύνουν με κάθε τρόπο.

Κατά τη διάρκεια της επι
θεώρησης και του ελέγχου 
μπορούν, επίσης ,να ζητούν 
πληροφορίες και στοιχεία από 
τους αρμόδιους υπαλλήλους 
της υπηρεσίας, να ζητούν ε
ξηγήσεις και να συνεργάζονται 
με υπηρεσίες που ασχολούνται 
με την εξεταζόμενη υπόθεση.

Η μη χορήγηση των πληρο
φοριών αυτών ή στοιχείων, 
ως και η απόκρυψη στοιχείων 

ή πληροφοριών, καθώς επίσης η χορήγηση εν γνώσει ανακριβών 
στοιχείων και γενικά η παρακώλυση και η παραπλάνηση του έργου 
των Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, πέρα από ενδε
χόμενες ποινικές ευθύνες, συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτω
μα, για το οποίο μπορεί να επιβληθεί μία από τις ποινές που προβλέ- 
πονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 207 του Υπαλληλικού Κώδικα 
(ή των οικείων διατάξεων ΠΔ. 22/1996 "ΠειθαρχικόΔίκαιο Αστυνομι
κού Προσωπικού", για τους Αστυνομικούς).

Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί μη σύννομη συμπεριφορά λει
τουργού ή υπαλλήλου ή μέλους διοίκησης, η έκθεση του Επιθεω
ρητή - Ελεγκτή διαβιβάζεται στο αρμόδιο όργανο με πρόταση για 
την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου ή τη λήψη άλλων μέτρων. Αν 
προκύψουν αποχρώσεις ενδείξεις για τέλεση αξιόποινης πράξης, 
από λειτουργό ή υπάλληλο της ελεγχόμενης υπηρεσίας ή μέλος 
διοίκησης, η έκθεση διαβιβάζεται και στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μετά το πέρας της επιθεώρησης, του ελέγχου ή της έρευνας, 
ο Επιθεωρητής - Ελεγκτής υποβάλλει στο Γενικό Επιθεωρητή τεκ
μηριωμένη έκθεση. Ο Επιθεωρητής - Ελεγκτής μπορεί να διατυπώ
σει και προτάσεις. Ο Γενικός Επιθεωρητής - Ελεγκτής γνωστοποιεί
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το πόρισμα στους καθύλην αρμόδιους υπουργούς και στις υπηρε
σ ίες που έγινε η επιθεώρηση, ο έλεγχος ή έρευνα και, εφόσον 
διαπιστώσει παράνομη συμπεριφορά λειτουργού ή υπαλλήλου ή 
μέλους διοίκησης, προτείνει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης.

Προβλέπεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, και η καταβολή χρη
ματικού ποσού, ως αποζημίωση, στον Πολίτη, εφόσον από τον έ 
λεγχο διαπιστωθεί ζημία αυτού εξαιτίας υπαιτιότητας κρατικού 
οργάνου (άρθρο 5 παρ. 7, Ν.1943/1991).

Οι υπηρεσίες υποχρεούνται, το ταχύτερο δυνατόν, να αναφέ
ρουν στο Γενικό Επιθεωρητή και στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημό
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης τις  ενέρ γε ιες  στις οποίες 
προέβησαν.

Ήδη, το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, που είχε συσταθεί 
με τους Ν.1882/1990 και Ν.1943/1991, όπως αυτοί τροποποιήθη
καν με το Ν.2266/1994, καταργείται και παύουν να ισχύουν όλες οι 
συναφείς με αυτό διατάξεις (άρθρο 10 Ν.2477/1997). Έτσι, δεν ι
σχύει η 6004/15/17 από 22-2-1995 σχετική εγκύκλιος διαταγή - ο
δηγία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης/Διεύθυνσης Μελετών/1 ου 
Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης, που περιλάμβανε ο
δηγίες και καθόριζε το πλαίσιο συνεργασίας Αστυνομικών Αρχών 
και Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης έχει συ
γκροτηθεί και άρχισε να επιλαμβάνεται του έργου του. Προω
θούνται και οι διαδικασίες επιλογής του Συνηγόρου του Πολίτη και 
των βοηθών του.

Οι επιφυλάξεις, που διατυπώθηκαν αναφορικό με την εννοιολο- 
γική έκταση και τη χροιά των όρων "εθνική άμυνα", “εθνική ασφά
λεια" και "κρατική ασφάλεια", "εξωτερική πολιτική" και “διεθνείς 
σχέσεις" και σε σχέση με την ελεγκτική αρμοδιότητα του Συνηγό
ρου του Πολίτη, ισχύουν ακριβώς και για το Σώμα Επιθεωρητών - 
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Επιπλέον, από τη διατύπωση του άρθρου 8 παρ. 1 και 2 
Ν.2477/1997, φαίνεται ότι και ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ως και ο 
Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μπο
ρούν να δώσουν εντολή, διαμέσου του Γενικού Επιθεωρητή, για επι
θεώρηση, έλεγχο ή έρευνα σε Υπηρεσίες του Υ. Δ. Τ. Επιβάλλεται, ε 
πομένως, και για το σοβαρό αυτό λόγο, η έκδοση ερμηνευτικής εγκυ
κλίου και οδηγιών προς τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τά

ξης·

Επίλογος
την απ οτελεσμ ατική  λε ιτο υ ρ γ ία  τω ν θεσμών 

M l Ι ν  "Συνήγορος του Πολίτη" και "Σώμα Επιθεωρητών - Ε- 
W  ▼ "  λεγκτών Δημόσιας Διοίκησης" επιτυγχάνονται: 
α  Η διαφάνεια στη διοικητικά δράση.
β. Ο σεβασμός του Πολίτη, η υπευθυνότητα έναντι αυτού και η 

προθυμία για την εξυπηρέτησή του. Η απαλλαγή του Πολίτη από 
περιττές ταλαιπωρίες.

γ. Η δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας 
και συνεργασίας Κράτους - Πολιτών, που καθιστά, και τους δύο, υ
πεύθυνους παράγοντες και συντελεστές του κοινού στόχου, που 
είναι η ανάπτυξη και η πρόοδος της Πατρίδας μας και η βελτίωση 
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Πολίτες.

δ. Η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η παραγωγικό
τητα της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, με την παράλληλη και ταυ
τόχρονη καλύτερη εξυπηρέτηση του Πολίτη.

Έτσι, έχει πρακτικό αντίκρισμα η θεμελιώδης Συνταγματική Επιταγή ό
τι, δηλαδή, Ή Δημόσια Διοίκηση και τα κρατικά όργανα, γενικά, έχουν ως

αποστολή να εφαρμόζουν τη θέληση του Κράτους και να υπηρετούν τον 
Ελληνικό Λαό, όπως ορίζουν το Σύνταγμα και οι Νόμοι της εκλεγμένης α
πό το Λαό Κυβέρνησης" [άρθρο 103 παρ. 1 Ελληνικού Συντάγματος],

Ο Έλληνας Πολίτης έχει ήδη το Συνήγορό του, ο οποίος αγρυ
πνεί, διαμεσολαβεί και τον υπερασπίζεται. Τα στελέχη της Δημό
σιας Διοίκησης οφείλουν να συνεργάζονται με το Συνήγορο του 
Πολίτη και το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 
και να βοηθούν το έργο τους, για το καλό των Πολιτών και το συμ

φέρον της Πατρίδας μας.
Πρέπει, όμως, να σημειω θεί ότι οι θεσμοί καταξιώνονται ε- 

μπράκτως και αποδίδουν τα μέγιστα και ευέλπιστα, εάν και εφ ό 
σον υπηρετούνται με ζήλο, πιστότητα, εντιμότητα, ευσυνειδησία 
και αποτελεσματικότητα, από τα εντεταλμένα στελέχη, αλλά και 
τα απλά μέλη της Δημόσιας Διοίκησης. Και οι καινοφανείς θεσμοί 
του Συνηγόρου του Πολίτη και του Σώματος Επιθεωρητών - Ελε
γκτών Δημόσιας Διοίκησης, αξίζουν την ανεπιφύλακτη υπο

στήριξη όλων. □

Συνέχεια δημοσιεύσεως προηγουμένου τεύχους

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Σύνταγμα της Ελλάδος.

2. Συνθήκη του Μάαστριχτ.

3. Νόμος 2477/1997 ίΦΕΚ Α - 59, τεύχος Α).

4. "Βίοι Παράλληλοι", Πλουτάρχου.

5. Μπεσίλα - Μακρίδη Ελισάβετ, αναπλ. καθηγ, Τμημ. Δημ. Διοίκ. Π.Π.Κ.Π.Ε., 

"Ο Συνήγορος του Πολίτη (OMBUDSMAN) ως νέος ελεγκτικός θεσμός της 

Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα" Επιθεώρηση Αποκέντρωσης Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης, τεύχος 6/1996).
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Το εσωτερικό της Αγίας του Θεού Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη όπως ε ί

Μ ο υ σ ο υ λμ α ν ικ ή  μ ε ιο νό τη τα  σ τη ν  Ελλάδα 

Ε λλη νική  Ο ρ θ ό δ ο ξη  μ ε ιο νό τη τα  σ τη ν  Τ ο υ ρ κ ία

Οι διαρκείς τουρκικές παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Του Δρ.  Σ τ α μ ά τ η  Γ ε ω ρ γ ο ύ λ η ,  

Εισαγωγή

πρόσφατη υπογραφή από πλευράς της Ελλάδας της 
σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Συμβούλιο 
της Ευρώπης που αφορά την προστασία των εθνικών 

μειονοτήτων και η άρνηση της Τουρκίας να υπογράψει οποιαδήπο
τε διεθνή σύμβαση για τις μειονότητες φέρει στο προσκήνιο της 
επικαιρότητας μια ανισομερή μεταχείριση προστασίας ανθρωπί
νων δικαιωμάτων από πλευράς Ελλάδας και Τουρκίας:

Έτσι ενώ η Ελλάδα υπογράφει ανεπιφύλακτα και δεσμεύεται για 
το σεβασμό των δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας η 
Τουρκία αντίθετα αρνείται οποιαδήποτε δέσμευση απέναντι στις 
μειονότητές της και κατά κύριο λόγο απέναντι στην ελληνική μειο
νότητα η οποία όπως είναι γνωστό τελε ί υπό καθεστώς αμοιβαιό
τητας σύμφωνα με τη ρητή δέσμευση της Τουρκίας που συνυπέγρα
ψε με την Ελλάδα στη συνθήκη της Λοζάννης (άρθρα 37-45) το 1923.

Παράλληλα η Ελλάδα κατηγορείται αναιτιολόγητα για παραβίαση 
των θρησκευτικών ελευθεριών των μουσουλμάνων θρησκευτικών 
λειτουργών δηλαδή των μουφτήδων με αποτέλεσμα να δημιουρ-

Κα θ η γ η τ ή  Δ ι ε θ ν ο ύ ς  Δ ι κ α ί ο υ

γείται μια λανθασμένη εικόνα παραβίασης των ανθρωπίνων δι
καιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας.

Για το λόγο αυτό επιχειρούμε επιστημονική καταγραφή του εκα
τέρωθεν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σεβασμού των ανθρωπί
νων δικαιωμάτων των μειονοτήτων.

Η προσπάθεια μας αυτή χρονολογείται από το 1991 όταν ως αυ- 
τόπτες μάρτυρες στην εγκατάσταση του νέου μουφτή της Ξάν
θης (Αύγουστος 1991) συγγράψαμε το βιβλίο με τίτλο:

"Ο θεσμός του Μουφτή στην Ελληνική και αλλοδαπή έννομη τά
ξη" που εκδόθηκε από το Νομικό Οίκο A. Ν. Σάκκουλα στην Αθήνα 
το 1993.

Θεσμικό πλαίσιο προστασίας της μειονότητας

στην Τουρκία και την Ελλάδα

ο δικαϊκό πλαίσιο αμοιβαίας προστασίας της Ελληνικής 
μειονότητας στην Τουρκία και της Μουσουλμανικής στην 
Ελλάδα ορίζεται στα άρθρα από 37 μέχρι και 45 της Συν

θήκης της Λοζάννης του 1923.
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Me το άρθρο 38 προστατεύεται απόλυτα η ζωή και η ελευθερία 
της μειονότητας ανεξάρτητα από γέννηση, εθνικότητα, γλώσσα, 
φυλή ή θρησκεία.

Με το άρθρο 39 καθιερώνεται το κριτήριο της ισότητας για θέ
ματα αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων ανάμεσα στους πολίτες 
μειονοτικής προέλευσης και στους υπόλοιπους πολίτες της πλειο- 
ψηφίας χωρίς διάκριση θρησκεύματος.

Με το άρθρο 40 καθιερώνεται το δικαίωμα σύστασης, διεύθυν
σης, εποπτείας με δικές τους δαπάνες κάθε είδους φιλανθρωπι
κού ιδρύματος, θρησκευτικού ή κοινωφελούς ιδρύματος, σχο
λείων και άλλων εκπαιδευτηρίων με δικαίωμα ελεύθερης χρήσης 
της γλώσσας τους και ελεύθερης τέλεσης της θρησκείας τους.

Το άρθρο 41 υποχρεώνει τη χώρα που φ ιλοξενεί μειονότητα να 
παρέχει δημόσια εκπαίδευση στη μητρική της μειονότητας γλώσ
σα καθώς και υλική συμπαράσταση με χρήματα προκειμένου να 
βοηθηθεί η μειονότητα για εκπαιδευτικούς, θρησκευτικούς και φι
λανθρωπικούς λόγους.

Το άρθρο 42 υποχρεώνει τις κυβερνήσεις των δύο χωρών να 
σέβονται την οικογενειακή και προσωπική κατάσταση και τη ρύθμι
ση των ζητημάτων της μειονότητας σύμφωνα με τα έθιμά της. Οι 
κυβερνήσεις υποχρεώνονται να παρέχουν κάθε προστασία στις 
εκκλησίες, συναγωγές, νεκροταφεία  και άλλα θρησκευτικά ι
δρύματα καθώς και την ίδρυση νέων θρησκευτικών και φιλανθρω
πικών καθιδρυμάτων.

Στο άρθρο 43 απαγορεύεται η άσκηση πίεσης στις μειονότητες 
για εκτέλεση πράξεων που παραβιάζουν την πίστη, τα θρησκευτι
κά έθιμα, την ανικανότητα στα δικαστήρια ή την εκτέλεση οποιοσ
δήποτε εργασίας κατά την ημέρα της εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

Με το άρθρο 44 υποχρεώνεται η Τουρκία να σεβαστεί όλες τις 
διατάξεις των προαναφερθέντων άρθρων οι οποίες μάλιστα ανα- 
φέρονται ρητά ως υποχρεώσεις διεθνούς συμφέροντος και τίθε
νται υπό την εγγύηση της κοινωνίας των Εθνών χωρίς κανένα δι
καίωμα τροποποίησης εάν δεν προηγηθεί συναίνεση της τελευ
ταίας. Σε περίπτωση μάλιστα που αποφασιστεί τροποποίηση από 
την πλειοψηφία τη ΚΤΕ τότε η Γαλλία, Ιαπωνία, Ιταλία και Μεγάλη 
Βρετανία υποχρεούνται να μην αρνηθούν τη συγκατάθεσή τους 
γεγονός που ενισχύει τη δέσμευση των μεγάλων χωρών για πα
ροχή προστασίας απέναντι στην μη μουσουλμανική μειονότητα 
της Τουρκίας και τη μουσουλμανική της Ελλάδας.

Το άρθρο τέλος 45 εισάγει την αρχή της αμοιβαιότητας αφού ε 
πιβάλλει τον σεβασμό πρώτα των μη μουσουλμανικών μειο
νοτήτων στην Τουρκία γεγονός που συμπαρασύρει στη συνέχεια 
και την Ελλάδα σε ανάλογη μεταχείριση της μουσουλμανικής της 
μειονότητας.

Ορισμός της μουσουλμανικής μειονότητας 

στην Ελλάδα

ίναι γεγονός ότι η Συνθήκη της Λοζάννης αποφεύγει επι- 
μελώς τη χρήση του όρου "τουρκική μειονότητα" κατ' α
παίτηση μάλιστα της Τουρκικής Αντιπροσωπείας με επι

κεφαλής τον Βουλευτή Αδριανουπόλεως και μετέπειτα πρόεδρο 
της Τουρκικής Δημοκρατίας Ισμέτ Ινονού, αφού πίστευε πως το 
κριτήριο της θρησκείας θα αποτελούσε για την Τουρκία το καλύτε
ρο μέσο για μελλοντικό έλεγχο της μειονότητας. Αλλωστε το ε 
θνολογικό κριτήριο δεν θα μπορούσε να ενεργήσει υπέρ της ενό
τητας της μειονότητας αφού ήταν γνωστή η εθνοτική (φυλετική) α
νομοιογένεια των μουσουλμάνων της Ελλάδας σε "τουρκογενείς"

που αντιπροσώπευαν το ήμισυ της μειονότητας, σε Πομάκους που 
υπερέβαιναν το 30% και σε “αθιγγάνους" που πλησίαζαν το 20% 
του συνολικού πληθυσμού της μειονότητας. Κατά σθεναρή τουρ
κική απαίτηση λοιπόν η μειονότητα αναγνωρίζεται ως μουσουλμα
νική από τη Συνθήκη της Λοζάννης και συνεπώς οποιαδήποτε προ
σπάθεια μετονομασίας σε "τουρκική" στερείται επιστημονικής και 
νομικής βάσης.

Ο Σεβασμός των ανδρωπίνων δικαιωμάτων

ρωταρχικός στόχος της Ελληνικής πολιτείας από την 
ημέρα που αποφασίσθηκε η ένταξη των μουσουλμά
νων στους κόλπους της ήταν η προστασία και ο σεβα

σμός των δικαιωμάτων της. Τα δικαιώματα αυτά άλλωστε τ ε 
λούσαν σε πλήρη συνάρτηση με τα δικαιώματα της ελληνικής μειο
νότητας στην Τουρκία και θα ήταν συνεπώς παράλογο από πλευ
ράς Ελλάδας να παραβιάζονται μονομερώς αφού μια τέτοια αντι
μετώπιση θα έθ ε τε  σε κίνδυνο τους Έλληνες ομοεθνείς στην 
Τ ουρκία.

Το Ελληνικό Σύνταγμα για παράδειγμα προστατεύει στο άρθρο 
13 την ελεύθερη άσκηση της λατρείας και την ελευθερία της θρη
σκευτικής συνείδησης και των χωρών της προσευχής με αποτέ
λεσμα τα τεμένη μόνο στην Ροδόπη να υπερβαίνουν τα 170. Αντί
θετα δεκάδες εκατοντάδες είναι οι Ελληνικές Εκκλησίες στην 
Τουρκία που έχουν κα τα σ τρ α φ ε ί ή έχουν α φ ε θ ε ί να καταρ- 
ρεύσουν, νεκροταφεία που έχουν συληθεί και εκκλησιαστικές πε
ριουσίες που έχουν δημευθεί.

Η πληθυσμιακή εικόνα της μουσουλμανικής μειονότητας βρί
σκετα ι σε πλήρη ακμή, αφού από τον αρχικό πληθυσμό των
106.000 μουσουλμάνων που σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λοζάν
νης είχε το δικαίωμα εγκατάστασης στην Ελληνική Θράκη η μειο
νότητα σημείωσε πληθυσμιακή άνοδο που υπερέβη τις 130.000, 
σε αντίθεση με τους Έλληνες της Τουρκίας που από 180.000 άτο
μα οδηγήθηκαν στην αμέσως ή εμμέσως μείωση ή εγκατάλειψη 
της Τουρκίας με αποτέλεσμα να παραμένουν πλέον εκε ί λιγότεροι 
από τρε ις  χιλιάδες γέροντες θλιβερά απομεινάρια μιας άλλοτε 
κραταιάς μειονότητας.

Η ελληνική τέλος στάση να επιβάλλει επί κυβερνήσεως Παπά- 
γου την υποχρεωτική εγγραφή του όρου "τουρκικός" σε όλες τις 
προθήκες δημοσίων κτιρίων όπου υπήρχε ο όρος "μειονοτικός" 
καθώς και άλλες παρόμοιες ενέργειες που επιβάλλουν για παρά
δειγμα την υποχρεωτική διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας σε ό
λα τα σχολεία της μειονότητας, όπου όμως φοιτούν και μουσουλ
μάνοι πομακικής καταγωγής καθώς και αθίγγανοι οι οποίοι ως γνω
στό μιλούν την πομακική ή τις αθιγγανικές (ρωμ) διαλέκτους που ό
μως είναι πολύ δ ιαφορετικές από την τουρκική γλώσσα, ενώ η 
συνθήκη της Λοζάννης επιβάλλει διδασκαλία "εις ιδίαν της μειονό
τητας γλώσσαν", εντείνει στη διαδικασία "εκτουρκισμοό" του συ
νόλου της μειονότητας με την ενεργή μάλιστα παρέμβαση και του 
τουρκικού προξενείου Κομοτηνής το οποίο αποτελεί στην πράξη 
ένα είδος "κράτους εν κρατεί' στην περιοχή, ελέγχοντας δραστι
κά τις δραστηριότητες του μειονοτικού στοιχείου.

Η λεπτομερής και κατ' άρθρο σύγκριση της εφαρμογής της 
συνθήκης της Λοζάννης από πλευράς Τουρκίας και Ελλάδας οδη
γεί στο αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει καμιά διάτα
ξη που να μην έχει παραβιαστεί κατάφορα ή σιωπηρά από τη γεί
τονα χώρα, ενώ αντίθετα η Ελλάδα καταβάλλει κάθε δυνατή προ
σπάθεια για την προστασία και την ευημερία της μειονότητας υπε
ρακοντίζοντας σε πολλές περιπτώσεις την ίδια τη συνθήκη προς
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την κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης προστασίας της μειο
νότητας. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που η Τουρκία καταγρά
φεται ως χώρα με βεβαρημένο δείκτη παραβίασης των ανθρωπί
νων δικαιωμάτων τόσο από την Διεθνή Αμνηστία όσο και από άλ
λους διεθνείς ανθρωπιστικούς φορείς.

Νομικό πλαίσιο προστασίας

της μουσουλμανικής μειονότητας

ημαντικό από αριθμητικής αλλά και ουσιαστικής προ
στασίας σύμφωνα με τις αρχές περί ανθρωπίνων δι
καιωμάτων είναι το νομικό πλαίσιο προστασίας των αν

θρωπίνων δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας στην Ελ
λάδα. Η Ελλάδα όπως είναι γνωστό απέκτησε μουσουλμανική μειο- j 
νότητα για πρώτη φορά με την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας και | 
τμήματος της Ηπείρου όπου διέμενε ικανός αριθμός μουσουλμα- ; 
νικού στοιχείου. Στη Συνθήκη της Κωνσταντινουπόλεως της 2ας 
Ιουλίου 1881 (ΦΕΚΑ'Φ. 14 13-3-1882) που υπεγράφη μεταξύ Ελλά
δας και Οθωμανικής Πύλης αναγνωρίζεται στο άρθρο 8: "Εις τους 
Οθωμανούς των παραχωρουμένων τη Ελλάδι μερών εξασφαλίζε
ται η ελευθερία του Θρησκεύματος και της λατρείας αυτών". Ως 
απόρροια της Συνθήκης αυτής είναι η ψήφιση του Νόμου ΑΛΗ722 
Ιουνίου 1882 ΙΦΕΚ Τεύχ. Α', Φ.59 1-7-1882) "περί μουσουλμάνων 
πνευματικών αρχηγών των μωαμεθανικών κοινοτήτων" όπου ανα- j 
γνωρίζονται τέσσερες μουφτήδες στη Λάρισα, Φάρσαλα, Τρίκαλα j 
και Βόλο με υποχρέωση μισθοδοσίας και διορισμό από το Ελληνικό 
κράτος μετά από ορκωμοσία ενώπιον του οικείου Νομάρχη.

Η Συνθήκη όμως που εισάγει μια ιδιαίτερα προνομιακή μεταχεί
ριση των μουσουλμάνων αλλά και ακατανόητη στάση για νικήτρια 
χώρα που ήταν η Ελλάδα στους Βαλκανικούς πολέμους απέναντι 
στους μουσουλμάνους είναι η Συνθήκη Ειρήνης των Αθηνών της 
1ης Νοεμβρίου 1913. Στη Συνθήκη αυτή αναγνωρζεται ο σέβα- j 
σμός της ζωής, τιμής, περιουσίας, Θρησκείας, εθίμων των μου
σουλμάνων, η μνημόνευση του ονόματος του Σουλτάνου ως Χαλί- j 
φη στις δημόσιες προσευχές των μουσουλμάνων στην Ελλάδα, η 
εκλογή του Αρχιμουφτή και των μουφτήδων από τους πιστούς της 
περιφέρειας της μουφτείας και τέλος ο διορισμός τους από τον 
Βασιλέα της Ελλάδας μετά από έκδοση διορισμού "Μανσουρίου" 
από τον Σεϊχ - ουλ - Ισλάμ της Κωνσταντινουπόλεως. Το γεγονός 
αυτό ακατανόητο για ελεύθερη και νικήτρια στους Βαλκανικούς [ 
πολέμους χώρα υπήγαγε τους μουσουλμάνους της Ελλάδας υπό j 
την πνευματική καθοδήγηση του Οθωμανού Σεϊχουλισλάμη.

Στα πλαίσια του πνεύματος αυτού ψηφίσθηκε ο νόμος 2345 της 
24ης Ιουνίου 1920 ΙΦΕΚ Τευχ. Δ' Φ 148 3-7-1920) ο οποίος νόμος 
παρ' όλο που φέρει το χαρακτηρισμό του προσωρινού παρέμεινε 
τελικά σε ισχύ για περισσότερα από εβδομήντα χρόνια. Στο νόμο 
αυτό γίνεται εκτενής αναφορά των δικαιωμάτων και ελευθεριών | 
των μουσουλμάνων οι οποίοι τώρα αποτελούσαν ένα μεγάλο κομ- { 
μάτι του πληθυσμού της Ελληνικής επικράτειας λόγω της ενσωμά- J 
τωσης της Μακεδονίας και Θράκης και κατάληψης τμήματος της 
Μικρός Ασίας στην περιοχή της Σμύρνης. Στο άρθρο 3 του Νόμου 
αυτού γίνεται εξαντλητική αναφορά της εκλογής του μεν Αρχιμου- 
φτή από τους εν ενεργεία μουφτήδες οι οποίοι με μυστική ψηφο
φορία εκλέγουν τρεις από τους προτεινόμενους υποψήφιους από ι 
τους οποίους επιλέγει κατά την απόλυτο κρίση έναν από αυτούς ο | 
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αντίθετα για τους μου- j 
φτήδες προτείνει σύστημα εκλογής από τους εγγεγραμμένους 
στους εκλογικούς καταλόγους μουσουλμάνους της περιφέρειας

της Μουφτείας με μυστική "δια σφαιριδίου ψηφοφορίας" των υ
ποψηφίων μουφτήδων από την οποία νικητής αναδεικνύεται αυ
τός που πλειοψηφεί σχετικά. Το σύστημα αυτό ανεφάρμοστο 
στην πράξη δεν εφαρμόσθηκε ποτέ ούτε ζητήθηκε από τους ί
διους τους μουσουλμάνους να εφαρμοστεί οπότε και περιέπεσε 
σε αχρηστία.

Στα ίδια πλαίσια εντάσσεται και η Συνθήκη των Σεβρών της Μ ε
γάλης Ελλάδας της 28-7-10-8-1929 (Κυρώθηκε στις 28 1ουλίου/10 
Αυγούστου 1920 μονομερώς από την Ελλάδα), όπου αναφέρεται 
ότι Ή  Ελλάς αναγνωρίζει ως υπηκόους έλληνας, αυτοδικαίως και 
άνευ ουδεμίας διατυπώσεως τους βουλγάρους ή Οθωμανούς (ή 
αλβανούς) υπηκόους της..." Το πλαίσιο αυτό προστατεύει πλήρως 
όλους τους Έλληνες υπηκόους ανεξαρτήτως θρησκεύματος ως ί
σους έναντι των νόμων καθιερώνοντας ισοπολιτεία για όλους.

Η Συνθήκη της Λοζάννης κατοχυρώνει εκ νέου όλα τα δικαιώμα
τα της μουσουλμανικής μειονότητας στην Ελλάδα σε καθεστώς 
πλήρους αμοιβαιότητας με την ορθόδοξη ελληνική μειονότητα της 
Κωνσταντινουπόλεως.

Η ψήφιση τέλος του νόμου 1920/1991 (24-12-1990, ΦΕΚ τευχ. 
Α', αριθμ.11, 4-2-1991), χωρίς να θ ζ ε ι το καθεστώς της μειονότη
τας εισάγει τρόπο επιλογής του μουφτή στην κενωθείσα θέση της 
μουφτείας από ενδεκαμελή επιτροπή μουσουλμάνων με πρόεδρο 
το Νομάρχη. Η επιτροπή ελέγχει τα τυπικά προσόντα των υποψη
φίων και στέλνει κατάλογο των πληρούντων τα προσόντα υποψη
φίων μουφτήδων στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ο ο
ποίος εκλέγει κατόπιν έναν για το αξίωμα του μουφτή κατά την α
πόλυτη κρίση του. Ο Μουφτής διορίζεται κατόπιν με προεδρικό 
διάταγμα και υποβάλλεται στον όρκο του δημοσίου υπαλλήλου μι
σθοδοτούμενος από το ελληνικό δημόσιο.

Παράλληλα γίνεται λόγος για τις αρμοδιότητες του μουφτή ο ο
ποίος “ασκεί δικαιοδοσία μεταξύ των μουσουλμάνων ελλήνων πο
λιτών της περιφερείας του επί γάμων, διαζυγίων, διατροφών, επι
τροπειών, κηδεμονιών, χειραφεσίας ανηλίκων, ισλαμικών διαθη
κών και της εξ ' αδιαθέτου διαδοχής εφ ' όσον οι σχέσεις αυτές 
διέπονται από τον Ιερό Μουσουλμανικό Νόμο" (άρθρο 5).

Με άλλα λόγια ο μουφτής ασκεί δικαστικά καθήκοντα ως Ιερο
δίκης της μειονότητας γεγονός που τον αναγάγει σε ιδιαίτερα ι
σχυρό πρόσωπο στους μειονοτικούς κύκλους.

Αναιτιολόγητες αιτιάσεις για παραβίαση

των θρησκευτικών ελευθεριών του μουφ τή

ίναι γεγονός ότι η αλλαγή του νόμου από την Ελλάδα ανα
φορικά με την επιλογή και το διορισμό του μουφτή προ- 
κάλεσε αντιδράσεις από πλευράς Τουρκίας και μειονοτι

κών κύκλων με την ενεργό συμπαράσταση των τότε βουλευτών 
της μειονότητας Σαδίκ και Φαϊκογλου.

Οι κυριότερες αντιθέσεις εστιάζονταν στο γεγονός ότι η θρη
σκευτική ελευθερία στην Ελλάδα δεν θα πρέπει να επιβάλλει διο
ρισμό αλλά εκλογή του μουφτή από τη μειονότητα, σύμφωνα με 
τις ιερές διδασκαλίες και το Κοράνιο όπως άλλωστε ορίζεται από 
τη Συνθήκη της Λοζάννης.

Ωστόσο αυτές οι αντιθέσεις είναι ανυπόστατες από τα εξής γε
γονότα:

α) Κανένας μουφτής στον κόσμο δεν εκλέγετα ι από τους πι
στούς. Στην Τουρκία μάλιστα διορίζεται και παύεται όπως και ο νο
μάρχης χωρίς καμιά δυνατότητα ισόβιας παραμονής στο αξίωμα. 
Το ίδιο συμβαίνει σε όλες τις μουσουλμανικές χώρες σε όλο τον
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κόσμο. Η αναφορά της ελληνικής νομοθεσίας του 1920 σε εκλογή 
μουφτή κατά παγκόσμια αποκλειστικότητα περιέπεσε σε "αχρη
στία" αφού ποτέ η ίδια η μειονότητα δεν ζήτησε στην πράξη ε 
κλογή του Θρησκευτικού της λειτουργού. Επομένως η διάταξη 
αυτήπαρέμεινε ανεφάρμοστη εν γνώσει της μειονότητας ότι είναι 
και στην πράξη ανεφάρμοστη.

βΙ Στην Ελλάδα ο μουφτής δεν διορίζεται από το κράτος αλλά 
προτείνονται από συμβούλιο επιφανών μουσουλμάνων οι κατάλ
ληλοι υποψήφιοι μουφτήδες που πληρούν τα νόμιμα προσόντα α
πό τους οποίους επιλέγει έναν κατά την κρίση του ο αρμόδιος επ ί 
των Θρησκευμάτων Υπουργός.

γΙ Στην Ελλάδα ο μουφτής είναι και δικαστής ΙιεροδικαστήςΙ α
φού δικάζει τις προσωπικές υποθέσεις των μουσουλμάνων σύμ
φωνα με το ιερό δίκαιο. Για τους λόγους αυτούς ορκίζεται πίστη 
στο ελληνικό σύνταγμα και αμείβεται μισθολογικά από το κράτος 
σε βαθμό Γενικού Διευθυντή του Δημοσίου. Αντίθετα στην Τουρκία 
καταργήθηκε κάθε δικαστικό δικαίωμα του μουφτή μ ε νόμο του 
Κεμάλ που επέβαλε το κοσμικό κράτος και κατάργησε το ιερό δί
καιο.

δ) Ο μουφτής δεν σχετίζετα ι σε καμία περίπτωση με τον Οικου
μενικό Πατριάρχη όπως πολύ άστοχα έσπευσαν ορισμένοι να υπο
στηρίξουν και τούτο διότι ο Πατριάρχης έχει οικουμενικό χαρα
κτήρα και κατοχυρωμένο εδώ και δεκαπέντε αιώνες μ ε οικουμε
νικές συνόδους και διεθνείς συμβάσεις, όπως τη Συνθήκη τωνΠα- 
ρισίων του 1856 και το Συνέδριο του Βερολίνου του 1878. Ο Πα
τριάρχης δεν ασκεί καμία δικαστική αρμοδιότητα ούτε έχει το δι
καίωμα τέλεσης Θρησκευτικών γόμων επ ίτης Ελληνικής μειονότη
τας της Τουρκίας αφού παράνομα του αφαιρέθηκε το δικαίωμα 
αυτό από το Τουρκικό κράτος, δεν αμείβεται από το τουρκικό κρά

τος και δεν υποβάλλεται σε όρκο δημοσίου υπαλλήλου από την 
τουρκική νομοθεσία. Αντίθετα ο μουφτής αποτελεί Θρησκευτικό 
λειτουργό περιορισμένης περιοχής (αποκλειστικά της περιοχής 
της ελληνικής Θράκης όπου διαμένει μουσουλμανική μειονότηταΙ, 
ασκεί δικαστικά καθήκοντα γεγονός μοναδικό σε όλο τον κόσμο, 
αφού ούτε στα σημερινά ισλαμικά κράτη ούτε και στην ίδια την 
Τουρκία οι μουφτήδες δεν ασκούν ιεροδικαστικά καθήκοντα και 
τέλο ς  υποβάλλετα ι σ τον  όρκο του δημοσίου υπαλλήλου μ ε  
χορήγηση αμοιβής από το Ελληνικό κράτος.

Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α

Η επιστημονική ανάλυση των ζητημάτων που αφορούν την προ
στασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειο
νότητας στην Ελλάδα σε άμεση συνάρτηση με την αμοιβαία υπο
χρέωση της προστασίας της ελληνικής μειονότητας στην Τουρκία, 
οδηγεί στο τεκμηριωμένο συμπέρασμα ότι η τελευταία έχει απο- 
δυθεί σε ένα αγώνα κατάφορης παραβίασης του συνόλου των 
διατάξεων που πηγάζουν από τις συμβατικές της υποχρεώσεις 
της Συνθήκης της Λοζάννης. Επί πλέον η πρόκληση συχνά υποκι
νούμενων αντιδράσεων από περιορισμένους κύκλους της μειονό
τητας αναφορικά με την “εκλογή μουφτή" έρχεται σε αντίθεση με 
τα διεθνώς κρατούντα "κανένα κράτος στον κόσμο δεν εκλέγει 
μουφτή" και αφήνει να διαφανούν πολιτικές σκοπιμότητες οι ο
ποίες άλλωστε είναι ασυμβίβαστες προς το πρόσωπο και την ιδιό

τητα του μουσουλμάνου θρησκευτικού λειτουργού.

* Ο κ. Σταμάτης Γεωργούλης, είναι Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου 

στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, και κατάγεται από τη Θράκη.

Α ν θέλετε κάθε τύπο μοτοσικλέτας με αληθινή εγγύηση*
το μόνο που έχουμε να συζητήσουμε, 

είναι ο τροπος πληρωμής, που εσείς θα μας προτείνετε!
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\
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* Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΧΕΙ 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ 
ΕΦΟΣΟΝ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΓΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
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Ο Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Μ Ο Σ  ΣΤΝΝ  
ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙ Α  

ΚΑΙ  Ν ΔΙ ΕΟΝΝΣ
Του Α σ τ υ ν ό μ ο υ  Β '  Ε υ ά γ γ ε λ ο υ  Σ τ ε ρ γ ι ο ύ λ η

ταν το 1988 εμφανίσθηκαν οι πρώτες συνδικαλιστικές 
ενώ σ εις  των αστυνομικών, η κίνηση αυτή ενώ στο 
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο είχε θετική απήχηση, στο | 

χώρο της διοίκησης της αστυνομίας υπήρξε σκεπτικισμός και εκ- | 
φράσθηκαν πολλές επιφυλάξεις σχετικά με τη νομιμότητα του εγ
χειρήματος.

Παράλληλα, στο χώρο του αστυνομικού προσωπικού την περίο
δο εκείνη, η στάση που επικράτησε ήταν επίσης διττή. Από το ένα 
μέρος πρόβαλε η αγωνιστικότητα των μελών των διοικητικών | 
συμβουλίων που πρωτοστάτησαν στη δημιουργία των τότε Ενώ- | 
σεων Αξιωματικών και Κατωτέρων, από το άλλο μέρος υπήρξε 
διάχυτη η επιφυλακτικότητα, η διστακτικότητα αλλά και ο φόβος 
των αστυνομικών να συμμετάσχουν στις νεοϊδρυθείσες επαγγελ
ματικές ενώσεις λόγω των επικείμενων πειθαρχικών κυρώσεων. | 
Το συνδικαλιστικό κίνημα των αστυνομικών πέρασε, από τότε μέ- J 
χρι σήμερα, μέσα από ένα ευρύ φάσμα μεταβολών και ανακατατά
ξεων.

Είναι γεγονός ότι το δικαίωμα της σύστασης και λειτουργίας 
συνδικαλιστικών ενώσεων καλύπτονταν πλήρως από τις διατάξεις | 
του συνταγματικού χάρτη της χώρας μας (αρθ. 11 παρ. 1,12 παρ. J 
1 και 23 παρ. 1 του Συντάγματος 1975], αλλά και από τις διατάξεις 
του Διεθνούς Δικαίου (αρθ. 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και αρθ. 2 και 9 της υπ' αριθ. 87 Διεθνούς 
Σύμβασης Εργασίας).

Οπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι καθηγητές Β. Σκουρής και j 
Α.Τάχος, οι διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος 
δεν αποκλείουν, διότι δεν απαγορεύουν, το δικαίωμα του συνδικα
λισμού των αστυνομικών ως Ελλήνων Πολιτών και το δικαίωμα αυ
τό ρητά αναγνωρίζεται, επίσης, στο αρθ. 11 της Ευρωπαϊκής Σύμ- | 
βάσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, μιας σύμβασης το περιε- | 
χόμενο της οποίας α π οτελε ί συστηματικό και συνολικό συ
μπλήρωμα του Ελληνικού Συντάγματος1.

Παρά ταύτα, το δικαίωμα των αστυνομικών να συνδικαλίζονται 
αμφισβητήθηκε όχι μόνο από την πολιτική και αστυνομική ηγεσία 
αλλά ακόμη και από τη δικαστική πρακτική. Αξίζει να μνημονεύσου- ί 
με εδώ ενδεικτικά την υπ' αριθ. 439/1989 Απόφαση του Εφετείου ! 
Κρήτης, η οποία έκανε δεκτή την έφεση του Νομάρχη Ηρακλείου 
για ακύρωση της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου περί 
εγγραφής στο βιβλίο Σωματείων της Ενωσης Αστυνομικών Ελλη
νικής Αστυνομίας Ηρακλείου Κρήτης2.

Σήμερα, ο συνδικαλισμός στην Αστυνομία είναι θεσμός του 
Κράτους (Ν. 2265/95) και οι Ενώσεις των αστυνομικών έχουν να ε- 
πιδείξουν μια αναμφισβήτητα θετική πορεία και ένα αξιόλογο έρ 
γο, ώστε να αποτελούν βάσιμα τη μοναδική ίσως προσδοκία του α- ) 
στυνομικού προσωπικού για την επίλυση των δικαίων και χρόνιων )

αιτημάτων του. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να υπογραμμίσουμε τη 
σπουδαιότητα και τη σημασία της έντονης παρουσίας και των επί
μονων προσπαθειών που καταβάλλονται από τα μέλη των διοικητι
κών συμβουλίων των Ενώσεων που λειτουργούν σ' ολόκληρη τη 
χώρα, με αποκορύφωση τις τελευταίες κινητοποιήσεις και να εξά- 
ρουμε το θάρρος και την αγωνιστικότητά τους για την επίλυση των 
σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα ο Ελληνας α
στυνομικός.

Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του νομίσματος. Ενα σημαντικό 
ποσοστό αστυνομικών δεν συμμετέχουν στις συνδικαλιστικές ε 
νώσεις και πολύ περισσότερο δεν συμμετέχουν στις τακτικές γε
νικές συνελεύσεις των Ενώσεων και στις εκάστοτε προγραμματι- 
ζόμενες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αστυνομικών.

Η αποχή του αστυνομικού προσωπικού από τις επιτελούμενες 
διεργασίες του συνδικαλιστικού κινήματος, λαμβάνει ιδιαίτερη ση
μασία όταν γίνεται αποκλειστικά και μόνο για λόγους αδιαφορίας. 
Σε κάθε περίπτωση η μη συμμετοχή του αστυνομικού προσωπικού 
στις Ενώσεις δεν προάγει το συνδικαλισμό και παράλληλα δεν υπο- 
βοηθείται το έργο των διοικητικών συμβουλίων των Ενώσεων.

Σε ό,τι αφορά τώρα το έργο των μελών των διοικητικών συμ
βουλίων, κανείς δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσει, αρχικά, τα σοβα
ρά οργανωτικά και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν (έλλειψη 
χώρου στέγασης σε υπηρεσιακές εγκαταστάσεις, μηχανογρα
φική και διοικητική υποστήριξη κ.α.). Η ευθύνη που επωμίζονται ε ί
ναι ιδιαίτερα μεγάλη αφού συγχρόνως φέρουν την ιδιότητα του α
στυνομικού στην Υπηρεσία του πολίτη και την συνδικαλιστική ιδιό
τητα ως εκπρόσωποι των Αστυνομικών Σωματείων3.

Η αποστολή τους όμως είναι πρωταρχικής σημασίας και ανάγε
ται σε μια συνεχή και επίμονη προσπάθεια για την προβολή και α
ναζήτηση λύσεων των προβλημάτων του αστυνομικού. Κάθε α
στυνομικός προσμένει αλλά και απαιτεί την αισθητή παρουσία 
τους και την αποτελεσματική δράση τους. Εν ολίγοις, η μαζική συμ
μετοχή των αστυνομικών στις ενώσεις και η συνεχής παρουσία και 
δράση των διοικητικών συμβουλίων των ενώσεων, εξασφαλίζουν 
ένα υγιή, δημοκρατικό και αποτελεσματικό συνδικαλισμό στο χώ
ρο της Αστυνομίας.

Οι δυσκολίες στην πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος δεν 
θα πάψουν ποτέ να υπάρχουν. Αν λάβουμε υπόψη τη διεθνή εμπει
ρία θα διαπιστώσουμε ότι ο συνδικαλισμός στην Ελληνική Αστυνο
μία έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά του. Η Αμερικανική Αστυνομία 
έχει να επιδείξει ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο στην ανάπτυξη 
του συνδικαλιστικού κινήματος.

Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο W. HEWITT4, καθηγητής της 
ποινικής δικαιοσύνης στο Πανεπιστήμιο CLEVELAND του OHIO, η 
αρχή του συνδικαλιστικού κινήματος εντοπίζεται το 1919, όταν η
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Αστυνομία της Βοστώνης κατέβηκε σε απεργία. Από τό τε μέχρι 
σήμερα η Αμερικανική Αστυνομία έχει κάνει τεράστιες προσπά
θειες να κατοχυρώσει τα δικαιώματα των αστυνομικών με απο
κορύφωμα τις μεγάλες και δυναμικές απεργίες των αστυνομικών 
που έγιναν τη δεκαετία του '60 στο Μόντρεαλ, Βαλτιμόρη, Φοίνικα, 
Σαν Φραντζίσκο και Οκλαχόμα.

Τα προβλήματα και οι δυσκολίες, που αντιμετώπισε το συνδικα
λιστικό κίνημα στην Αμερικανική Αστυνομία, ήταν και είναι σύμφω
να πάντα με τον ίδιο καθηγητή, η έλλειψη ενημέρωσης του αστυ
νομικού, ο πολυσύνθετος ρόλος της Αστυνομίας και η έλλειψη υ
ποστήριξής του από την ηγεσία. Παρά ταύτα, οι συνδικαλιστικές ε 
νώσεις έχουν να επιδείξουν ένα πράγματι αξιόλογο έργο.

Σήμερα, το μεγαλύτερο ποσοστό των Αστυνομικών Υπηρεσιών 
καλύπτεται από καταστατικούς χάρτες που προβλέπουν αναλυτι
κά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αστυνομικών. Ως ένα α
πό τα κυριότερα επ ιτεύγματα των συνδικαλιστικών ενώσεων 
θεω ρ ε ίτα ι η κατάργηση του πολυγράφου (ε ίδος εξιχνιαστή 
ψεύδους), που χρησιμοποιούνταν από τις διοικήσεις των αστυνο
μικών υπηρεσιών μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70, για να δια
πιστωθεί το αληθές ή μη των υποστηριζομένων από τους αστυνο
μικούς κατά την εξέτασή τους σε σοβαρές πειθαρχικές υποθέ
σεις.

Σήμερα, ο αστυνομικός έχει δικαίωμα να παρίσταται σε τυχόν 
πειθαρχικό του έλεγχο με συνήγορο αλλά και εκπρόσωπο της Έ
νωσης.

Ο συνδικαλισμός στην Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται ακόμη σε 
νηπιακό στάδιο σε σύγκριση με τα συνδικαλιστικό κινήματα άλλων 
δυτικών δημοκρατιών. Κοινή, όμως, είναι η διαπίστωση ότι ο συνδι
καλισμός στην Αστυνομία συνεισφέρει τα μέγιστα στον εκδημο
κρατισμό του Σώματος και κατ' επέκταση στην ποιοτική αναβάθμι
ση των υπηρεσιών της Αστυνομίας προς τον πολίτη.

Προς τούτο, το αστυνομικό προσωπικό οφείλει να προχωρήσει 
ενωμένο με απόλυτο σεβασμό των διατάξεων της σχετικής νομο
θεσίας, του κανονισμού του Σώματος και του Συντάγματος και σε 
αγαστή συνεργασία με την εκάστοτε πολιτική και φυσική ηγεσία 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η Αστυνομία, όπως και κάθε άλλος θεσμός, αποτελεί μέρος της 
ελληνικής κοινωνίας και οι αστυνομικοί ενδιαφέρονται το ίδιο με 
τους λοιπούς πολίτες για την προστασία των δικαιωμάτων τους 
και της οικονομικής τους κατάστασης. Η μόνη διαφορά που υπάρ
χει στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι οι αστυνομικοί έχουν επι- 
στρατευθεί από την ίδια την κοινωνία για να προστατεύσουν αυτά 
τα δικαιώματα όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για τον κάθε πολί

τη της χώρας5. □
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Αστυνόμος A'ε voyμέλος Ζτερμ/ούλης
Ο vios αρμοίtos εξωτερικών Ζχέσεων 

t h s  £Ρ0 Buropol
Μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση για το Σώμα της Ελληνικής Αστυ

νομίας αλλά και ελπιδοφόρο μήνυμα για την παραπέρα πορεία του 
αποτέλεσε η επιλογή μετά από αυστηρές εξετάσεις του Αστυνό
μου Β' Ευαγγέλου ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ στη θέση του αρμοδίου για τις Εξω
τερικές Σχέσεις αξιωματικού στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 
της Μονάδας Ναρκωτικών (EDU) της Europol.

Η δυνατότητα των νέων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας 
να διεκδικούν υψηλού επιπέδου (senior post) σε διεθνής οργανι
σμούς ομιλεί εύγλωττα για την ποιότητα των διευθυντικών στελε
χών του Σώματος και εγγυώνται ότι θα απαντήσουν με επιτυχία σε 
οποιαδήποτε πρόκληση μας επιφυλάξει το μέλλον.

Η λειτουργία της Μονάδας αυτής στο στάδιο αυτό εστιάζεται 
στην εγκληματικότητα που συνδέεται με τα ναρκωτικά, την παρά
νομη εμπορία κλεμμένων οχημάτων, τα δίκτυα λαθρομετανάστευ
σης, ,το λαθρεμπόριο ραδιενεργών και πυρηνικών υλικών και τη 
νομιμοποίηση προσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι υποψήφιοι λοιπόν έπρεπε να διαθέτουν πείρα διεθνών σχέ
σεων και εκπροσώπησης υπό την ιδιότητα του αξιωματικού - συν
δέσμου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διαθέτει σφαι
ρική γνώση της σχετικής νομοθεσίας, των πολιτικών λειτουργιών, 
του έργου των ΜΜΕ και των νομικής φύσης περιορισμών, να γνω
ρίζει σε ικανοποιητικό βαθμό δύο από τις κύριες γλώσσες της ΕΕ 
και να έχει τη δυνατότητα να εργαστεί σε διεθνές πολυπολιτισμι- 
κό περιβάλλον.

Οι αυστηρές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στο διαγω
νισμό για τη συγκεκριμένη θέση περιόρισαν τον αριθμό των προε- 
πιλεγέντων υποψηφίων από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σε 19, από τους οποίους μόνον οι 10 κλήθηκαν να συμμετάσχουν 
13 Γερμανοί, 2 Ισπανοί, 2 Ιταλοί, 1 Δανός, 1 Σουηδός και 1 Έλληνας).

Οι εξετάσεις έγιναν την 1 και 2.7.1997 στη Χάγη στην αγγλική γλώσσα 
και επικεντρώθηκαν σε θέματα διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, 
στη λειτουργία της EDU/ Europol, καθώς και στην ικανότητα των υποψη
φίων να εκφράσουν γραπτώς τις σχετικές γνώσεις τους.

Δίκαιη λοιπόν υπήρξε η υπερηφάνεια μας όταν στις 5.8.1997 η 
Europol πληροφορούσε τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυν. Συνεργα
σίας /ΚΑΑΤ/ ΥΔΤ για την επιλογή του Αστυνόμου Β' Ευαγγέλου 
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ. Για τον ίδιο σίγουρα αποτελεί την επιβράβευση μό
χθου μιας ολόκληρης ζωής, αφιερωμένης στη μάθηση, αλλά και ε 
φαλτήριο για νέους στόχους. Αποτελεί όμως και μια έμμεση διά
κριση για το περιοδικό μας, το οποίο έχει κατά καιρούς την τιμή να 
φιλοξενήσει κείμενά του.

Αν και αντιτίθεται στη σεμνότητα του νέου συναδέλφου, θα α
ντιγράψουμε από το πλούσιο βιογραφικό του ότι είναι πτυχιούχος 
του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, υ
ποψήφιος διδάκτωρ στο ίδιο Πανεπιστήμιο, απόφοιτος μεταπτυχια
κού σεμιναρίου Εγκληματολογιών Σπουδών στον Τομέα Εγκλημα
τολογίας του αυτού Πανεπιστημίου, ενώ παρακολούθησε σειρά 
σεμιναρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ταυτόχρονα επί σειρά 
ετών υπηρέτησε στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυν. Συνεργασίας 
/ΚΑΑΤ/ ΥΔΤ ως χειριστής θεμάτων ναρκωτικών, οργανωμένου ε 
γκλήματος και τρομοκρατίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Συγχαρητήρια, λοιπόν, αγαπητέ συνάδελφε και συνεργάτη, συγ
χαρητήρια στους νέους αξιωματικούς του Σώματος!!
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Η Ελληνική Αστυνομία ανταποκρινόμενη με απόλυτη επιτυχία στην υψηλή της αποστολή 
προστατεύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πολιτιστική μας κληρονομιά.

54 μοναδικά ολόχρυσα δακτυλιόσχημα περίοπτα της νεολιθικής εποχής είναι ο μεγάλος θησαυρός 
που με πείσμα άρπαζε την τελευταία στιγμή από τα χέρια των αδίστακτων αρχαιοκαπήλων.

Ολα ξεκίνησαν πριν από ένα χρόνο περίπου όταν, στο Τμήμα 
Δίωξης Αρχαιοκαπηλίας της Δ/νσης Ασφαλείας Αττικής, έφθασε η 
πληροφορία ότι, κάποιο άτομο που κινείται στό χώρο των συστη
μάτων ασφαλείας και είναι περίπου 50 ετών, κατέχει παράνομα 
πολύ αξιόλογα  αρχαία α ντικε ίμ ενα  τα οποία προσπαθεί να 
πουλήσει. Το συγκεκριμένο άτομο είχε απασχολήσει ξανά την υπη
ρεσία πριν από ενάμισι χρόνο. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Αρ
χαιοκαπηλίας ΑστυνΑ ' κ. Γιώργος Τζάλλας, ένας ταλαντούχος α
ξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας με ασυνήθιστη ικανότητα 
στην αξιολόγηση και αξιοποίηση των πληροφοριών και με γνώσεις 
πάνω στα θέματα που χειρίζεται, έπιασε αμέσως δουλειά. Κατά- 
φερε μαζί με τους όριστους συνεργάτες του, να κάνει αμέσως τα 
επόμενα βήματα συγκεντρώνοντας συγκεκριμένες και ακριβείς 
πληροφορίες σχετικά με την αξία των αρχαίων αντικειμένων και 
τον τρόπο με τον οποίο θα φθάσει στα ίχνη των δραστών.

Εθεσε όλα τα στοιχεία αξιολόγησης του πολύτιμου αυτού θη
σαυρού υπ'όψιν του υπουργείου πολιτισμού και ξεκίνησε μια 
στενή συνεργασία. Οταν δε ακούσε από τα χείλη της Δ/ντριας του 
Εθνικού αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών κα Αικατερίνη Δημακο- 
πούλου ότι πρόκειται για έναν θησαυρό που από ιστορικής, αρ
χαιολογικής και καλλιτεχνικής άποψης δεν υπάρχει προηγούμενο 
και ότι τα χρυσά αντικείμενα χρονολογούνται στη Νεώτερη και Τε
λική Νεολιθική Εποχή (5η κα 4η χιλιετία π.χ.) ο κ,Τζόλλας- όπως μας 
εξομολογήθηκε- της είπε:

"Από σήμερα ανάγω την υπόθεση αυτή σε έργο ζωής"
Μια απάντηση γεμάτη πείσμα, αποφασιστικότητα και αγάπη για 

την πολιτιστική μας κληρονομιά που τιμά τον ίδιο και τους συνερ
γάτες του. Αν κρίνουμε δε και από την έκβαση της υπόθεσης η δι
καίωση ήταν περίτρανη.

Βέβαια εδώ θα πρέπει να επισημόνουμε ότι όλη η δουλειά έγινε 
υπό την εποπτεία του Δ/ντή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομι
κών Εγκλημάτων και Εγκλημάτων Αρχαιοκαπηλίας και Ηθών, Αστυν. 
Δ/ντή κ,Ιωόννη Χαραλαμπίδη και του Διοικητή, Ταξίαρχου κ. Θεό
δωρου Παφίλη. Αυτή η μεγάλη επιτυχία της αστυνομίας, λόγω της

κορυφαίας σημαντικότητας των αρχαίων κοσμημάτων, ταξίδεψε σ'όλα 
τα μέρη του κόσμου προκαλώντας αίσθηση και έγινε αιτία να γραφούν 
πολλά άρθρα και σχόλια σε διάφορες εφημερίδες ανά τον κόσμο.

“Δυο εκατομμύρια λίρες έγιναν η αφορμή για την επαναφορά 
αρχαίων κοσμημάτων στην Ελλάδα" έγραψαν οι TIMES του Λονδί
νου σαν τίτλο σε άρθρο τους στις 2 Οκτωβρίου 1997 και πρόσθε
τον: "Μια συλλογή από χρυσά κοσμήματα μέχρι και 7.000 χρόνων 
“σώθηκαν" αυτήν την εβδομάδα μ ετά  από προσπάθεια υποτιθέμε
νων πωλητών “αντικερΓ να τα πουλήσουν σε "μυστικούς" Ελληνες 
αστυνομικούς για δύο εκατομμύρια λίρες..."

"Ο παλμός αυτής της δουλειάς-συνέχισε να μας εξομολογείται 
στην κατ'ιδίαν μας συζήτηση ο κ. Τζάλλας-ε/χε πολλά σκαμπανε
βάσματα. Α λλοτε υπήρχε αισ ιοδοξία και άλλοτε σκεπτικισμός. 
Τους τελευταίους μήνες σχοινοβατήσαμε στην κυριολεξία και η ό
λη υπόθεση κρεμότανε σ ’ένα τεντωμένο σχοινί. Η αγωνία μας να 
"βγει" αυτή η υπόθεση, επειδή υπήρχε η πληροφορία ότι τα αρχαία 
θα “φυγαδευτούν" στο εξω τερικό για να πωληθούν έναντι ενός δι
σεκατομμυρίου δραχμών, ήταν μοναδική".

Το γεγονός ότι ο αρχαιοκόπηλος Ευαγγέλου χρημάτισε για πολ
λά χρόνια ιδιωτικός ντεντέκτιβ, δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο 
το έργο της αστυνομίας γιατί έπαιρνε ιδιαίτερες προφυλάξεις.

Ομως η ομάδα Τζόλλα, με επικεφαλής τον ίδιο, δεν χωράει κα
μία αμφιβολία ότι χειρίστηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την 
όλη υπόθεση, το αποτέλεσμα της οποίας τους δικαίωσε.

Και με έκφραση στο πρόσωπό του που φαινόταν έκδηλα η ικα
νοποίησή του ότι έκαναν στο ακέραιο το χρέος τους, πρόσθεσε:

" Οταν κάποιος φθάνει στην Ιθάκη τα συναισθήματα τα οποία 
νοιώθει είναι απερίγραπτα".

Εμείς το μόνο που μπορούμε να προσθέσουμε είναι: συγχα

ρητήρια παιδιά και πάντα επ ιτυχίες! □

Επιμέλεια:
Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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ΤΟ Μ ΥΣΤΗ ΡΙΟ  
ΤίΙΗ Χ Ρ Υ ΣΟ Ν  
ΙΤΣΡΙ ΑΠΤΟΝ

Ανυπολόγιστης αρχαιολογικής, ιστορικής και εμπορικής α

ξίας κρίθηκαν τα 54 χρυσά αντικείμενα σύμφωνα με την 

γνωμοδότηση των αρμοδίων αρχαιολόγων και 

συντηρητών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, 

τα οποία κατασχέθηκαν σε χέρια αρχαιοκαπήλων 

από άνδρες του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας 

της Ασφάλειας Αττικής.

ο "λαυράκι" των 54 χρυσών δακτυλιόσχημων περίοπτων 
ε ίχ ε  ως αποτέλεσμα την δημιουργία πολύ μεγάλου 
"θορύβου" από όλα τα ΜΜΕ. Η διευθύντρια του Εθνικού 

Αρχαιολογικού Μουσείου κ. Αικατερίνη Δημακοπούλου, χωρίς κα
νόναν ενδοιασμό δικαιολογεί τον θόρυβο που προκλπθηκε, διότι 
"πρόκειται για έναν εξαιρετικής σημασίας θησαυρό χρυσών κο
σμημάτων τα οποία σύμφωνα με τους τύπους τους, χρονολο
γούνται στην 5η και 4η π.Χ. χιλιετία και κατ' απόλυτη χρονολόγηση, 
μεταξύ 4.500 και 3.200 π.Χ."

Το συνολικό βάρος των χρυσών περίοπτων δεν ξεπερνά τα 232 
γραμμάρια εκ των οποίων το μεγαλύτερο ζυγίζει 80 γραμμάρια. Η 
αξία τους όμως δεν έγκειται στο βάρος τους ούτε στην απόλυτη 
καλλιτεχνική τους αξία αλλά στην σπανιότητά τους και στο γεγο
νός ότι μας έρχονται από μια εποχή που ελάχιστα δείγματα παρό
μοιας τέχνης βρέθηκαν και ιδιαίτερα, τέχνης σε χρυσό. Από άλλο 
υλικό όπως κόκαλο, πηλό, όστρακο και λίθο έχουν βρεθεί αρκετά 
Επί πλέον η γνωστοποίηση των χρυσών δακτυλιόσχημων περιά- 
πτων, δ ίνει νέα ώθηση στην επιστήμη της αρχαιολογίας και 
διευρύνει την αντίληψή μας για την τεχνογνωσία των ανθρώπων της 
Νεολιθικής Εποχής στην οποία ανήκουν. Ας μην ξεχνάμε δε ότι πολύ 
αργότερα, περί το 2.800 αρχίζει η περίοδος της Χαλκοκρατίας.

Η κ. Δημακοπούλου μη μπορώντας να κρύψει τον θαυμασμό της 
για το νέο απόκτημα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στο ο
ποίο τελικά παραδόθηκαν από τον Εενικό Γραμματέα του Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεως κ. I. Παπαδογιαννάκη και τον διοικητή του 
Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας Υποδ/ντή κ. Γ. Τζάλλα σε ειδική τελετή, 
υποστήριξε πως “ο θησαυρός των χρυσών περιάπτων μπορεί να συ- 
γκριθεί ακόμα και με τους περίφημους θησαυρούς της Τροίας, γιατί 
είναι παλαιότερος απ' αυτούς και μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί στην 
Ελλάδα τέτοιο σύνολο χρυσών κοσμημάτων της Νεολιθικής Εποχής".

Ο ειδικευμένος στην προϊστορική αρχαιολογία, διευθυντής ανα
σκαφούν του Δυρού, αρχαιολόγος κ. Γεώργιος Α. Παπαθανασόπου- 
λος τόνισε την μοναδικότητα των ευρημάτων για την Ελλάδα και ε ί
πε ότιί'ανάλογα ευρήματα υπάρχουν στην Βάρνα της Βουλγαρίας.
Για πρώτη φορά όμως βεβαιώνεται ότι το σχήμα αυτό παριστάνει 
γυναικεία μορφή. Το γυναικείο στήθος είναι ευδιάκριτο στο μεγά
λο ειδώλιο, όπως οι θηλές στα μικρότερα που επιβεβαιώνουν την 
παράσταση της γυναικείας μορφής. Ο Νεολιθικός πολιτισμός ήταν

ενιαίος και αυτό πιστοποιείται από θέσεις που υπάρχουν από την 
Κρήτη, το Δυρό, την Πέλλα, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία ως την 
Κύπρο. Οσο για την εξεύρεση του χρυσού για τη δημιουργία των 
κοσμημάτων, είναι γνωστό ότι τα ποτάμια κατεβάζουν ψήγματα 
χρυσού. Ολα αυτά όπως και τα ευρήματα από την Πέλλα με κάνουν 
να πιστεύω ότι τα 54 αντικείμενα που αποτελούν τον θησαυρό 
πρέπει να προέρχονται κατά πάσα πιθανότητα από την Μακεδονία. 
Και μάλιστα όχι από ένα τάφο, ίσως από δύο, δηλαδή, πρεπει να 
πρόκειται για νεκρικά στολίδια. Το σχήμα των ευρημάτων παρου
σιάζεται νωρίτερα στην Ελλάδα απ' ότι στη Βουλγαρία, πρέπει να 
περιμένουμε όμως λίγο χρόνο να δούμε τα πορίσματα του "Δημο
κρίτου" για τη σύσταση του χρυσού γιατί είναι πολύ πιθανόν να μας 
βοηθήσουμε να εντοπίσουμε την πηγή προέλευσής του".

Κατά την άποψη του κ. Παπαθανασόπουλου τα ευρήματα ίσως 
να προέρχονται από τον χώρο της Μακεδονίας ενώ κατ' άλλους από 
κάποιο Νεολιθικό νεκροταφείο των νησιών του Κεντρικού Αιγαίου. Τα 
πορίσματα του "Δημοκρίτου" ίσως να δώσουν κάποια απάντηση σ' αυ
τό το ερώτημα το οποίο όμως είναι σχετικό γιατί όλοι οι αρχαιολόγοι 
συμφωνούν πως προέρχονται από τον ελληνικό χώρο.

Ενα εξίσου μεγάλο ερώτημα που περιμένει την απάντησή του α
φορά την χρησιμότητα των κοσμημάτων. Τι σήμαινε για τον νεολι
θικό άνθρωπο; Περιέκλειε θρησκευτικό περιεχόμενο; Ενείχε κοι
νωνική διάκριση; Συμβόλιζε κάτι άλλο; Για τι στιγμή μόνο εικασίες 
υπάρχουν που προσπαθούν να στηρίξουν με λογικά πάντα επι
χειρήματα την μια ή την άλλη άποψη αλλά τελική απάντηση δεν έχει 
δοθεί. Η αναγωγή τους σε "κοσμήματα" είναι συμβατική. Ισως στο 
μέλλον οι αρχαιολόγοι να μπορέσουν να δώσουν μια αποδεκτή α

πάντηση. Π

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κον/νος Κούρος
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Το όνομα " Ρωμιός "  και η ιστορική του σημασία

" Ρ ώ μ η "  ε ί ν α ι  

λ λ η ν ι  κ  ή λ έ ξ η
του π. Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Με τ α λ λ η ν ο ύ ,  καθηγ ητ ή  Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ  Α θ η ν ών

Για το όνομα ΡΩΜΗΟΣ (=ΡΩΜΑΙΟΣ) υπάρχει μεγάλη σύγχυση, 

σ' εκείνους φυσικά που ερασιτεχνικά ασχολούνται με την ιστορία, 

ενώ όσοι έχουν τις επιστημονικές προϋποθέσεις μπορούν να κατανοήσουν 

την έννοια και ιστορική σημασία των εθνικών μας ονομάτων.

Το όνομα "Ελλην" είναι το κυριώτερο όνομα του έθνους των Ελλήνων.

Η έννοιά του όμως ποικίλει κατά περιόδους και άλλοτε είναι φυλετική 

και άλλοτε εθνική ή πολιτιστική ή θρησκευτική, στους τελευταίους δε αιώνες καθαρά εθνική.

£ [  ίναι όμως γεγονός ότι (κατά τον Αριστοτέλη! αρ
χαιότερο είναι το όνομα Γραικός για το  έθνος μας 
και με αυτό μας ονόμαζαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι. Από 

τον 8ο όμως αιώνα από τον Καρλομάγνο και το περιβάλλον του, 
το ανατολικό μέρος της αυτοκρατορίας ("Βυζάντιο") ονομαζό
ταν Γραικία και οι κάτοικοί της Γραικοί, αλλά με μειωτικπ έννοια 
(αιρετικοί και κίβδηλοι).

Το υβριστικό αυτό υπόβαθρο διατήρησε το όνομα αυτό στα 
χείλη των δυτικών, ως 
τον αιώνα μας. Ενώ, λοι
πόν, καυχόμεθα και για 
το όνομά μας αυτό (Γραι- 
κοί), όταν χρησιμοποιεί
τα ι σ ε δυτικό  κε ίμ ενα  
(παλαιότεραΙ, πρέπει να 
γνωρίζουμε την αληθινή 
τουσημασία.

Το όνομα Γραικός στη 
Δύση, από τον 8ο αιώνα, 
δηλώνει τον μη γνήσιο 
Ρωμαίο, διότι το  όνομα
Ρωμαίοςδιεκδικούσεοφραγκολατινικόςκόσμος.Το962 ιδρύθηκε 
απότουςαπογόνουςτουΚαρλομάγνου,τουμεγαλύτερουεχθρού 
του Ελληνισμού, η "Αγία Ρωμαϊκή αυτοκρατορία του γερμανικού έ- 
θνους“,υποκαθιστώντας(θεωρητικά]τηνΑυτοκρατορίατηςΝέας 
Ρώμης-Κωνσταντινουπόλεως.

Η Ενωμένη Ευρώπη, υπό την (πραγματική! ηγεσία της Γαλλίας 
(Φραγκίας! και της Γερμανίας (Τευτονίας), δηλαδή των φραγκο-

Ως Ρωμαίοι οι Ελληνες δηλώνουμε τον σύνδεσμο 
του Εθνους μας με την ορθόδοξη, αγιοπατερική πα

ράδοση και την ορθόδοξη ταυτότητά μας.
Γι' αυτό έχουμε τη συνείδηση, 

ότι εθνικά - φυλετικά είμαστε Ελληνες ή Γραικοί, 
πνευματικά όμως, δηλαδή στην πίστη μας, 

είμαστε ΡΩΜΑΙΟΙ - ΡΩΜΗΟΙ, 
δηλαδή ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

λατινικών εθνοτήτων (οι σημερινοίΑγγλοι είναι οι Νορμανδοφρά- 
γκοι και οι λαοίτης Κεντρικής Ευρώπης οιΛομβαρδοφρόγκοιΙ,δεν 
μπορούσεναπραγματοποιηθείχωρίςτηνδιάλυσητηςΑυτοκρατο- 
ρίαςτηςΝέαςΡώμης-Ρωμανίας.Ρωμανίαονομαζότανηαυτοκρα- 
τορία, που εκτεινόταν αρχικά σ'Ανατολή και Δύση.

Είναι γεγονός, ότι το  όνομα Ρωμαίος γενικεύθηκε στην (αρ
χαία) Ρωμαϊκή αυτοκρατορία το 212 (Constitutio Antoniniana του 
Καρακόλλα). Από το 330 όμως (εγκαίνια Νέας Ρώμης) η αυτο

κρα τορ ία  γ ίν ετα ι χρ ι
σ τια ν ική  και ελληνική 
(πλήρης εξελληνισμός 
από τον Ιουστινιανό ως 
το ν  Η ρ ά κλε ιο , 6 -7 ο ς  
αιώνας).Μηλησμονούμε 
ότι και η Παλαιό Ρώμη 
(της Ιταλίας) έλαβε όνο
μα ελληνικό (Ρώμη), τον 
4ο δε αιώνα π.Χ. ονομα
ζ ό τα ν  "πόλις ελληνίς" 
(Η ρακλείδης ο Π οντι
κός).

Το 330 η νέα πρωτεύουσα της νέας - χριστιανικής αυτοκρατο
ρίας (Μ. Κωνσταντίνος) ονομάσθηκε (όχι Κωνσταντινούπολη, αλλά) 
Νέα Ρώμη, διότι η Παλαιό Ρώμη μεταφέρθηκε ολόκληρη στην ελ
ληνική ανατολή ITranslatio Urbis). Το όνομα Κωνσταντινούπολή θα 
της δοθεί ταυτόχρονα προς τιμήν του ιδρυτού της. Στη Β' Οικου
μενική Σύνοδο (380 μ.Χ. κανόνας γ'1 λέγεται ρητό ότι "εικότως" έ 
λαβε η νέα πρωτεύουσα ίσα "πρεσβεία" με την Παλαιό Ρώμη, “δια
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το είναι αυτήν ΝΕΑΝΡΩΜΗΝ". Γι' αυτό όλοι οι αυτοκράτορες, Ελλη
νες εκ καταγωγής στη συντριπτική τους πλειοψηφία, ως τον ου
σιαστικό νεοέλληνα Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο (+1453], θα ονο
μάζονται και θα αυτοκαλούνται "αυτοκράτορες των Ρωμαίων". Για- 
τΓ;

Από το 330 το όνομα της Αυτοκρατορίας της Νέας Ρώμης είναι 
Ρωμανία. Το όνομα αυτό αναφέρεται ήδη τον 4ο αιώνα από τον Μ. 
Αθανάσιο. Το όνομα Βυζάντιο για το κράτος θα εμφανισθεί για 
πρώτη φορά σε Φράγκους συγγραφείς -Ιερ. Βολφ- το 1562.

Πριν από το έτος αυτό ΠΟΤΕ δεν ονομάσθηκε η αυτοκρατορία 
ΒΥΖΑΝΤΙΟ. Οι κάτοικοι του κρότους ονομάζονται Ρωμαίοι, μολο
νότι πολιτιστικά είναι ΟΛΟΙ Ελληνες και πνευματικά Ορθόδοξοι. 
Ελληνισμός - ρωμαϊκός κρατικός φορέας και Ορθοδοξία είναι 
τα συστατικά μεγέθη της Νέας αυτοκρατορίας. Βέβαια, το κύριο 
στοιχείο της αυτοκρατορίας είναι οι εκ καταγωγής (φυλετικά, δη
λαδή) Ελληνες.

Το όνομα Ρωμαίος ήταν λοιπόν κρατικό, σε μια αυτοκρατορία 
που ήταν πολιτιστικά (γλώσσα, παιδεία) απόλυτα ελληνική, και ό
χι φυλετικό. Επειδή δε η Κωνσταντινούπολη - Νέα Ρώμη δια των 
Αγίων της έγινε προπύργιο της Ορθοδοξίας, το όνομα Ρωμαίος 
σημαίνει, τελικά, Ορθόδοξος πολίτης της Νέας Ρώμης (όχι της 
Παλαιός που έγινε το κέντρο του Παπισμού από τον 11 ο αιώνα 
- σχίσμα).

Αυτό ομολογούν οι Ορθόδοξοι και οι Ελληνες Πατριάρχες της Α
νατολής στον διάλογό τους με τους Αγγλικανούς Ανωμότους τον 
18ο αιώνα (1716-17251! "...πάλαι μ εν Ελλήνων, νυν δε Γραικών και 
Νέων Ρωμαίων δια την Νέαν Ρώμην καλουμένων".

Οι Έλληνες, δηλαδή, μαζί με όλους τους Ορθοδόξους της Ε- 
θναρχίας (που ήταν συνέχεια της "Βυζαντινής" Αυτοκρατορίας I ο
νομάζονται εδώ Γραικοί, διότι έτσι μας ονόμαζαν από τονδο αιώνα 
οι Ευρωπαίοι (Grec, Greek, Grieche, Greco) και Νέο - Ρωμαίοι, ως 
πολίτες και πνευματικά τέκνα της ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ν. Σπηλιάδης (στενός συνεργάτης 
του Καποδίστρια) στα Απομνημονεύματά του λέει, ότι ο I. Καπο- 
δ ίστρ ιας ήθελε να δημιουργήσει "Νεορωμαϊκήν αυτοκρατο
ρίαν" (ανακοίνωση καθηγ. Π.Χριστοπούλου), δηλαδή να ανα- 
στήσει την Αυτοκρατορία της ΝΕΑΣ Ρώμης - Κωνσταντινουπό
λεως, που φυσικά δεν το  ενέκρινε η Ευρώπη των απογόνων του 
Καρλομάγνου.

Το όνομα Ρωμαίος, συνεπώς, αν μέχρι το 330 μπορεί να θεω
ρηθεί κατά κάποιο τρόπο όνομα δουλείας και υποταγής, από το 
έτος  εκείνο είναι για τους Ελληνες όνομα τιμής και δόξας αφού 
μόνο αυτό (και όχι το ανύπαρκτο ως κρατικό, μέχρι το 1562, Βυ
ζάντιο) χαρακτηρίζει την αυτοκρατορία μας και τη θέση μας σ' 
αυτήν. Ρωμηά ήταν η Αθηναία Βασίλισσα Ευδοκία (5ος αιώνας), 
Ρωμηά και η (κυβερνώσα) αυτοκράτειρα Ειρήνη, πάλι Αθηναία, 
τον 8ο αιώνα.

Στην Αθήνα ήλθε και ο Ρωμαίος, αλλά Έλληνας - Μακεδόνας, Βα
σίλειος Β' ο Βουλγαροκτόνος, για να προσκυνήσει την Παναγία την 
Αθηνιώτισσα στον Παρθενώνα. Είναι τραγικό, αλήθεια, αυτό που 
λειτούργησε ιστορικά ως σύνθεση ευεργετική για το Εθνος - Γέ
νος μας, εμείς οι δυτικοτραφείς Νεοέλληνες να το εκλαμβάνουμε 
ως αντίθεση.

Το όνομα Ρωμαίος όμως φανερώνει την ταύτιση Ελληνισμού και 
Ορθοδοξίας. Ρωμαίος σημαίνει τελικά Ορθόδοξος Χριστιανός, ε 
νώ το Ελλην, από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά, μπορεί να σημαί
νει μόνον τον αρχαιολάτρη τύπου Γεμιστού - Πλήθωνος ή και τον 
τέκτονα - εκδυτικισμένο και φραγκόφιλο.
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Όταν, συνεπώς, απορρίπτεται ή και πολεμείται το όνομα Ρω
μαίος - Ρωμιός, πρέπει να ερευνάται και η αιτία, η προέλευση δη
λαδή της πολεμικής. Είναι απλώς ανιστόρητη αρχαιολατρία, δυτική 
επίδραση ή και πολεμική κατά της Ορθοδοξίας.

Ως Ρωμαίοι οι Ελληνες δηλώνουμε τον σύνδεσμο του Εθνους 
μας με την ορθόδοξη, αγιοπατερική παράδοση και την ορθόδο
ξη ταυτότητά μας. Γι' αυτό έχουμε τη συνείδηση, ότι εθνικά - 
φυλετικά ε ίμαστε Ελληνες ή (και) Γραικοί (όλα δικά μας είναι) 
πνευματικά όμως, δηλαδή στην πίστη μας, είμαστε ΡΩΛΑΑΙΟΙ - 
ΡΩΜΗΟΙ δηλαδή ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ και όχι ε ξω μ ό τες  
Γραικύλοι και "γενίτσαροι" προς την Οθωμανική Ανατολή (Τουρ- 
κιά) ή την αλλοτριωμένη Δύση (Φραγκιά). Όταν οι πατέρες μας 
στη διάρκεια της δουλείας έλεγαν για κάποιον Έλληνα: ετούρ- 
κευσε ή εφράγκευσε, σήμαινε: χάνοντας την ορθόδοξη πίστη 
του, έπαυε να είναι και Ελληνας.

Αυτά βέβαια, ως τον 19ο αιώνα. Στο σύγχρονο Ελληνικό Κράτος, 
όπως άλλωστε και στο "Βυζάντιο", νομικά μπορεί οποιοσδήποτε 
Ελληνας, ανεξάρτητα από την καταγωγή του, ως πολίτης του κρά
τους, να πιστεύει όπου θέλει, προστατευόμενος συνταγματικά - 

και πολύ ορθά- από τους νόμους. □

Βασική Βιβλιογραφία:

1. Παν. Κ. Χρήστου "Οι περιπέτειες των Εθνικών Ονομάτων των Ελλήνων" 
Θεσσαλονίκη 1991.

2. π. Ιωάννου Σ. Ρωμανίδου "Ρωμηδούνη - Ρωμανία - Ρούμελη" Αθήνα 

1975.

3. π. Γεωργίου Μεταλληνού "Ελληνισμός Μετέωρος"Αθήνα 1992.

4. π. Γεωργίου Μεταλληνού "Πολιτική και θεολογία" Κατερίνη 1994.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

•  Αριθμ. 146/96, Αθήνα 5.2.96

"Σε περίπτωση παραβάσεως του άρθρου 2 παρ. 8 ΚΟΚ 
με υπερφόρτωση, που υπερβαίνει το 20% του μεγίστου ε 
πιτρεπόμενου βάρους του οχήματος το μέτρο της αφαίρε- 
σης της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων επιβάλλε
ται και όταν το όχημα δημόσιας χρήσης δεν οδηγείται από 
τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο αυτού".

Επί του διατυπούμενου, με τα υπ' αριθμ. 2369/19.12.1995 και 

41/5.1.1996 έγγραφά σας, ερωτήματος αναφορικά με την ερμη
νεία της διατάξεως του άρθρου 32 παρ. 8 του Κώδικα Οδικής Κυ

κλοφορίας (ν. 614/1977), η γνώμη μας είναι η ακόλουθη:

Το άρθρο 103 του Κ.Ο.Κ. ορίζει στην παράγραφο 1 ότι "Στους 

παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 3 (πινακίδες Ρ-6, Ρ- 

8, έως Ρ-14, Ρ-13 έως Ρ-20, Ρ-25, Ρ-26, Ρ-33), 5 παρ.8 (περίπτ. ε', 

στ', ζ'|, 12 παρ. 5,16 παρ. 3 και 4,21, 23,25,34 παρ. 3 έως 7,37,39 

παρ. 2,54 παρ. 1, 64,68,70,78,79 και 81 παρ. 1, 7 ,8 ,11 , 12 και 13 

του παρόντος Κώδικα επιβάλλεται και το διοικητικό μέτρο της α

φαίρεσης της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφο
ρίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για δέκα (10) η

μέρες.
Το υπό της παραγράφου αυτής προβλεπόμενο διοικητικό μέτρο 

επιβάλλεται και στην περίπτωση παράβασης του άρθρου 5 του ν. 

489/1976 "περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της ε ξ  ατυχημάτων 

αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"καταργουμένης της παρ. 4 του άρ
θρου αυτού".

Στην παράγραφο 2 ότι "Στους παραβάτες των διατάξεων των 
άρθρων 3,4 παρ. 3 1πινακίδες Ρ-1, Ρ-2. Ρ-5, Ρ-7, Ρ-21 έως Ρ-24, Ρ-27 

έως Ρ-32, Ρ-40, Ρ-45 έως Ρ-57 και Ρ-591,5 παρ. 8 Ιπερίπτ. σ', β', γ', 
δ', η', θ', /', /σ' ιβ', ιγΊ και 9, 6 παρ. 1 Ιπερίπτ. β', ε'. και η '116 nap. 1 
και 5 έως 8,17,19 παρ. 5,26,27,29,33,34 παρ. 2,55,57,61,62 και 

88 παρ. 3 του παρόντος Κώδικα επιβάλλεται και το διοικητικό μ έ

τρο της αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας 
κυκλοφορίας μετά  των κρατικών πινακίδων του οχήματος για είκο
σι 1201 ημέρες".

Στην παράγραφο 4 περ. β', ότι "κατ' εξαίρεση των αναφερομέ- 

νων στις  παραγράφους 1 και 2· του άρθρου αυτού, δεν αφαι- 

ρούνται οι κρατικές πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας οχημάτων 
δημόσιας χρήσης, εφόσον δεν οδηγούνται από τους ιδιοκτήτες ή 
τους κατόχους αυτών".

Τέλος στην παράγραφο 5 εδάφ. 1 του άρθρου 103 Κ.Ο.Κ. ορί
ζε ι ότι "η κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού α
φαίρεση της άδειας οδήγησης και των κρατικών πινακίδων του 

οχή μ α το ς  ε ν ε ρ γ ε ίτα ι αμέσω ς και επ ί τόπου από τον  βε- 
βαιούντα ή τους βεβα ιούντες την παράβαση αστυνομικούς ή 

άλλα αρμόδια όργανα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
ορίζει κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινω

νιών και Δημόσιας Τάξης".

Εξάλλου, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του Κ.Ο.Κ. "το 

μικτό βάρος οχήματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο  

επιτρεπόμενο βάρος του", κατά δε την παράγραφο 8 του ίδιου άρ
θρου, "ο κάτοχος ή ο οδηγός αυτοκινήτου οχήματος που παραβαί

νει τη διάταξη παρ. 1 με υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου 

βάρους του οχήματος κατά ποσοστό μέχρι 10%, τιμωρείται με 

πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.
Αν η υπερφόρτωση υπερβαίνει το 10% του μέγιστου επιτρεπό

μενου βάρους του οχήματος ο κάτοχος ή ο οδηγός αυτού τιμω
ρείται με πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.0001 δραχμών και σε πε

ρίπτωση που η υπερφόρτωση υπερβαίνει το 20% του μέγιστου ε 

πιτρεπόμενου βάρους του οχήματος επιβάλλεται στον κάτοχο ή 

οδηγό αυτού πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών και επί 

τόπου αφαίρεση της αδείας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πι

νακίδων του οχήματος για τριάντα (30) ημέρες, από το αρμόδιο 

όργανο που βεβαιώνει την παράβαση, σύμφωνα με τη διαδικασία 

του άρθρου 103 του παρόντος κώδικα".
Από το συνδυασμό των πιο πάνω διατάξεων και συγκεριμένα α

πό τη ρητή αναφορά στη διαδικασία του άρθρου 103 σαφώς 

προκύπτει ότι η παραπομπή γίνεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 

αυτού, στην οποία καθορίζεται η διαδικασία αφαίρεσης των κρα
τικών πινακίδων του οχήματος και όχι σε ολόκληρο το άρθρο 103 

και ειδ ικότερα στην προηγούμενη παράγραφο 4, η οποία, όπως 

αυτή προκύπτει, αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, στις απα- 
ριθμούμενες παραβάσεις των οποίων δεν περιλαμβάνεται και η 
παράβαση του άρθρου 32 παρ. 8 του ΚΟΚ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν υπάρχει καμμία εξαίρεση και συ
νεπώς σε περίπτωση παράβασης του άρθρου 32 παρ. 8 του Κ.Ο.Κ. 

με υπερφόρτωση που υπερβαίνει το 20% του μέγιστου επιτρεπό
μενου βάρους του οχήματος, το μέτρο της αφαίρεσης της άδειας 
κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων επιβάλλεται και όταν 

το όχημα δημόσιας χρήσης δεν οδηγείται από τον ιδιοκτήτη ή τον 
κάτοχο αυτού.

ΧΡ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αντισαγγελέας Αρ. Πάγου

•  Αριθμ. 191/96, Αθήνα 19.2.96
“Οι διατάζεις του Ν. 2 225 /94 , που καθορίζουν τους λό

γους άρσεως του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, ι
σχύουν και για την κινητή τηλεφωνία".

Προς τον κ. Υπουργό της Δικαιοσύνης
Επί του ερωτήματος που μας απευθύνατε με το υπ' αριθμ. ΕΠ. 29 

οικ. τη ς  15.1.1996 έγγρ α φ ό  σας, το  οποίο έλα β ε  αρ. πρ. 
538/191/18.1.1996 και έχει ως εξής: “Μ ε τις διατάξεις: αΙ των άρ
θρων 3 και 5 του Ν. 2225/1994 ΙΦΕΚ 121/94 ΑΙ & βΙ του άρθρου 2 
παράγραφος 3 του ΠΔ. 191/8.1.91 ΙΦΕΚ 74/91 Α Ί καθορίζονται οι
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προϋποθέσεις και η διαδικασία της άρσης του απορρήτου ανταπο

κρίσεων και επικοινωνιών. Παρακαλούμε να έχουμε τη γνώμη σας 
αν οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για την κινητή τηλεφωνία".

Σας γνωρίζομε ότι:

Κατά το άρ. 19 του Συντάγματος “Το απόρρητο των επιστολών 

και της ελεύθερης ανταπόκρισης η επικοινωνίας μ ε οποιονδήποτε 

άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο. Νόμος ορ ίζε ι τις εγ

γυήσεις υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δεν δεσμεύεται για λό

γους Εθνικής ασφάλειας, ή για διακριβωση ιδιαίτερα σοβαρών ε 

γκλημάτων".

Σχετικό νομοθέτημα ήταν το Ν Α  792/71 "περί του απορρήτου 
των επιστολών και της καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο ανταποκρί- 

σεως", το οποίο ίσχυσε και μετά την εισαγωγή του Συντάγματος 

του 1975 ΙΠ. Παραρά, Σύνταγμα του 1975 - Corpus υπ' αρ. 19). Το 
Ν.Δ. τούτου  καταργήθηκε με το  άρ. 7 παρ. 1 περ. α' του Ν. 

2225/1994 "Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης 

και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις", που είναι και ο προβλεπόμε- 
νος από την άνω Συνταγματική διάταξη.

Με τούτον γενικώς και αδιαστίκτως καθορίζονται οι όροι άρσης 
του απορρήτου για λόγους Εθνικής ασφαλείας (αρ. 3), για διακρί- 
βωση εγκλημάτων (άρ. 4), ως και η διαδικασία της άρσης αυτής (αρ. 
51, που συνιστούν τις άνω εγγυήσεις του άρ. 19 του Συντάγματος.

Στα πλαίσια των διατάξεων τούτων του νόμου αυτού πρέπει έ- 
κτοτε να ερμηνεύεται, καθ' όσον αφορά την αφορά την άρση του 
απορρήτου που προαναφέρθηκε, και η διάταξη του άρ. 2 παρ. 3 
του ΠΔ 191 της 8.5.1991 με τίτλο "Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ

πουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις", ως αντικαταστά- 

θηκε από την παρ. 2 του άρ. 1 του ΠΔ 124/92 που διατηρήθηκε σε 
ισχύ με το άρ. 9 παρ.4 του ΠΔ 378/95 με τίτλο "Αναδιάρθρωση 

Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και άλλες διατάξεις".
Κατά τούτο το τμήμα εξακριβώσεων (της Διεύθυνσης Αντιμε

τώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας) παρακολουθεί την δραστηριό
τητα ατόμων και κυρίως οργανωμένων ομάδων, ημεδαπών και αλ
λοδαπών, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή ενεργειών που 
στρέφονται, με τη χρήση βίας και τρομοκρατικών μέσων γενικά, 

κατά της ασφάλειας του Κράτους και του δημοκρατικού πολι
τεύματος, ως και κατά προσώπων και πραγμάτων.

Η παραβίαση, πρέπει, να σημειωθεί, του απορρήτου των τηλε

φωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας συνιστά ήδη αυτοτε
λές έγκλημα, που προβλέπεται και τιμωρείται από την διάταξη του 

άρ. 370 Α του ΠΚ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 33 παρ. 8 του 
Ν. 2172/1993

Εξάλλου με τον Ν. 2075/1992 "Οργάνωση και λειτουργία του το
μέα τηλεπικοινωνιών" ορίζεται (άρ. 2 παρ. 1), ότι οι διατάξεις του 
εφαρμόζονται σε όλη την επίγεια και διαστημική τηλεπικοινωνιακή 
υποδομή, στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας και στον τερματικό ε 

ξοπλισμό, που έχουν εγκατασταθεί, λειτουργούν, παράγοντα ή 
διατίθενται εντός των ορίων της εδαφικής κυριαρχίας του Ελληνι
κού Κράτους. Υπάγονται δε σ' αυτές (άρ. 2 παρ. 2) αδιακρίτως οι 

κάθε μορφής δραστηριότητες που αναπτύσσονται στον τομέα 
την τηλεπικοινωνιών, ε ίτε  αυτές ασκούνται απ' ευθείας από το 
κράτος, ε ίτε  από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου (άρ. 2 παρ. 
3), συνεπώς και οι υπηρεσίες παροχής κινητής τηλεφωνίας (ιδία 
άρ. 9α, άρ. 13, άρ. 16 παρ 5β).

Στον νόμο αυτό και τον επακολουθήσαντα 2167/93, που επιγρά

φεται "Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Ο.Τ.Ε"δεν γίνεται ε ι
δική πρόβλεψη για τις περιπτώσεις και τη διαδικασία άρσης του α

πορρήτου των τηλεφωνημάτων, που να αποκλείει την εφαρμογή 

των ανωτέρω σχετικών διατάξεων του μεταγενέστερου γενικού 
και αδιαστίκτου Ν. 2225/94, οι οποίες δεν προέκυψε ότι έχουν έ- 

κτοτε τροποποιηθεί από τους Ν. 2246/94 (Οργάνωση και λειτουρ

γία του τομέα τηλεπικοινωνιών) και Ν. 2257/94 (Για την οργάνωση 
και λειτουργία του Ο.Τ.Ε.).

Ειδικότερα με βάση τις διατάξεις του άνω Ν. 2075/92 έχουν χορη

γηθεί άδεια λειτουργίας κυψελοειδούς τηλεπικοινωνιακού δικτύου 

G.S.M. μόνο στις εταιρείες "ΣΤΕΤ - ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε) και 

"ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών" με τις κοινές 
αποφάσεις 4839/Γ. ν/29.9.1992 και 2830/Γ.ν./29.9.1992 αντίστοιχος 

των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
που έχουν δημοσιευθεί στα Φ.Ε.Κ. 586 Β/30.9.1992 η πρώτη και 587 

Β/30.9.1992 η δεύτερη Ιιδ. άρ. 16 παρ. 5β ν. 2075/92).

Από όσα έχουν προεκταθεί προκύπτει ότι στο ερώτημά σας 

προσήκει καταφατική απάντηση, ήτοι ότι οι διατάξεις των άρ. 3 και 
5 του ν. 2225/1994 και 2 παρ. 3 του ΠΔ. 191/8.5.1991 ως αντικατα- 
στάθηκε με το άρ. 1 παρ. 2 του ΠΔ 124/92 ισχύουν και για την κι

νητή τηλεφωνία συνεπώς και για τα δίκτυα των εταιριών που αμέ

σως προαναφέρθηκαν. Π

ΚΩΝΣΤ. ΒΟΛΟΝΑΙΗΣ
Αντεισαγγελέας Αρ. Πάγου__________________________

Από τα "Ποινικά Χρονικά", Φ εβ ρο υά ρ ιο ς  1 9 9 6 ,  Τεύχος 2ο

ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
Σ ΤΟ Λ Ε Σ

Αστυνομίας* Αεροπορίας* Στρατού* Ναυτικού 
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

& ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Τώρα στα καταστήματά μας 
θα βρείτε πέραν της 
παραγγελίας και 
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 
Αστυνομίας, Στρατού, 
Αεροπορίας, Ναυτικού 
σε όλα τα μεγέθη 
(με ή χωρίς δικό σας ύφασμα και 
όλα τα παρελκόμενα στολής), 
καθώς και
ΤΖΑΚΕΤ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ
σε όλα τα μεγέθη.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ 

ΟΛΕΣ 01 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32, 106 72 ΑΘΗΝΑ 
τηλ. 3612 651 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105, 115 26 (έναντι σχολής Αστυνομίας) 
τηλ. 6493 047, Fax 6493 046
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Οι γλωσσικές απλουστειίσεις  
οδηγουν σε πνευματική  
α δρ άνεια και οκνηρία

τ ου  Κ ω ν / ν ο υ  Π α π α δ η μ ητ  ρ α κ ό π ο υλ ο υ

Η ένδεια της γλώσσας εκφ ράζει ένδεια της σκέψης, πνευματική και συναισθηματική αφυδάτωση.

Γιατί η γλώσσα ενσαρκώνει τη ζωντανή διαδικασία γέννησης της σκέψης και του συναισθήματος. 

Συνεπώς, κάθε απόπειρα που επιχειρεί να διαμορφώσει ένα ιδίωμα "γλωσσικών τεράτων", δεν είναι αθώα: 

Καταστρέφει την επικοινωνία, παγώνει το συναίσθημα, αδυνατίζει τη σκέψη!

Η ψυχολογία διδάσκει ότι σκεπτόμαστε και αισθανόμα
στε με λέξεις. Γι' αυτό και η φτώχεια στο λεξιλόγιο συ
νεπάγεται και φτώχεια στις σκέψεις και τα συναισθήμα

τα. Οπότε όταν αργοπεθαίνει η γλώσσα, αργοπεθαίνει μαζί της και 
το πνευματικό οικοδόμημα. Ναι!

Οι γλωσσολόγοι λένε, ότι όσο λιγότερη ευχέρεια έχει να διαλέ

ξει κανείς ανάμεσα σε λέξεις, τόσο μεγαλύτερος είναι ο περιορι

σμός να σκεφθειΐ
Για παράδειγμα, όπου το παιδί ξέρ ε ι ή πρέπει να χρησιμο

ποιεί μόνο τη λ έξε ι "κάνω" κι όχι τ ις  λ έξ ε ις  "πράττω", “κατα

σκευάζω", “δημιουργώ " κ.λπ. επ ειδή είνα ι αρχαιοπρεπείς ή 
της καθαρεύουσας (!] τ ί  άλλο κάνει απ' το  να π ερ ιορ ίζε ι τη 

σκέψη του;
Γι' αυτό και υπ οσ τηρ ίζετα ι βάσιμα, ό τι η γλωσσική δ ιδα 

σκαλία των Αρχαίων Ελλήνων ασκεί και οξύνει το πνεύμα και 
το  νου των μαθητών, περισσότερο κι απ' τη διδασκαλία των 

μαθηματικών!
Ο μεγάλος γλωσσολόγος Νόαμ Τσόμσκυ στο βιβλίο του "Γλώσ

σα και προβλήματα της γνώσης "αναφέρει τούτο: "Η γλώσσα είναι 

καίριος παράγοντας για τη νόηση".
Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο που μόνο ο λογικός άνθρωπος διαθέτει 

τον λόγο ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας και δεν κινεί φτερό, 
πόδια ή ο,τιδήποτε άλλο όπως τα ζώα!

Ούτε είναι τυχαίο πως η ελληνική γλώσσα είναι εκείνη που ε- 
ξέφ ρ α σ ε το πραγματικό αθάνατο και αξεπ έραστο Ελληνικό 

πνεύμα.
Ναι, η γλώσσα είναι ύψιστο αγαθό για την ποιότητα της επικοι

νωνίας και σε τελική ανάλυση διατύπωση της σκέψης! Η ακρίβεια 

δε της σκέψης και η ακρίβεια της έκφρασης είναι πράγματα αλ- 

ληλένδετα.
Ο εθνικός μας διδάσκαλος Αδαμάντιος Κοραής, γράφει:

"Ποτέ έθνος διαστρέφει την γλώσσαν του χωρίς να διαστρέφει 
ενταυτώ και την παιδείαν του. Η ασυνταξία της γλώσσης συνο
δεύει πάντοτε την ασυνταξίαν των εννοιών διότι όστις συνηθίζει

να καταφρονεί του κανόνας της Γραμματικής γρήγορα θέλει κατα

φρονήσει και τους κανόνας της Λογικής" IΠρολεγόμενα, σ. 1261.

Για τον γίγαντα αυτόν της φιλολογικής επιστήμης η κατόκτηση 

της γλώσσας προσδιορίζεται και προσδιορίζει συνάμα τη νοητική 

ικανότητα του ανθρώπου:
"Ο κακό συλλογιζόμενος κακό λαλεί και ο κακά λαλών εμποδίζει 

τον νουν να ανακαλύψει τας πηγάς της πλάνης, και του διαστρέφει 

ολοέν την δύναμιν του συλλογίζεσθαι, ή και παντόπασι την καταρ

γεί' ΙΠρολεγόμενα σ. 4921.

Η σκέψη του Κοραή είναι γλωσσοκεντρική. Γλώσσα, παιδεία, 

νόηση, ήθος, καλλιέργεια, επιστήμη πόνε μαζί. Η βαθύτατη αυτή πί
στη στην αξία της γλώσσας κάνει τον Κοραή να επαναστατεί 
μπροστά σε κάθε μορφή υποβόθμισής της. Γιατί κάθε απώλεια 
γλώσσας είναι γ ί αυτόν απώλεια ουσίας και εμπόδιο στην παιδευ

τική αναγέννηση του Εθνους.
Ο ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Ιω.Ν. Ξηροτύρης, παρα

τηρεί:
"Μ ε την ανεπαρκή διδασκαλία δε στραβώ νουμε αυτό το 

γλωσσικό μητρικό όργανο του παιδιού, παρά του στραβώνουμε 

και τη σκέψη του, προπαντός αυτή, γ ιατί η γλώσσα δεν είναι πα
ρά σκέψη, έκφραση συλλογισμών και συμπερασμάτων της νοη- 
τικής μας ενέργειας. Όποιος μαθαίνει καλά τη γλώσσα του, μα
θαίνει και να σκέπτεται. Ατελής και μπερδεμένη γλωσσική κα

τάρτιση σημαίνει και ατέλεια  στη σκέψη, μπέρδεμα των νοημά
των, σύγχυση".

Λοιπόν, τ ί μας είπαν οι διάφοροι δοκησίσοφοι (στην καλύτερη 

περίπτωση] για τις απλουστεύσεις που έγιναν στη γλώσσα μας, ό
πως για παράδειγμα κατά την επιβολή του μονοτονικού;

Τα ίδια που επικαλούνται και οι Γάλλοι για τον περιορισμό των ε 

πισήμων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε 5 μόνο. Θα κερδίσου

με χρόνο και κόπο.
Κι έτσι... θα βασανίζονται λιγότερο τα παιδιά!
Όμως, πέραν των όσων αναφέραμε, τ ί προκύπτει απ' τις έρευ

νες; Δέστε...
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•  Μια μελέτη δύο εκπαιδευτικών της περιοχής Θεσσαλονίκης 

με τίτλο "Εφαρμογή των κανόνων του μονοτονικού από τους μαθη

τές  της Α και Β τάξης Γυμνασίου στο γραπτό λόγο", που δημο

σιεύτηκε στο τεύχος 40 του περιοδικού "Φιλόλογος", έδε ιξε φα

νερά, ότι οι μαθητές στην Εκθεση Ιδεών σπαταλούν σχεδόν διπλά
σιο χρόνο από τον αναμενόμενο. Κι αυτό γιατί πρώτα γράφουν το 

κείμενο χωρίς κανένα τόνο και στη συνέχεια επανέρχονται για τον 

τονισμό του!
Αλλά θα πουν οι θιασώτες της ισοπέδωσης και διάλυσης της 

γλώ σσας μας. Κ α ιρός να επ ιβ λη θ ε ί το  α το ν ικό  σύστημα 

γραφής!

•  Γι' αυτούς Ικαι όχι μόνο] θα επικαλεσθούμε μια πάρα πολύ 
διαφωτιστική μελέτη Πανεπιστημιακών και Ερευνητών της Απω Α

νατολής που προβληματίστηκαν όσον αφορά στις σχέσεις των ι

δεογραμμάτων και της παραγωγικότητας.
Η συζήτηση είχε αρχίσει στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στην Ταϊβάν 

και στις άλλες χώρες της περιοχής με το ερώτημα κατά πόσον η 
χρήση των ιδεογραμμάτων, δυσπρόσιτων στους Δυτικούς, θα ε 

μποδίσει την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη, την πρόοδο της 
Πληροφορικής και την ευρύτερη επικοινωνία των χωρών αυτών με 

τον υπόλοιπο κόσμο.
Οι απαντήσεις των επιστημόνων και τα αποτελέσματα των ε 

ρευνών ξένισαν πολλούς.
Οπως απεδείχθη η κατάργηση (δηλαδή η αντικατάστασή τους με 

λατινικούς χαρακτήρες) ή η απλούστευση των ιδεογραμμάτων, θα 
μπορούσε να καταστρέψει τα θεμέλια του οικονομικού θαύματος 

της Ιαπωνίας, της Ταϊβάν και της Νοτίου Κορέας!
Το συμπέρασμα των Πανεπιστημιακών είναι ότι οι ικανότητες 

που αναπτύσσονται κατά την εκμάθηση και απομνημόνευση των ι
δεογραμμάτων όχι απλώς οξύνουν την οπτική αντίληψη και την ευ
στροφία των μαθητών, αλλά επί πλέον έχουν μεγάλο μερίδιο συμ
μετοχής στην θαυμαστή οικονομική επιτυχία των τριών χωρών 

που προαναφέρθηκαν!
Ας ελπίσουμε ότι τις μελέτες αυτές θα τις αναζητήσουν και οι 

δικοί μας εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι και θα προβληματιστούν μήπως 
με την μανία της απλουστεύσεως αντί να κερδίζουμε κάτι, έστω 

και περιστασιακά, αντιθέτως, δημιουργούμε ανθρώπους με νω
θρό πνεύμα, ελάχιστη εξάσκηση των νοητικών τους ικανοτήτων 
και τελείως ανέτοιμους για δημιουργική δουλειά.

Η Απω Ανατολή διδάσκει:
Η έντονη πνευματική προσπάθεια στο σχολείο φέρνει θετικά α

ποτελέσματα όταν ο άνθρωπος ενηλικιωθεί και ενταχθεί σε κά
ποιον τομέα της παραγωγικής διαδικασίας.

Και δεν είναι μόνο οι χώρες αυτές της Απω Ανατολής. Και οι Η
νωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν πάνε πίσω, αν κρίνουμε απ' την 

εκπαιδευτική πολιτική που υιοθετήθηκε τελευταία, μετά την διαπί
στωση ότι οι "ξεκούραστες" εκπαιδευτικές θεωρίες των προη

γουμένων δεκαετιών έβγαλαν - τελικά - άτομα με ελλιπή μόρφωση 
και χαμηλή προσφορά στην εθνική οικονομία.

Αραγε εμ ε ίς  γ ια τ ί επ ιμένουμε σε τόσο ξεπ ερασμένες α
ντιλήψεις και εθελοτυφλούμε στον επερχόμενο όλεθρο που συ

στηματικά μας έχουν ετοιμάσει; □

Από το β ιβλίο  του κ. Κων νου Παπαδπμπτρακόπουλου "ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ 
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Του Γρηγο ρ ί ου  Φιλ.  Κωσταρά,  
καβηγη τ ού  Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή ς  Σχολής  Πανεπι στημί ου Αδηνών *

"Μάθε το λοιπόν καλά ότι ο Σωκράτης πολλές φορές μας είπε 

πως όσοι φροντίζουν για νάχουνμεγάλη περιουσία τα παιδιά τους 

αλλά αμελούν να τα μορφώσουν σωματικά και ψυχικά, παθαίνουν το ίδιο με τους ιπποτρόφους, 

που δεν γυμνάζουν τα άλογα για τον πόλεμο αλλά φροντίζουν μόνο να τους δίνουν πλούσια τροφή. 

Όμως, με την τακτική αυτή θα είναι τ'άλογα τους καλοθρεμμένα, 

αλλά δεν θα είναι εζασκημένα εις αυτό που πρέπει.

Διότι αρετή του ίππου δεν είναι η παχυσαρκία αλλά η τόλμη και η εμπειρία του πολέμου.

Το ίδιο λάθος κάνουν όσοι φροντίζουν ν' αποκτήσουν πολλά χωράφια για τα παιδιά τους,

αλλά παραμελούν τη μόρφωσή τους".

(Ξενοφώ ν)

περιέργεια, ως ορμή να γνωρίσει τον κόσμο, είναι μία 
από τις ισχυρότερες δυνάμεις του παιδιού. 0  πόθος 
της γνώσεως είναι ανύπνωτος, η "όρεξις του ειδέναι", 

σύμφωνα με την Αριστοτελική φράση, ασίγαστη. Με τις αισθήσεις 
του αγκαλιάζει τα πάντα: περιεργάζεται τα αντικείμενα στη βρε
φική ηλικία και προσπαθεί να τα γευθεί, να τα "δοκιμάσει" κα- 
τευθύνοντάς τα προς το στόμα του. Ανοίγει μια διαρκή γνωστική 
δοσοληψία με τον κόσμο.

Η δίψα για μάθηση εκδηλώνεται στη νηπιακή και την παιδική ηλι
κία ως "ωτακουστείν", ως "κρυφακούειν"και "κρυφοβλέπειν". Ακό
μη και όταν “κοιμάται", προσποιείται ότι κοιμάται. Οι γονείς πρέπει

να είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί οι "ειδικές περιπτώσεις" το θέλ
γουν αλλά και το τραυματίζουν βαθύτατα: εμφανίζονται συμπλέγ
ματα και συγκρούσεις ή και δ ιαστροφές, που έχουν σχέση με 
"σκηνές" που είδε ή ακούσε.

Η π εριέργεια  του παιδιού δ ιο χ ετεύ ετα ι ακολούθως σε ε 
ρωτήσεις, που αφορούν στα άμεσα πρόσωπα ή αντικείμενα έως 
τα μεταφυσικά θέματα. Οι γονείς και οι δάσκαλοι, όλοι όσοι έχουν 
τη μέριμνα της αγωγής του, οφείλουν να δίνουν απαντήσεις στις 
ερωτήσεις, που κάποτε δεν αναφέρονται μόνο σε ηθικά ή θρη
σκευτικά ζητήματα, αλλά και σε σεξουαλικά. Η αγωγή πρέπει να α- 
νταποκριθεί με γνώση και ειλικρίνεια στο παιδικό αυτό αίτημα:
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"Μάνα, μη με αγνοείς όταν σου κάνω ερωτήσεις, γιατί θα ανα
καλύψεις πως θα αρχίσω να παίρνω τις πληροφορίες μου από άλ

λες πηγές", παρακαλεί το παιδί όπως γράφει ο Αντλερ. Προσπά
θεια παραπλανήσεώς του είναι μάταιη, διότι προσκρούει στο αλά
θητο ένστικτό του.

Κάθε απάντηση πρέπει να εναρμονίζεται προς το αντίστοιχο 
ψυχοσωματικό και πνευματικό εξελικτικό στάδιο του παιδιού. Αν οι 
ερωτήσεις αναφέρονται στη σεξουαλική ζωή, καλλίτερος είναι ο 
συμβολικός τρόπος απαντήσεως κατ' αρχάς. Δεν χρειάζεται πά
ντως να συντρίψουμε πρόωρα την παιδική αθωότητα η παράκαιρη 
απομυθοποίηση είναι άσκοπη και επικίνδυνη, όπως έδε ιξε το Σουη
δικό παράδειγμα εισαγωγής της σεξουαλικής αγωγής στα σχο
λεία κατά τη δεκαετία του '60. Είναι λάθος κρίσιμο να οδηγούμε 
πρόωρα τα παιδιά, εν ονόματι μιας δήθεν φυσικής σεξουαλικής α
γωγής, στην αποκάλυψη τέτοιων "μυστικών".

Δεν κάμνομε βέβαια αγωγή, αν κυκλοφορούμε γυμνοί μέσα στο 
σπίτι ή λουζόμεθα μαζί τους, όπως συμβουλεύει η δήθεν "μοντέρ
να" αγωγή, θα μπορούσα να δείξω ότι τα περισσότερα είδη των 
ψυχοσωματικών ανωμαλιών και διαστροφών, όπως:

ομοφυλοφιλία ή φιλομοφυλία, ηδονοβλεψία, παρενδυσία, σαδι- 
σμός, μαζοχισμός, σατυρίαση, φετιχισμός, επιδειξιομανία, ουρολα- 
γνεία, κοπρολαγνεία, αιμομειξία, ανταλλαγές συζύγων, βιασμοί και ο
μαδικά όργια έχουν τις ρίζες τους και σε μια τέτοια βιάζουσα αγωγή.

Η νηπιακή επίσης και η παιδική ηλικία είναι ιδαίτερα ευαίσθητες 
περίοδοι ζωής. Διότι τό τε  αναπτύσσονται τα γνωστά, από το 
Φρόυντ κυρίως επισημανθέντα, συμπλέγματα,

- του Οιδίποδος, ως προσήλωση του άρρενος παιδιού προς τη 
μητέρα,

- της Ηλέκτρας, ως σφοδρή αγάπη του θήλεος προς τον πατέ

ρα,
- της Ενοχής, ως επίγνωση αυτού του ερωτισμού,
- του Ευνουχισμού, ως αγωνία αποκοπής των γεννητικών του 

οργάνων,
- της Αρτέμιδος, αργότερα κατά το 1 Oo-l 1 ο έτος, ως ανυπακοή 

και ανεξαρτησία του θήλεος απέναντι στο άρρεν και ως διάθεση 
φυγής από το σπίτι,

- της Βαναυσότητας ή της Αφροσύνης ως τάση προς τη σκλη
ρότητα και ως ευχαρίστηση παρακολουθήσεως ερωτικών συνα
ντήσεων μεταξύ ζώων, ή

- του Ναρκίσσου ως ένα είδος αυτολατρείας, αυτοθαυμασμού, 
αυτοεξάρσεως και φιλαρεσκείας κατά το εφηβικό στάδιο.

Γενικά η στάση των γονέων καθορίζεται από το διανοητικό επί
πεδο του παιδιού, η δε μητέρα είναι η πρώτη παιδαγωγός με τη με
γαλύτερη επίδραση επάνω στο παιδί που είναι η σωματική, ψυχική 
και πνευματική της συνέχεια.

Είναι αυτονόητο πως ο νοητικός, βουλητικός και συναισθηματι
κός αποθηλασμός του παιδιού από τους γονείς, η βαθμιαία ανε
ξαρτησία του ελαφρύνει το έργο τους. Από το άλλο μέρος όμως 
αυτή η ενηλικίωση δυσχεραίνει την αποστολή, γνωστικά τουλάχι
στον, των γονέων. Οι ερωτήσεις, τώρα, είναι σύνθετες και δύσκο
λες και απαιτούν ειδικές γνώσεις και ευρύτερη μόρφωση πράγμα 
που, από τα αρχαία χρόνια, έχει διαπιστώσει ο Ιππόθοος: "Παίδων 
κρατείν δ ε ί των νεωτέρων σοφούς": οι σοφοί δηλαδή πρέπει να 
κατευθύνουν τα νεώτερα παιδιά.

Η μέθοδος αγωγής εξ  άλλου πρέπει να προσαρμόζεται σύμφω
να με τα εκάστοτε αιτήματα της ψυχής τους. Γιατί, όπως τονίζει ο 
Πλάτων στους "Νόμους"του, "το ήθος των νέων είναι έτσι από τη 
φύση του, ώστε να παρουσιάζει πολλές μεταβολές στη ζωή κάθε

φορά". Ο Θεόφραστος επίσης υπογραμμίζει: "Χαλεπόν καταμα- 
ντεύεσθαι περί των νέων αστόχαστος γάρ ηλικία και πολλά έχου- 
σα μεταβολάς άλλοτ' επ' άλλο φερομένη". Η μεταβλητότητα αυτή 

είναι ευεξήγητη: τα παιδιά ευρίσκονται σε ένα ακατάπαυστο γίγνε
σθαι, οι βιώσεις τους είναι σεισμικές και θύελλα αντιθέσεων μαί
νεται στην καρδιά τους.

ΓΓ αυτό η ψυχική τους ζωή ενέχει δυνάμεις, οι οποίες κάποτε 
συγκρούονται προς ό,τι αναγνωρίζεται από την κοινωνία ως τίμιο, 
αγνό, δέον, αξία. Με ξεχωριστή ένταση εκδηλώνεται το ένστικτο 
της οικειοποιήσεως, της κατοχής και κυριότητας, της εξουσιά- 
σεως. Το συνηθισμένο παιδικό παράπτωμα, η κλοπή, κατάγεται από 
τούτο το ένστικτο. Η θεραπεία του αρχίζει από την κάλυψη από 
μέρους των γονέων βασικών αναγκών του παιδιού, γιατί διαφορε
τικά η ορμή προς αυτοσυντήρηση θα εξακολουθήσει να λειτουρ
γεί, και συνεχίζεται ως προσπάθεια ενισχύσεώς του, ώστε να α- 
νταποκρίνεται οικονομικά στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος ό
που ζει. Διαφορετικά νοιώθει μειονεκτικότητα απέναντι στους συ
νομηλίκους του.

Ενα άλλο συχνό παιδικό παράπτωμα είναι το ψεύδος. Οι γονείς 
με την ασυνέπειά τους είναι οι πρώτοι δάσκαλοι του ψεύδους. Μία 
άλλη πηγή ψεύδους είναι οι απειλές των γονέων: "Μάνα, μην υπερ
τιμάς την τιμιότητά μου. Συχνά ο φόβος της τιμωρίας μ ε σπρώχνει 
στην ψευτιά", υποστηρίζει ο Αντλερ.

Το παιδικό ψεύδος δεν είναι πάντοτε συνειδητό, ιδιαίτερα στη 
νηπιακή ηλικία οπότε η νόηση του παιδιού δεν μπορεί να διακρίνει 
ανάμεσα στο φανταστικό και το πραγματικό. Ο χαρακτήρας της 
φαντασίας του είναι ενιστικός. Σιγά-σιγά γίνεται συνειδητό, ε 
κούσιο το ψεύδος. Στην πρώτη περίπτωση δεν επιτρέπεται ούτε 
κάν επίπληξη, αλλά με παραστατικό και απλό τρόπο συμβουλεύου
με και προσπαθούμε να εξαγάγουμε το παιδί από τη διάσταση του 
μύθου, στην οποία ζεί.

Ως προέκταση του συνειδητού ψεύδους θεωρείται η μυθομα
νία, μια κατάσταση σχεδόν παθολογική. Οι γονείς πρέπει να δεί
ξουν εδώ ότι ο ψεύτης και ο μυθομανής όχι μόνο δεν ηρωοποιεί- 
ται και δεν καθιερώνεται στις συνειδήσεις των άλλων ανθρώπων, 
αλλά γίνεται καταγέλαστος.

Τέλος οι γονείς οφείλουν να δαμάσουν την τάση του παιδιού να 
φιλονεικείμε τους άλλους. Η βαθύτερη αιτία της εριστικότητας ε ί
ναι η ορμή κάθε ανθρώπου για αναγνώριση της προσωπικής αξίας, 
για απόκτηση δυνάμεως, για υπεροχή έναντι των άλλων, για επι
βολή του "εγώ" του.

Η θέληση να υπερτερούμε είναι ανθρώπινο στοιχείο. Η άμιλλα, η 
αντικοινωνική συμπεριφορά, ο διαγκωνισμός εκπορεύονται από 
αυτή την ορμή προς επιβολή. Εως ένα βαθμό μάλιστα όλα αυτά είναι 
δημιουργικά και ωθούν το κοινωνικό και ιστορικό γίγνεσθαι προς τα ε 
μπρός. Η αγωγή εν τούτοις θα τα ελέγξει και δεν θα τα αφήσει να με
τατραπούν σε βία και σπαραγμό. Η ειρηνική συμβίωση είναι το μεγάλο 
αίτημα σήμερα και ένας από τους στόχους της αγωγής.

Χαρά στην αγωγή που φύτεψε κέδρους επάνω στην αρχαία τε- 
τρακτύν: στη γη της αγάπης με ρ ίζες βυθισμένες στο ύδωρ της 
καλωσύνης με κορμούς αγαθούς ανθεκτικούς στις ριπές των ανέ

μων και κλάδους λουσμένους από τον ήλιο της Αρετής. □

* Και η πέμπτη "επιστολή" προς Γονείς, είναι από το βι
βλίο του κ. Καθηγητή, "Δρόμοι Πολιτικής Παιδείας", (620 
σελίδων), που πρόσφατα κυκλοφόρησε, αποτελεί δε συ
νέχεια των τεσσάρων άλλων "επιστολών" που δημο- 
σιεύθηκαν σε προηγούμενα τεύχη μας.
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Δί Ι Ρί Α ΟΡΓΑΝΩΝ -  Μ £ Τ Α Μ Ο Σ Χ £ Υ Σ £ / Σ :
Μ κρί σι μη καμπή

ί ΑΙΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝ ΛΝ -  ΐ  Γ Κ ί ΦΑ Λ Ι Κ Ο Σ  ΘΑΝΑΤΟΣ :

Μύθοι  και  πραμματικότητα

Του Αντ ών η  Λ α γ γ ο υ ρά ν η

α. Η εικόνα των μεταμοσχεύσεων σήμερα

Είναι πλέον γνωστό σε όλους ότι οι μεταμοσχεύσεις, τα 2-3 τ ε 
λευταία χρόνια, εμφανίζουν κατακόρυφη πτώση, ιδίως στη χώρα 
μας. Οι αριθμοί απεικονίζουν τη θλιβερό πραγματικότητα. Για 
σύγκριση αναφέρουμε μόνο ότι το  1991 είχαμε 104 μεταμο
σχεύσεις νεφρού από πτωματικούς δότες, ενώ το 1995 μόνο 42 
(δηλ. 4,2 μεταμοσχεύσεις νεφρού ανό εκατομμύριο πληθυσμού 
στην Ελλάδα το 1995, ενώ η Ισπανία είχε 46 αντιστοίχως).

Το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης συνεχώς μεγαλώνει. 
Από τους 5.600 νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε εξωνεφρικπ 
κάθαρση, οι 1425 έχουν υποβληθεί σε προμεταμοσχευτικό έλεγ
χο και είναι εγγεγραμμένοι στη λίστα αναμένοντας ένα νεφρικό 
μόσχευμα, που θα τους απαλλάξει από την εξάρτηση του μη
χανήματος.

Οι νεφροπαθείς όμως έχουν την εναλλακτική λύση της υποκα
τάστασης της νεφρικής λειτουργίας με τεχνητό νεφρό ή περιτο- 
ναϊκή κάθαρση, που τους επιτρέπει να ζουν έστω και με τεχνητό 
τρόπο. Η κατάσταση καθίσταται τραγική για τους ασθενείς με τ ε 
λικό στάδιο καρδιακής, αναπνευστικής και ηπατικής ανεπάρκειας, 
και των οποίων η ζωή κινδυνεύει εάν δεν μεταμοσχευτούν επειγό
ντως. Αλλοι περιμένουν ένα ιστικό μόσχευμα που θα θεραπεύσει 
ή θα βελτιώσει τη μόνιμη αναπηρία τους (τύφλωση από βλάβη του 
κερατοειδούς, ορθοπεδικά προβλήματα κ.λ.π.Ι.

β. Αιτίες μείωσης των μεταμοσχεύσεων

Παρ' όλο που το πρόβλημα είναι σύνθετο και πολύπλοκο, θα 
προσπαθήσουμε να φωτίσουμε τις πιο ουσιαστικές πλευρές του. 
Πριν αναφερθούμε στις επί μέρους αιτίες, πρέπει να τονίσουμε ό
τι υπάρχουν δύο βασικές, γενικές και αλληλοσχετιζόμενες αιτίες, 
που έχουν ως αποτέλεσμα την ελάττωση της προθυμίας για προ
σφορά οργάνων.

Οι αιτίες αυτές είναι:
α) ο ενστικτώδης φόβος μας απέναντι στο άγνωστο σε συνδυα

σμό με τις διάφορες προκαταλήψεις γύρω από τον θάνατο και
β| η ελλιπής γνώση του κόσμου διεθνώς, όσον αφορά τη δωρεά 

οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις, που βασίζεται κυρίως πάνω σε 
διάφορους μύθους παρά στην πραγματικότητα.

Τις τελευταίες δεκαετίες η έρευνα κατευθύνθηκε στην ιατρική 
κυρίως πλευρά των μεταμοσχεύσεων. Δαπανήθηκαν τεράστια πο
σά στην προσπάθεια ανακάλυψης νέων ανοσοκατασταλτικών 
φαρμάκων και βελτίωσης των χειρουργικών τεχνικών που οδήγη

σαν με καταπληκτική επιτυχία ως θεραπευτικό μέσο εναντίον του 
τελικού σταδίου ανεπάρκειας ζωτικών οργάνων. Αντίθετα, δεν 
δόθηκε η ίδια σημασία στην ενημέρωση του κοινού και στην εκπαί
δευση ατόμων ικανών να προσεγγίσουν, να στηρίζουν ψυχολογικά 
τους συγγενείς των δοτών την ώρα του θανάτου, και να τους ευαι
σθητοποιήσουν για την αξία της προσφοράς. Μέχρι την εποχή των 
μεταμοσχεύσεων η ιατρική πράξη ήταν διπολική (ασθενής - για
τρός), η μεταμόσχευση όμως απαιτεί και τον παράγοντα δότη, διό
τι χωρίς δότες δε γίνονται μεταμοσχεύσεις.

Μέσα σ' αυτό το αρνητικό πλαίσιο, τα δημοσιεύματα περί εμπο
ρίου οργάνων αποτελούν σημαντική αιτία μείωσης του ρυθμού 
των μεταμοσχεύσεων. Το πλημμελώς ενημερωμένο άτομο είναι 
ευάλωτο σε οποιαδηποτε συκοφαντία, διότι δεν έχει την ικανότη
τα να την ελέγξει.

Εξάλλου δε θα ενδιαφερθεί να παρακολουθήσει την πορεία και 
την τελική τύχη μιας καταγγελίας, που διάβασε σε κάποιο τυχαίο 
τίτλο εφημερίδας. Η σκανδαλολαγνεία έχει καλλιεργηθεί σε μεγά
λο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Το σκάνδαλο και η συκοφαντία έ 
χουν μεγαλύτερη απήχηση απ' ότι ο έπαινος και η παρουσίαση της 
αλήθειας.

Αλλες αιτίες, που συνέβαλαν σ' αυτή τη θλιβερή εικόνα των με
ταμοσχεύσεων, αφορούν οργανωτικά προβλήματα των εμπλοκο- 
μένων στις μεταμοσχεύσεις φορέων και προβλήματα που μπορεί 
να δημιουργήσουν θέματα διαφάνειας γύρω από τη διάθεση των 
προσφερομένων οργάνων.

γ. Στόχοι για την αντιμετώπιση του προβλήματος

11 Η συστηματική ενημέρωση του κόσμου, συμπεριλαμβανομέ
νου και του ιατρικού - παραϊατρικού προσωπικού, μέσα από υ
πεύθυνα, σε όλα τα επίπεδα, εκπαιδευτικά προγράμματα θα συμ- 
βάλει στη διάλυση των μύθων και στην ευαισθητοποίηση, ότι:

α) Η προσφορά οργάνου, από έναν άνθρωπο που δεν το χρειά
ζετα ι πια, είναι δώρο ζωής και συμβάλλει στην εδραίωση κοινω
νίας αλληλεγγύης και υψηλών πολιτιστικών αξιών.

β) Η αύξηση της προσφοράς αυξάνει την ελπίδα και τη σιγουριά 
μας, διότι όλοι ανά πάσα στιγμήν, μπορεί να βρεθούμε στη θέση 
των πασχόντων συνανθρώπων μας.

Σ' αυτήν την ενημερωτική εκστρατεία σημαντική είναι η συνει
σφορά των κοινωνικών συλλόγων δωρητών οργάνων, τα μέλη των 
οποίων έχουν συνειδητοποιήσει ότι το μεζον  πρόβλημα της μετα
μόσχευσης οργάνων και ιστών είναι η έλλειψη δοτών. Με τους 
συλλόγους δωρητών οργάνων επιβάλλεται να συνεργαστούμε πιο
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στενά μελλοντικά και συντονίσουμε τις ενέργειες μας για να είναι 
αποτελεσματικότερη η ενημερωτική μας προσπάθεια.

2) Εξασφάλιση μηχανισμών διάθεσης των μοσχευμάτων μέσα 
από ενιαία και σαφή κριτήρια επιλογής, που περιλαμβάνουν, εκτός 
των κριτηρίων της ομάδας αίματος, ιστοσυμβατότητας, και τον 
χρόνο αναμονής στη Λίστα, την παιδική, την εφηβική ηλικία, ιατρι
κές προτεραιότητες κ.λ,π.

Ο πλέον κατάλληλος λήπτης θα καθορίζεται από το άθροισμα 
των μοριοποιημένων κριτηρίων επιλογής στους ηλεκτρονικούς υ
πολογιστές της Υ.Σ.Ε. (Point System). Τα κριτήρια επιλογής θα ανα
θεωρούνται, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τα διε
θνή πρότυπα και τις νέες ιατρικές εξελ ίξε ις  από το Εθνικό Σμ- 
βούλιο Μεταμοσχεύσεων (Ε.Σ.Μ.).

Το Ε.Σ.Μ. είναι 25μελές και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του 
Κ.Ε.Σ.Υ, τον Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων, 
τον Διευθυντή της Υ.Σ.Ε., τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Η.ΕΑ., τον Πρόεδρο 
του Π.Ι.Σ., τον Γενικό Δ/ντή Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Πρό
νοιας, εκπρόσωπο της Εκκλησίας και άλλους επιστήμονες κύρους, 
που ασχολούνται με τις μεταμοσχεύσεις σε όλα τα επίπεδα ενδια
φέροντος.

Το Ε.Σ.Μ. συγκρότησε ειδικές ανά όργανο επιτροπές, οι οποίες 
περάτωσαν ήδη τον εκσυγχρονισμό των κριτηρίων εγγραφής και 
επιλογής στην Εθνική Λίστας με το δημόσιο έλεγχο της, θα έχει ως 
συνέπεια τη διάλυση της καχυποψίας του κοινού και των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης, και θα δημιουργήσει το ευνοϊκό κλίμα που α
παιτείται για την αύξηση της προσφοράς.

3) Η οργάνωση της Υ.Σ.Ε. σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις.
Η δομή της υπηρεσία μας, η οποία ήταν επαρκής μέχρι πριν λίγα

χρόνια, τώρα είναι κατά κάποιο τρόπο απαρχαιωμένη. Πρέπει να 
εκσυγχρονιστούμε και σε επίπεδο τεχνολογικού εξοπλισμού και 
κυρίως σε επίπεδο στελέχωσης με νέο εξειδικευμένο προσωπι
κό, που θα καλύπτει τις σημερινές ανάγκες του συντονισμού των 
μεταμοσχεύσεων.

Ο ρόλος των τοπικών συντονιστών στα νοσοκομεία με Μονά
δες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) είναι καθοριστικός, όπως απο- 
δεικνύει το παράδειγμα της Ισπανίας, η οποία είναι η μόνη χώρα 
που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σταθερή αύξηση του ρυθ
μού των μεταμοσχεύσεων, μετά τη ριζική ανανέωση του μεταμο- 
σχευτικού της προγράμματος.

Η έλλειψη του τοπικού συντονισμού στη χώρα μας είναι κατα
φανής, με πολύ αρνητικές επιπτώσεις στο προσωπικό των Μ.Ε.Θ 
το οποίο, εκτός των πολλαπλών καθηκόντων με τα οποία είναι επι
φορτισμένο, μεταξύ των οποίων και η στήριξη του δότη πολλα
πλών οργάνων, απασχολείται με δραστηριότητες έξω από το αντι
κείμενο της εργασίας του και τις υποχρεώσεις του. Η χρονοβόρα 
διαδικασία του συντονισμού μιας μεταμόσχευσης απαιτεί συ
μπλήρωση διαφόρων πιστοποιητικών και εντύπων, συλλογή εργα- 
στηρικών στοιχείων και πλήθος άλλων ενεργειών οι οποίες είναι 
έργο του τοπικού συντονιστή και όχι του εφημερεύοντος ιατρού 
της Μ.Ε.Θ, που όλοι γνωρίζουμε κάτω από ποιες συνθήκες συγκι
νησιακής φόρτισης και εργασιακής έντασης βρίσκεται συνεχώς

Οι Μ.Ε.Θ και τα Νευροχειρουργικά Τμήματα είναι ο πιο ευαίσθη
τος κρίκος στην αλυσίδα μεταμοσχευτικής διαδικασίας και πρέπει 
να βοηθηθούν ουσιαστικά, εάν θέλουμε πραγματικό να συμβόλουν 
στον περαιτέρω αξιοποίηση των δυνητικών δοτών.

4) Η αντιμετώπιση των μεταμοσχευτικών αναγκών, εκτός από 
την προσπάθεια για αύξηση της προσφοράς μοσχευμάτων, μπο
ρεί να επιτευχθεί μακροπρόθεσμα και με την ελλάτωση της ζήτη

σης μέσα από την μείωση της νοσηρότητας του πληθυσμού. Η πα
ρέμβαση στον τρόπο της ζωής μας γενικό και στον τρόπο της δια
τροφής μας ειδικότερα, είναι ο σίγουρος δρόμος προς αυτόν τον 
σκοπό. Η διαιτητική συνιστώσα είναι από τις πιο σημαντικές στην 
πρόληψη και θεραπεία πολλών παθήσεων, από τις οποίες μαστί
ζονται οι σύγχρονες δυτικές καταναλωτικές κοινωνίες.

Δεν θα αναπτύξουμε βέβαια εδώ τους κανόνες που διέπουν την 
υγιεινή διατροφή, αλλά πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη για ενημέ
ρωση και προς αυτή την κατεύθυνση, με την εκπόνηση εκπαιδευ
τικών προγραμμάτων και την διανομή έντυπου υλικού στα Σχολεία, 
Κέντρα Υγείας, Αγροτικά Ιατρεία και σε διάφορους Κοινωνικούς 
Φορείς.

δ. Εμπόριο οργάνων

Η πιο σημαντική φήμη και η πιο δραματική εάν πράγματι αληθεύει 
- είναι ότι στην Λατινική Αμερική παιδιά απαγόγονται κατά χιλιάδες, 
για να πουληθούν σε διάφορες χώρες, ιδίως της Δύσης, όπου σκο
τώνονται και τα όργανό τους μεταμοσχεύονται σε πλούσιους α
σθενείς. Αυτό βεβαίως για να γίνει προϋποθέτει την ύπαρξη ενός 
τεράστιου, διεθνούς εγκληματικού δικτύου, που περιλαμβάνει ε 
κτός των μεσαζόντων, χιλιάδες γιατρούς (κλινικούς και εργαστη
ριακούς), παραϊατρικό προσωπικό, ασθενείς λήπτες, Νοσοκομεία 
ολόκληρα, και το οποίο λειτουργεί με τέτοιο αριστοτεχνικό τρόπο 
ούτως ώστε μέχρι στιγμής ουδείς να έχει συλληφθεί ή καταδικα
σ τε ί Ποια είναι όμως τα γεγονότα που οδήγησαν στην εξάπλωση 
μιας τέτοιας τρομακτικής φήμης;

Το πρώτο δημοσίευμα περί εμπορίου οργάνων ενεφανίσθη 
στην Ονδούρα, στις 2/1 /87, στην εφημερίδα La Tribuna. Η πηγή 
ήταν ο Γεν. Γραμματέας του Συμβουλίου Κοιν. Υποθέσεων Leonar
do Villeda Bermudez, ο οποίος την επόμενη μέρα στην El Heraldo 
και στις 5/1/87 στη La Tribuna αρνήθηκε κατά κατηγορηματικό 
τρόπο αυτό που του απεδόθησαν δηλώνοντας ότι απλώς είχε α
κούσει κάποιες φήμες γ ί αυτές τις δραστηριότητες. Ο Γραμμα
τέας ακολούθως απηλόχθη των καθηκόντων του, μετά από πα
ρέμβαση του Προέδρου της Ονδούρας, με αποτέλεσμα την ενο
χοποίηση του Προέδρου για ανάμειξη στο εγκληματικό εμπόριο, 
ενώ το πιο λογικό είναι να πιστέψουμε ότι ζήτησε την παραίτηση 
του ανθρώπου, που ήταν έστω και έμμεσα υπεύθυνος για ένα τ έ 
τοιο σκάνδαλο. Για την Ονδούρα η υπόθεση έκλειση σχεδόν αμέ
σως μπαίνοντας στο αρχείο, το σκάνδαλο όμως άρχιζε το παγκό
σμιο ταξίδι του, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα.

Το σκάνδαλο με τα χρόνια έχει αυξηθεί σε μέγεθος και δύναμη 
σε απίστευτο βαθμό, χωρίς εν τούτοις καμμιό απόδειξη που να το 
στηρίζει. Οι εφημερίδες όλων σχεδών των χωρών του κόσμου α
νακυκλώνουν τη φήμη χρησιμοποιώντας ως πηγές άλλα, προη
γούμενα δημοσιεύματα, χωρίς καμμιό να αναφέρει την κατηγορη
ματική άρνηση του Γραμματέα και την έλλειψη οποιουδήποτε απο
δεικτικού στοιχείου.

Θα ήταν πολύ χρονοβόρο και ανιαρό να αναφερθούμε σε όλα τα 
δημοσιεύματα (με τίτλους όπως παιδικές καρδιές για πούλημα" και 
άλλα παρόμοια), τα οποία έχουν απασχολήσει ακόμα και το Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας (Π Ο Υ).

Γιατί βρήκαν πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθούν οι φήμες περί 
εγκληματικού εμπορίου οργάνων;

Η διαφθορά είναι μεγάλη σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμε
ρικής, η πορνεία ευρέως διαδεδομένη, η πολιτική βία επίσης. Είναι
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γνωστή η εξαφάνιση πολιτικών αντιπάλων διαφόρων διδακτορι
κών καθεστώτων και πολλά έχουν γραφτεί για τα αποσπάσματα 
θανάτου "αδέσποτων", εγκαταλελειμμένων παιδιών στη Βραζιλία. | 
Οι αθλιότητες αυτές δημιουργούν το κατάλληλο κλίμα για να γί
νουν πιστευτές αυτού του είδους οι φήμες, και σ' αυτό συμβάλλει 
και η συνεχής επανάληψή τους. Μαζικό εγκληματικό εμπόριο ορ
γάνων δεν υπάρχει. Ουδείς βεβαίως μπορεί να αποκλείσει το εν
δεχόμενο μεμονωμένων εγκληματικών πράξεων σε μερικές χώ
ρες, να θέτουμε όμως τα γεγονότα αυτά στις πραγματικές τους 
διαστάσεις, γιατί οι συνέπειες της δυσαναλογίας μεταξύ φήμης | 
και πραγματικότητας είναι ολέθριες στην προσφορά οργάνων. Ε
ξάλλου πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όσο αυξάνεται η προ
σφορά, τόσο στενεύουν τα περιθώρια της εμπορευματοποίησης.

Στην Ινδία και μερικές χώρες της Νοτίου Αμερικής δεν υπάρχει 
νομοθεσία που να απαγορεύει το εμπόριο οργάνων από ζώντες 
δότες. Η πενία, η απελπισία ωθεί μερικούς να πουλήσουν τον ένα 
νεφρό ή ένα κερατοειδή τους χιτώνα για να λύσουν το επιβιωτικό 
τους πρόβλημα. Ενας μεσάζων είναι πιθανόν να αναλάβει τις δια- | 
πραγματεύσεις μεταξύ δότη και λήπτη, όπως σε οποιαδήποτε άλ- j 
λη οικονομική συναλλαγή.

Αυτά τα πραγματικά γεγονότα μπορεί να προσβάλουν τις δικές 
μας ευαισθησίες, τη δική μας ηθική και κουλτούρα, αλλά δεν είναι 
παράνομα μέσα στο νομικό πλαίσιο αυτών των χωρών. Κάτω από 
την πίεση όμως της διεθνούς κοινής γνώμης, και οι κυβερνήσεις 
αυτών των χωρών, η μία μετά την άλλη, εισάγουν απαγορευτική 
νομοθεσία, που έχει δυσκολέψει πολύ την ανάπτυξη αυτού του ε ί
δους του εμπορίου οργάνων

Το πρόβλημα είναι ότι όταν μιλάμε για κάτι το οποίο γνωρίζουμε | 
πάρα πολύ λίγο ή τίποτα, και το οποίο δεν πολυκαταλαβαίνουμε, 
κάνουμε τεράστια λάθη. Εάν επιπροσθέτως ασκούμε κριτική σε έ 
να άτομο ή σε ομάδα ατόμων έναντι των οποίων είμαστε αρνητικά 
διακείμενοι, σπανίως μπαίνουμε στον κόπο να τη βασίσουμε σε α
διάσειστα αποδεικτικά στοιχεία. Σπέρνοντας τους σπόρους μιας 
φήμης και διαδίδοντάς την, δίνουμε την εντύπωση ότι ξέρουμε 
πολύ καλά για τι πράγμα μιλάμε, και γινόμαστε ακόμα πιο πιστευτοί 
αν προσθέσουμε στο φανταστικό και κάποιο πραγματικό γεγονός.

Η καπηλεία, η υπερβολή και η διόγκωση της σημασίας κάποιου 
μικρού γεγονότος είναι πολλές φορές η δουλειά μερικών ανθρώ
πων των Media. Το εμπόριο οργάνων αποτελεί το τέλειο παρά
δειγμα αυτής της τακτικής. Οσοι διαδίδουν αστήρικτες φήμες, με 
τόσο μεγάλες επιπτώσεις, έχουν βαριά ευθύνη. Τις συνέπειες τ ε 
λικά αυτών των διαδόσεων τις υφίστανται οι χιλιάδες ανά τον κό
σμο ασθενείς, που περιμένουν ένα μόσχευμα να ζήσουν.

Ο δημοσιογράφος βεβαίως πρέπει να στιγματίζει και να καταγ- 
γέλει κάθε παράνομη η εγκληματική δραστηριότητα, θα πρέπει ό
μως να χειρίζεται τέτοιου είδους λεπτά θέματα με μεγάλη υπευ
θυνότητα. Οι π ερ ισ σ ότερο ι Ελληνες δημοσιογράφοι έχουν 
βοηθήσει κατά καιρούς το έργο μας και έχουν συμβάλει στην 
προώθηση των μεταμοσχευμάτων στη χώρα μας.

Τα τελευταία χρόνια όμως οι απόηχοι περί εμπορίας σε άλλες | 
χώρες, καθώς και ορισμένα δικά μας αρνητικά δημοσιεύματα, όχι 
πάντοτε από κακή πρόθεση, δημιούργησαν έντονο κλίμα εχθρικό- 
τητας απέναντι στην δωρεά οργάνων. Ο Ελληνικός λαός έχει στο 
αίμα του την προσφορά, όπως και τη φιλοξενία, αλλά επηρεάζεται 
εύκολα, και ένα τέ το ιο  δημοσίευμα μπορεί να κα τασ τρέψ ει 
σκληρή δουλειά πολλών ετών.

Πρέπει να πείσουμε και τον κόσμο και τους δημοσιογράφους, ό
τι δεν υπάρχει εμπόριο οργάνων, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Είναι

τόσο μικρή η χώρα μας, τόσο λίγα και γνωστά τα μεταμοσχευτικά 
κέντρα, τέ το ιες  οι διαδικασίες που απαιτούνται για μια μεταμό
σχευση, τόσα πολλά τα εμπλεκόμενα άτομα, και τέτοιοι οι μηχανι
σμοί ελέγχου και συντονισμού των μεταμοσχευμάτων, που δεν 
αφήνουν κανένα περιθώριο.

ε. Ο εγκεφαλικός θάνατος

Πριν από μερικές δεκαετίες ο θάνατος του ανθρώπου διαπι
στωνόταν εύκολα και συνέπιπτε με την μη αναστρέψιμη διακοπή 
των ζωτικών λειτουργιών αναπνοής και κυκλοφορίας. Σε λίγα λε
πτά επακολουθούσε η οριστική νέκρωση του εγκεφάλου. Ο θάνα
τος ήταν ξεκάθαρος στο μυαλό των ανθρώπων και δεν άφηνε πε
ριθώρια αμφιβολιών, εν αντιθέσει με την σύγχυση που επικρατεί 
σήμερα γύρω από όρους όπως εγκεφαλικός θάνατος, "φυτό", ε 
γκεφαλικό στέλεχος, κ,λ,π.

Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να προηγηθεί η νέκρωση του ε 
γκεφάλου και να επακολουθήσει η διακοπή της αναπνευστικής και 
καρδιακής λειτουργίας, όπως συμβαίνει από τροχαία ατυχήματα, 
αυτόματη εγκεφαλική αιμορραγία κ.λ.π.

Στους "ασθενείς"αυτούς σήμερα παρέχεται η δυνατότητα, για 
μερικές ώρες ή λίγα 24ωρα, να διατηρηθεί η αναπνοή και η κυκλο
φορία με τεχνητά μέσα (αναπνευστήρας, οροί, φάρμακα), εάν την ώ
ρα της διακοπής της αναπνοής βρίσκονται σε μια Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας. Αφού αποκλεισθούν άλλες συνυπάρχουσες αναστρέψι
μες καταστάσεις που μπορούν να δημιουργήσουν άπνοια, όπως δηλη
τηρίαση από βαρβιτουρικά φάρμακα, υποθερμία, υπερβολική κατανά
λωση οινοπνεύματος κ.λ.π, ακολουθούν οι κλινικοεργαστηριακές δο
κιμασίες επιβεβαίωσης του εγκεφαλικού θανάτου, οι οποίες επιτε- 
λούνται τουλάχιστον 24 ώρες μετά από την έναρξη του κώματος.

Οι κλινικοεργαστηριακές δοκιμασίες γίνονται δύο φορές για να 
αποκλειστεί και η παραμικρή πιθανότητα λάθους, και το μεσοδιά
στημα μεταξύ των δύο ελέγχων δεν είναι μικρότερο των 8 ωρών. 
Οι κλινικές δοκιμασίες είναι απόλυτα ασφαλείς στην διάγνωση του 
εγκεφαλικού θανάτου εάν τηρηθούν με απόλυτη σχολαστικότητα 
όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεσή τους 

Οι εργαστηριακές δεν προσφέρουν καμιά ουσιαστική βοήθεια. 
Η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου τίθεται από τρεις γιατρούς, 
έμπειρους σ' αυτό το θέμα, οι οποίοι δεν ανήκουν σε καμιά μετα- 
μοσχευτική ομάδα και οι οποίοι είναι: 

α) ο Θεράπων ιατρός του "ασθενούς", 
β) ένας Νευρολόγος ή Νευροχειρουργός και 
γ) ένας Αναισθησιολόγος.
Η ομόφωνη γνώμη των γιατρών αυτών στη διάγνωση του εγκε

φαλικού θανάτου είναι εκ των ων ουκ άνευ.
Η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου ταυτίζετα ι με την διά

γνωση του θανάτου του εγκεφαλικού στελέχους. Το εγκεφαλικό 
στέλεχος είναι το τμήμα του εγκεφάλου που βρίσκεται μεταξύ 
του κυρίως εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, στο οποίο μεταξύ 
άλλων έχει την έδρα του και το κέντρο αναπνοής. Η ανεπανόρθω
τη βλάβη και νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους συνεπάγεται: 

α) την απώλεια της ικανότητας για αυτόνομη αναπνοή και 
β) την απώλεια της ολοκλήρωσης της δραστηριότητας των ε 

γκεφαλικών ημισφαιρίων με συνέπεια να μην είναι δυνατή η γνω
στική ή συναισθηματική ζωή.

Το άτομο του οποίου ο εγκέφαλος έχει χάσει την ικανότητα και 
δυνατότητα αυτών των λειτουργιών είναι νεκρό. Επομένως ο θά
νατος του εγκεφαλικού στελέχους είναι συνθήκη επαρκής και α-
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ναγκαία για να χαρακτηριστεί ολόκληρος ο εγκέφαλος νεκρός, ό
πως καθορίζει η απόφαση 9 της 21 ης Ολομέλειας του Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.Ι που έγινε στις 20/3/85.

Ο θάνατος του εγκεφαλικού στελέχους δεν πρέπει να συγχέε- 
ται μ' αυτό που ονομάζεται "φυτική κατάσταση", κατά την οποία ναι 
μεν υπάρχει απώλεια των "υψηλότερων εγκεφαλικών λειτουρ
γιών", λόγω μαζικής καταστροφής των εγκεφαλικών ημισφαιρίων, 
αλλά το εγκεφαλικό στέλεχος λειτουργεί και συντηρεί αναπνοή 
και κυκλοφορία. Το άτομο που είναι "φυτό"εφ ' όσον μπορεί και α
ναπνέει από μόνο του, δε θεωρείται νεκρό και οι γιατροί θα προ
σπαθήσουν να το κρατήσουν στη ζωή όσο είναι δυνατόν, με όλα 
τα μέσα που διαθέτουν.

Ενώ λοιπόν για την ιατρική και νομική επιστήμη ο θάνατος είναι 
ένας και ορίζεται ως "η ανεπανόρθωτη απώλεια της ικανότητας 
για συνείδηση σε συνδυασμό με την ανεπανόρθωτη απώλεια της 
ικανότητας για αυτόματη αναπνοή" για τον περισσότερο κόσμο υ
πάρχουν αμφιβολίες, διότι η δυνατότητα σε μερικές περιπτώσεις 
τεχνητής υποστήριξης αναπνοής και κυκλοφορίας δημιουργεί την 
ψευδαίσθηση ότι ο άνθρωπος εξακολουθεί να ζει.

Η σύνδεση του ήδη φορτισμένου συναισθηματικού όρου "εγκε
φαλικός θάνατος" με τις μεταμοσχεύσεις, πράγμα αναπόφευκτο, α
φού μόνο τα όργανα που συνεχίζουν να οξυγονώνονται με την τε 
χνητή υποστήριξη, μέχρι την στιγμή της αφαίρεσής τους, μπορούν να 
μεταμοσχευτούν, δημιούργησε νέες αμφιβολίες και προσέθεσε νέα 
ερωτηματικά. Στα ιατρικά χρονικά δεν υπάρχει ούτε μια περίπτωση 
επανόδου στη ζωή ατόμου που χαρακτηρίστηκε ως εγκεφαλικά νε
κρό. Εφ' όσον τεθεί η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου δεν έχει 
κανένα νόημα η περαιτέρω σύνδεση του νεκρού με τον αναπνευστήρα, 
εκτός από την περίπτωση που υπάρχει συναίνεση των συγγενών για

δωρεά οργάνων του θανόντος, οπότε η αποσύνδεση μπορεί να καθυ
στερήσει για λίγες ώρες ακόμα, έως ότου γίνει η αφαίρεση των οργά
νων.

Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε ανθρωποθυσία στο Μο- 
λώχ της ασφάλτου, και οι τελευταίοι στις μεταμοσχεύσεις. Η θυ
σία αυτή δεν θα ήταν τόσο πολύ άσκοπη αν ξεπερνούσαμε τις 
προκαταλήψεις μας και δίναμε την συγκατάθεσή μας για προσφο
ρά, προκειμένου να ζήσουν οι βαριά πάσχοντες συνάνθρωποί μας.

Η έκκληση για προσφορά δεν δημιουργεί πρόσθετο πόνο στους 
συγγενείς. Εκτεταμένες έρευνες έχουν αποδεζει ότι ισχύει, του
λάχιστον μακροπρόθεσμα, το αντίθετο. Η αίσθηση ότι τα όργανα 
του αγαπημένου τους προσώπου που απεβίωσε, δίνουν την δυνα
τότητα να σωθούν μερικοί άνθρωποι από βέβαιο θάνατο και άλλοι 
να βελτιώσουν κατά πολύ την ποιότητα ζωής τους, απαλύνει τον 
πόνο τους.

Η Ορθόδοξος και η Καθολική Εκκλησία, οι Προτεστάντες, ο Ιου
δαϊσμός, ο Βουδισμός και ο Ινδουισμός έχουν θετική θέση απένα
ντι στις μεταμοσχεύσεις, και θεωρούν την Δωρεά Οργάνων ως 
σπουδαία συνεισφορά στο βωμό της αγάπης προς τον συνάνθρω

πο και ως προσωπική απόφαση του δότη. □

* Ο κ. Αντώνπς Λ αγγουράνης είνα ι Ειδικός Π αδολόγος - Ε ιδικός Νε

φ ρολόγος, Δ ιδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αβηνών και Δ ιευθυντής της 

Υπηρεσίας Συντονισμού και Ελέγχου Εξωνεφρικής Κάθαρσης και Μ ε

ταμοσχεύσεων. Περ. Γεν. Νοσοκ. Αθηνών "Γεώ ργιος Γεννήματος".

Το παρόν ά ρ θ ρ ο  είνα ι σύνθεση αποσπασμάτων από συνεντεύξεις 

που έδω σε ο κ. Αντώνης Λ αγγουράνης το 1 9 9 6 σε τηλεοπτικούς και 

ρα δ ιοφ ω ν ικούς σταθμούς, σε δ ιά φ ο ρ α  περιοδικά, καθώ ς και στον 

ημερήσιο τύπο.

ΔΕΡΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ 
& ΓΟΥΝΕΣ

Ιφιγένειας 84 - 86 Καλλιθέα, (πλησίον Ταχυδρομείου) τηλ. 95.23.019, fax. 95.71.555
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Η Ποινική Δικονομία 
με ερώτησεςπολλαπλήΒ επιλογήΒ

Συνεχίζουμε και αυτό το μήνα με ερωτήσεις 

Ποινικής Δικονομίας, πολλαπλής επιλομής (οι απαντήσεις δίνονται στο τέλος), 

από το φετινό διαμωνισμό των Δρχιφυλάκων που πραμματοποιήδηκε 

μετά το πέρας σεμιναρίου που παρακολούδησαν στη Σχολή Μετεκπαίδευσης -  επιμόρφωσης, 

επ/λέξτε λοιπόν από τ ις  απαντήσεις που περιλαμβάνονται σε κάδε ερώτηση 

την κατά την μνώμη σας σωστή και καλή σας επιτυχία!

1. Ο Α κατηγορείται για κλοπή (πλημ/μα) και κλητεύεται νόμιμα 
και εμπρόθεσμα να παρουσιασθεί ενώπιον του Μονομελούς 
Πλημ/κει'ου για να δικαστεί.

Αυτός από απείθεια δεν εμφανίζεται στο δικαστήριο.
Το δικαστήριο έχει ΙδικονομικάΙ δικαίωμα να: 
α  Τον δικάσει σαν να ήταν παρών στη δίκη; 
β. Να διατάξει την βίαιη προσαγωγή του για να τον δικάσει; 
γ. Να αναβάλλει την εκδίκαση της υποθέσεως μέχρι να παρου- 

σιασθείή  συλληφθείο κατηγορούμενος;
2. Συλλαμβάνεται ο ανήλικος Α (9 ετών] να διαταράσσει την με

σημβρινή κοινή ησυχία, εκτός έδρας δικαστηρίου ανηλίκων. Πού θα 
παραπεμφθεί;

α. Στο αυτόφωρο Πραισματοδικείο Ιεάν λειτουργεί);
β. Θα υποβληθεί μήνυση στο Πταισματοδικείο;
γ. Θα υποβληθεί μήνυση στο Δικαστήριο ανηλίκων /μονομελές);
3. Ποιοι' εγείρουν και ασκούν την Ποινική δίωξη; 
α. Οι γενικοίπροανακριτικοίυπάλληλοί;
β. Τα κατηγορούντα όργανα;
γ. Οι ε ιδ ικο ί προανακριτικοί υπάλληλοι;
4. Στον Αρχιφ. Α προσέρχονται να υποβάλλουν μήνυση (έγκληση) 

ο ανήλικος Β (ετών 151 παθών και ο πατήρ του Γ. Ο Αρχιφ. θα δεχθεί 
μήνυση.

α. Μόνο από τον ανήλικο Β Ιως παθόντα); 
β. Και από τους δύο 12) Iαυτοτελές δικαίωμα); 
γ. Μόνο από τον πατέρα Γ;
5. Στον Αρχιφ. Α προσέρχεται και ανακαλεί την έγκλησή του κα

τά των ιδιωτών Γ, Δ, Ε (Πλημ/μα εξύβριση] ο ιδιώτης Β πλην όμως ο 
ιδιώτης Δ δεν την αποδέχεται. Τι θα ενεργήσει ο Αρχιφ. Α',

α. Θα θέσει τη δικογραφία στο αρχείο;
β. Θα υποβάλλει τη δικογραφία με μόνον κατηγορούμενον τον Δ;
γ. Θα υποβάλλει για όλους ανακληθείσα τη δικογραφία;
6. Η κατηγορουμένη Α αρνείται την σωματική έρευνα στην Αρ- 

χ/κα Β που εν ερ γε ί προανάκριση (αυτόφωρο πλημ/μαΙ επικα
λούμενη λόγους ντροπής. Τί ενεργεί η Αρχιφύλακας Β;

α. Παραιτείται της σωματικής έρευνας;
β. Καλείπρόσωπο της εμπιστοσύνης της κατηγορουμένης;
γ. Ενεργείέρευνα καθ' ότι γυναίκα η ίδια;

7. 0  Αρχ/κας Α άριστος γνώστης της αγγλικής γλώσσας, ενερ
γ ε ί προανάκριση και πρέπει να εξετά σ ε ι τον μάρτυρα Β Αγγλο 
υπήκοο γνώστη μόνον της αγγλικής γλώσσας.

Πως θα ενεργήσει;
α. Θα καλέσει οπωσδήποτε διερμηνέα;
β. Δεν θα τον εξετάσ ει καθόλου;
γ. Θα τον εξετάσ ει ο ίδιος ως γνώστης της Αγγλικής;
8. Κατά τη διενέργεια κατ' οίκον ερεύνης (ημέρα) ο συνήγορος 

Α παρεμποδίζει το έργο του προανακριτικού υπαλλήλου Αρχιφ. Β. 
Τί δύναται να πράξει ούτος;

α. Να αδιαφορήσει και να συνεχίσει την έρευνα;
β. Να τον προσωποκρατήσει έως την λήξη της έρευνας;
γ. Απλώς να τον απομακρύνεί;
9. Ο ιδιώτης Α, δράστης ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατα- 

διωκόμενος από τον Β προανακριτικό υπάλληλο κατορθώνει να ει- 
σέλθει στην οικία του. Ο Αρχιφύλακας:

α. Εισέρχεται και τον συλλαμβάνει;
β. Παίρνει ως συμπράττοντες δύο 12) μάρτυρες και εισέρχεται 

και τον συλλαμβάνει;
γ. Λαμβάνει μέτρα μη απόδρασης και συμπράττει μ ε ειδοποιη- 

θέντα δικαστικό λειτουργό;
10.0  στρατιώτης Α εξυβρίζει τον Αστυφύλακα Β (ρυθμιστή Τρο

χαίας κινήσεως) κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του. Ο στρατιώ
της:

α. Θα λογοδοτήσει στα κοινά δικαστήρια;
β. Θα παραπεμφθεί στο στρατοδικείο;
γ. Δεν ελέγχεται για την πράξη του;
Π . Ο Βουλευτής Α, εκτός βουλευτικών καθηκόντων, διαπράττει 

αυτόφωρο πλημ/μα (παράνομη Θήρα). Ο εηιληφθείς προανακριτι- 
κός υπάλληλος Αρχιφ. Α.

α. Τον συλλαμβάνει και μ ε τη δικογραφία τον αποστέλλει στον 
Εισαγγελέα;

β. Συγκεντρώ νει όσα σ το ιχ ε ία  μ π ο ρε ί και υποβάλλει την δ ι
κο γρ α φ ία  σ το ν  Ε ισ α γγελέα  χω ρ ίς  να ενο χ λή σ ε ι τον  Βου
λευτή;

γ. Δεν ενεργε ί τίποτε λόγω Ακαταδ/ώκτου Ιάρθρ. 62 Συντάγμα
τος);
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12. Ο Α ιδιώτης παρουσιάζεται στο Εισαγγελέα πλημ/κών και υ
ποβάλλει "έγκληση" κατά της Β για εξύβριση και σωματικές βλάβες 
ΙΠ.Κ. 363 και 308] που διαπράχθησαν σε βάρος του. Μετά από προ
καταρκτική εξέταση που ενεργεί στη συνέχεια ο Εισαγγελέας αυ
τοπροσώπως πείθεται ότι η υποβληθείσα έγκληση είναι προφανές 
ψευδής στην ουσία της.

Ερωτάταί: Πότε ενεργεί νόμιμα ο Εισαγγελέας. Όταν:
α  Τη Θέτει στο αρχείο.
β. Τη απορρίπτει μ ε  δ ιάταξή του που επ ιδ ίδετα ι στον εγκα- 

λούντα.
γ. Τη θέτε ι στο αρχείο και υποβάλλει αντίγραφο στον Εισαγγε

λέα Εφετών.
13. Κατά την διάρκεια απογευματινής σας υπηρεσίας σε ανακρι- 

τικό όχημα Τροχαίων Ατυχημάτων καλείσθε να επιληφθείτε προα- 
νακρίσεως σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με μία εκ των οδηγών, τη 
σύζυγό σας. Στην προκειμένη περίπτωση τι οφ είλετε να ενερ
γήσετε;

α. Να δ ιακόφετε την ανάκριση και να την αναθέσετε σε άλλο συ
νάδελφό σας.

β Να αποσιωπήσετε το λόγο αποκλεισμού σας και να συνεχίσα
τε  το ανακριτικό σας έργο.

γ. Να αναφέρετε το λόγο αυτό στον αρμόδιο Εισαγγελέα, χωρίς 
χρονοτριβή, συνεχίζοντας το ανακριτικό σας έργο.

14. Κατά τον έλεγχο "εγγραφής μήνυσης" που κατατίθεται στην 
Υπηρεσία σας αυτοπροσώπως από τον μηνυτή, διαπιστώνεται ότι 
ορισμένα σημεία του κειμένου της πρέπει να διευκρινισθούν. Οι 
διευκρινίσεις αυτές πού πρέπει να καταρτισθούν για να είναι νομό
τυπες,

α. Στην οικεία Θέση του περιεχομένου της μήνυσης μ ε σχετική 
παραπομπή.

β. Στο τέλος του κειμένου της έγγραφης μήνυσης.
γ. Στην έκθεση εγχειρίσεως της έγγραφης μήνυσης.
15. Με αφορμή τροχαία παράβαση, ο οδηγός ενός Ι.Χ.Ε., η συνε- 

πιβαίνουσα σύζυγός του και ένα φιλικό ζευγάρι εξύβρισαν, καθ' ο
δόν τον οδηγό προπορευομένου οχήματος. Στο πρώτο "φανάρι" οι 
του πρώτου αυτοκινήτου "κατέβηκαν κάτω" και όλοι μαζί χτύπησαν 
με τη γροθιά τους τον Β οδηγό και του έσπασαν και τα γυαλιά που 
φορούσε. Στο Τμήμα όπου οδηγήθηκαν με περιπολικά αυτοκίνητο 
ο τελευταίος υπέβαλε έγκληση για εξύβριση, απλές σωματικές 
βλάβες και φθορά εναντίον όλων όσων επέβαιναν στο Α αυτοκίνη
το. Λίγο πριν αποχωρήσουν όμως από το Α. Τμήμα ο παθών - οδη
γός "ανακαλεί" την υποβληθείσα έγκληση, την οποία αποδέχονται 
όλοι πλην του οδηγού.

Ερωτάταί: Τι αποτέλεσμα θα έχει η ανάκληση στην προκειμένη 
περίπτωση,

α. Θα εξα λε ιφ θεί το αξιόποινο για όλους, έστω  και αν ο ένας εκ 
των εγκαλουμένων δεν την αποδέχθηκε.

β. Θα ισχύσει μόνο για εκείνους που την αποδέχθηκαν, ενώ ο ο
δηγός δράστης Θα διωχθείκανονικό.

γ. Δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα, αφού δεν την αποδέχθησαν 
όλοι οι εγκαλούμενοι.

16. Για την εξιχνίαση κλοπής από άγνωστο, διαρκούντος του αυ
τοφώρου, εξετάζονται προανακριτικά περισσότεροι των τριών (3) 
μαρτύρων. Κατά την πορεία της ανάκρισης εξακριβώνεται ότι έ 
νας εξ ' αυτών είναι ο "ύποπτος" της κλοπής, ο οποίος κατόπιν αυ
τού, καλείται σε απολογία.

Ερωτάταί: Ποιά θα είναι η τύχη της κατάθεσης του κατηγορου
μένου ως μάρτυρα μετά την απολογία του;

α. Θα αφαιρεθείαπό το σώμα της σχηματισθείσης δικογραφίας 
και Θα καταστραφεί.

β. Θα περιληφθείστη δικό γραφιά και Θα αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο, 
γ. Δε θα αποτελέσει μέρος της δικογραφίας, αλλά Θα παραμεί- 

νει στο αρχείο της Εισαγγελίας.
17. Σε προανάκριση που διεξάγεται με εισαγγελική παραγγελία 

για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως που τελέσθηκε στο χωριό X, 
καλούνται να εξετασθούν ως μάρτυρες ο ιερέας του χωριού Π, με 
τον οποίο ο δράστης είχε φιλικές σχέσεις, ο Αγροτικός Γιατρός Γ 
καθώς και ο Αστυνόμος του χωριού Δ, ο οποίος είχε ενεργήσει 
προηγουμένως προανάκριση αυτεπάγγελτα (λόγω αυτοφώρου) 
στην ίδια ποινική υπόθεση.

Ερωτάταί: Ποιά από τα ανωτέρω πρόσωπα δεν εξετάζονται ό
ταν επικαλεσθούν λόγους επαγγελματικού απορρήτου: 

α. Δεν εξετάζοντα ι οι Π και Γ. 
β. Δεν εξετάζοντα ι οι Π και Δ. 
γ. Δεν εξετάζοντα ι οι ί  και Δ.
18. Δίκυκλη μοτ/τα οδηγούμενη από 1 άχρονο παρεξέκλινε λόγω 

φυγοκέντρου στη στροφή ΌΥΛΕΝ" (Π. Φάληρο] και επέπεσε με 
σφοδρότητα σε ζευγάρι ηλικιωμένων πεζών που βάδιζαν εκείνη 
τη στιγμή στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να τους τραυματίσει 
θανάσιμα. Επελήφθη προανακρίσεως το Τ.Ο.ΤΑ και καλούνται να 
καταθέσουν ως μάρτυρες οι εξής: Η Α συνεπιβαίνουσα της 
μοτ/τας αδελφή του οδηγού, η Β πρώτη εξαδέλφη του, η Γ γιαγιά 
του και ο Δ παρατυχών γιος του θανόντα.

Ερωτάταί: Ποιοί από τους ανωτέρω μάρτυρες ΔΕ δικαιούνται να 
αρνηθούν να καταθέσουν; 

α. Ot A, Β και Γ. 
β. Οι Α και Γ.
γ. ΟιΑ, Β, Γ και Δ ΙΟλοι ανεξαιρέτως).
19. Σε δίκη για ζωοκλοπή καλούνται και εξετάζονται ως μάρτυ

ρες ο Α Πρόεδρος Φιλοζωϊκής Εταιρείας, ο Β ντετέκτιβ που ανα
κάλυψε τη ζωοκλοπή και δικαιούται ως εκ τούτου χρηματική α
μοιβή και ο Γ 15χρονος μαθητής φίλος του κατηγορουμένου.

Ερωτάταί: Ποιοί από τους ανωτέρω μάρτυρες εξετάζονται α
νωμοτί (χωρίς όρκο) 

σ. ΟιΑ, Β και Γ.
β. Ο Β και ο Γ κατά την κρίση του δικαστηρίου, 
γ. ΟιΑ και Γ.
20.0  Α τις πρωινές ώρες, εκμεταλλευόμενος την απουσία του 

γείτονά του Β εμπόρου που βρισκόταν στην Ξάνθη, τρυπά και κα
ταστρέφει με αιχμηρό μαχαίρι και τα 4 ελαστικά του ΙΧΕ αυτ/του 
που ανήκε στον Β. Ο τελευταίος μόλις το πληροφορήθηκε τηλε- 
φωνικώς από τη σύζυγό του το απόγευμα της ίδιας ημέρας, μετα
βαίνει αμέσως στο Α.Τ. Ξάνθης και υποβάλλει έγκληση για φθορά 
κατά του Α και ζητά μάλιστα τη δίωξη και την σύλληψή του.

Ερωτάταί: Είναι δυνατή η σύλληψη του Α και η ενέργεια προανα
κρίσεως αυτεπαγγέλτως;

α. Οχι, λόγω αρμοδιότητας του ανακριτικούυπαλλήλου τουΑ. Τ. Ξάνθης, 
β. Ναι, διότι η πράξη εξακολουθεί να είναι μέσα στα όρια του αυ

τόφωρου.
γ. Ναι, διότι εξακολουθεί να ισχύει το αυτόφωρο και ο χρόνος 

τέλεσης της πράξης συνδέεται μ ε τον μεταγενέστερο χρόνο της 

υποβολής της έγκλησης. Π

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
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Τις Η.Π.Α.επισκέφ9ηκε 
ο κ. Υπουργός

ΕηίσημηεπίσκεψηστηνΟυάσιγκτωντων 
Η.Π.Α. πραγματοποίησε πρόσφατα ο Υ
πουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιος 
Ρωμαίος, συνοδευόμενος από τον Αρχη
γό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτη
γο κ. Αθανάσιο Βασιλόπουλο.

Κατά την διάρκεια της παραμονής του, 
στην Ουάσιγκτων ο κ. Υπουργός είχε ι
διαίτερα σημαντικές συναντήσεις με αρ
μ ο δ ίο υ ς  αζιω ματούχους. Τις συνα
ντήσεις αυτές, ο κ. Ρωμαίος χαρακτήρισε 
ιδιαίτερα θετικές.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Δημόσιας 
Τάξης συναντήθηκε με τον Διευθυντή της 
CIA κ. George Tonet, με αρμοδίους αξιω-

ματούχους της CIA και Task Force, με τον 
Αναπληρωτή Βοηθό του Υπουργού Εξωτε
ρικών για Ευρωπαϊκές και Καναδικές Υπο- 
θέσεις κ. James Gadsden και τον Διευθυ
ντή του FBI κ. Louis Freeh.

Οι κ.κ. Ρωμαίος και Βασιλόπουλος, επι- 
σκέφθηκαν και την Ακαδημία Εκπαίδευ
σης του προσωπικού του FBI στο Qantico, 
όπου και ενημερώθηκαν για τα προγράμ
ματα εκπαίδευσης, ενώ τους έγινε επίδει
ξη της νέας τεχνολογίας, για αναγνώριση 
δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Σε συνέντευξη Τύπου στην Ελληνική Πρε
σβεία, ο κ. Ρωμαίος τόνισε ότι η Ελληνική 
Κυβέρνηση συνεργάζεται στενά, όχι μόνο 
με τη Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολι
τειών, αλλά με όλες τις Κυβερνήσεις - και 
όχι μόνο με τις χώρες κράτη μέλη της Ευ
ρωπαϊκής Ενωσης - που ως κοινό στόχο 
έχουν την αντιμετώπιση, της τρομοκρα
τίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

"Φαίνεται ότι οι Αμερικανοί αρχίζουν να 
συνειδητοποιούν πως η Κυβέρνησή μας, 
όχι μόνο δεν στηρίζει την τρομοκρατία, 
αλλά ακριβώς το αντίθετο" τόνισε χαρα
κτηριστικά ο κ. Ρωμαίος. Και πρόσθεσε:

"Με όλες τις δυνάμεις μας, με την κατάλ
ληλη αξιοποίηση στοιχείων και πληροφο
ριών και με αστυνομικές συνεργασίες, 
στοχεύουμε στην εξάλειψη της τρομοκρα
τίας από την χώρα μας. Ο αναπληρωτής 
Εκπρόσωπος Τύπου του Στέητ Ντηηάρτε- 
μεντκ. Φόλεϋ, στην ενημέρωση Τύπου της

2ας Οκτωβρίου και μετά τις συναντήσεις 
ηου είχαμε με αρμοδίους υπηρεσιακούς 
παράγοντες των ΗΠΑ, τόνισε ότι η χώρα 
του δεν συμφωνεί με χαρακτηρισμούς 
αλλά και ισχυρισμούς που πρόσφατα είδαν 
το φως της δημοσιότητας. Ο ίδ ιος δε, έ
δωσε έμφαση στην άριστη συνεργασία 
που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες".

Στην συνέντευξη Τύπου ο κ. Ρωμαίος, ε ί
πε ακόμα πως υπάρχει απόφαση για την 
δημιουργία υπηρεσίας Εσωτερικών Υπο
θέσεων στην Ελληνική Αστυνομία.

"Ζητήθηκε το οργανόγραμμα της υπηρε
σίας αυτής ηου λειτουργεί εδώ και πολλά 
χρόνια στις ΗΠΑ και θα μελετηθεί ο τρόπος 
με τον οποίο ενεργούν"τόνισε ο κ. Ρωμαίος.

Και κατέληξε: "Η διαφθορά στην Ελλη
νική Αστυνομία, δεν είναι μεγαλύτερη απ' 
ότι στο παρελθόν. Επειδή όμως έχουμε 
πάρει ορισμένα μέτρα αποκαλύπτονται 
διάφορες υποθέσεις που μαρτυρούν δια
φθορά χαρακτήρα".

Τέλος ο Υπουργός Δημόσιας Τάξεως, 
είπε ότι θα καθιερωθούν ειδικά τεστ, στα 
οποία θα υποβάλλονται όλοι οι απόφοιτοι 
των Αστυνομικών Σχολών, προκειμένου 
να γίνει ορθή επιλογή της υπηρεσίας στην 
οποία θα υπηρετήσουν.

Η επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Δη
μόσιας Τάξεως στην Ουάσιγκτων ολο
κληρώθηκε με την συνάντηση του κ. Γεωρ- 
γίου Ρωμαίου με τον Διευθυντή του FBI κ. 
Louis Freeh.
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Εγκληματικότητα στην Ε.Ε. 
ανάλογα με τον μέσο όρο εγκληματικότητας 

των ετών 1985 - 1995 για κάθε χιόρα

ΓΑΛΛΙΑ 10%

■Μ  ΙΣΠΑΝΙΑ 5% 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 14% 

ΒΕΛΓΙΟ 6%

ΟΑΑΑΝΑΙΑ 3% 

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1% 

ΙΙΟΡΤΟΓΑΑΑΙΑ 3% 

ΔΑΝΙΑ 28%

Η ενημέρωση
του Υπουργικού Συμβουλίου

Τον Πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Ση
μίτη και τα μέλη του Υπουργικού Συμβου
λίου, ενημέρωσε πρόσφατα ο Υπουργός 
Δημοσίας Τάζεως κ. Γεώργιος Ρωμαίος, 
σχετικά με θέματα αρμοδιότητας του Υ
πουργείου. Με παράθεση αναλυτικών 
στατιστικών στοιχείων, παρουσίασε το έρ
γο που έχει επιτελεσθεί μέχρι σήμερα και ε
νημέρωσε για την υπό εξέλιξη οργανωτική 
αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Με συγκριτικούς πίνακες, ο κ. Ρωμαίος, 
παρουσίασε στα μέλη του Υπουργικού 
Συμβουλίου την ακριβή πορεία της εγκλη
ματικότητας στην χώρα μας, η οποία σε 
σύγκριση με αυτή των υπολοίπων χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, παρουσιάζεται ι
διαίτερα χαμηλή.

Συγκεκριμένα ο κ. Υπουργός παρουσία
σε αναλυτικά τα παρακάτω θέματα:

Εγκληματικότητα

Η εικόνα της εγκληματικότητας γενικά, 
σε ολόκληρη τη χώρα στο Α' εξάμηνο του 
1997 δεν είναι τόσο δραματική όσο εμ
φανίζεται ή καλλιεργείται εξ αιτίας της με
γαλοποίησης διαφόρων περιστατικών. Εί
ναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ηαρα- 
τηρείται αύξηση σε ορισμένες αξιόποινες 
πράξεις (κλοπές - ναρκωτικά), με δράστες 
κυρίως αλλοδαπούς, η αυξητική παρουσία 
των οποίων, προβληματίζει ιδιαίτερα.

Από τη λεπτομερειακή ανάλυση του αντί- 
σ το ιχου πίνακα των περ ιεχομένω ν, 
προκύπτει ότι:

Στα εγκλήματα των ανθρωποκτονιών - λη
στειών τραπεζών - βιασμών κ.λπ. εμφα
νίζεται μείωση σε σύγκριση μετά Α' και Β' 
εξάμηνα του 1996. Μικρή μείωση εμφα
νίζεται στις κλοπές, ενώ σημειώνεται ση
μαντική αύξηση στα εγκλήματα των ναρ
κωτικών.

Η δραστηριότητα των Αστυνομικών υπη
ρεσιών, επιμερίζεται στην αντιμετώπιση 
της εγκληματικότητας, τόσο με πρόληψη 
όσο και με καταστολή - εξιχνίαση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον επιστη
μονικό εξοπλισμό της Εγκληματολογικής 
Υπηρεσίας, για να ανταποκριθούμε στις 
διεθνείς μας υποχρεώσεις για την αντιμε
τώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.

Ετσι εξοπλίσθηκε η προαναφερομένη υ
πηρεσία με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα 
και ιδιαίτερα, ανάλυσης D.N.A. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού 
εξιχνίασης των Βαρέων αδικημάτων και

την ανακάλυψη αγνώστων δραστών κατά 
36% το έτος 1996.

Το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα μας, 
σύμφωνα με τα αποδιδόμενα σ' αυτό χα
ρακτηριστικό της Ε.Ε. δεν υφίσταται.

Το έτος 1996 εντοπίσθηκαν και εξαρ
θρώθηκαν 4 σπείρες αποτελούμενες από 
Ελληνες και Αλλοδαπούς και επισημάνθη- 
καν ελάχιστες και μεμονωμένες περιπτώ
σεις διασυνοριακής δράσης. Ισως με τα 
μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας να εντα
χθεί στο οργανωμένο έγκλημα η υπόθεση 
του Ρώσου "ALEX ANTER SOLONIK.

Ναρκωτικά

Στο κυρίαρχο αυτό πρόβλημα της κοινω
νίας μας, οι προσπάθειές μας κατατεί
νουν πρωταρχικά στην άμεση και αποτελε
σματική αντιμετώπιση των εμπόρων ναρ- 
κωτικών.Η εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων 
ναρκωτικών στη χώρα μας από γειτονικές 
χώρες, αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη σο
βαρότητα, με στόχο να αποθαρρυνθεί 
μελλοντικά, η επανάληψη αυτού του ιδιαί
τερα επικίνδυνου φαινομένου. Η συνολική 
πολιτική μας, εδράζεται κυρίαρχα στην 
πρόληψη.

Δράστες εγκλημάτων, Έλληνες και Αλλοδαποί, 
για τα έτη 1996 & 1997 (Α' 6μηνο)

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Μ Ε
Α Γ Α Σ Τ Ε Σ
Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ

1996
Μ Ε

Α Γ Α Σ Τ Ε Σ
Α Λ Λ 0 Α Α Π 0 Υ Ε

Σ Υ Ν Ο Λ Ο
Μ Ε

Λ Ρ Λ Σ Τ Ε Σ
Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ

1997
Μ Ε

Α Γ Α Σ Τ Ε Σ
Α Λ Λ 0 Λ Λ ΙΙ0 Υ Σ

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΕΣ 241 62 303 82 17 99

ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΕΣ 7170 77 7247 3307 56 3363

ΒΙΑΣΜΟΙ 118 34
1

152 83 22 105

ΚΛΟΠΗ (σύνολο) 4916 1250 6166 2718 739 3457

ΛΗΣΤΕΙΑ 405 93 498 155 58 213

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 5690 598 6288 3882 265 4147

ΠΕΡΙ ΟΠΛΩΝ 1108 111 1219 585 71 656

ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 177 2 179 132 4
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Αλλοδαποί

Η λαθρομετανάστευση στην πατρίδα 
μας διαχρονικά παρουσιάζει αυξητική τά
ση. Ο κυρίαρχος λόγος που καθιστά προ
βληματική την αντιμετώπιση αυτού του 
φαινομένου, είναι τα μεγάλου μήκους και 
ιδ ιαίτερης μορφολογίας σύνορα, που 
πρέπει να επιτηρούμε. Οι παρενέργειες ό
μως του προβλήματος αυτού, αντικατο
πτρίζονται στην ιδιότυπη εγκληματική συ
μπεριφορά των ατόμων αυτών.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το 
πρόβλημα αυτό, δημιουργήσαμε το έτος 
1997 και νέα Μεταβατικά Αποσπάσματα 
με τον ανάλογο εξοπλισμό. Το μέτρο αυτό 
απέδωσε με αποτέλεσμα την επαναπροώ- 
θηση το 1997 234.709 Αλβανών λαθρο
μεταναστών και 5.417 λαθρομεταναστών 
άλλων εθνικοτήτων.

Τροχαία

Στον τομέα των θεμάτων Τροχαίας, α
φού μελετήθηκαν συστηματικά και ιδιαίτε
ρα λεπτομερειακά οι παράγοντες που συ
ντελούν στην αύξηση των Τροχαίων ατυ
χημάτων, δόθηκε κυρίαρχη έμφαση στην 
αντιμετώπιση αυτού του σύγχρονου οξυ- 
τάτου κοινωνικού φαινομένου, πάρθηκαν 
μέτρα αστυνόμευσης στο Εθνικό, επαρ
χ ιακό  και Α στικό  οδ ικό  δ ίκτυο, συ
γκροτήθηκαν συνεργεία σε μόνιμη Βάση ε
λέγχου της μέθης οδηγών, ενεργοποιήθηκε 
ο θεσμός του Σχολικού Τροχονόμου και α- 
ξιοποιούνται μελέτες επιστημονικών φο
ρέων σχετικές με την προληπτική μεθοδο
λογία των τροχαίων ατυχημάτων.

Παράλληλα έχουν δοθεί ειδικές εντολές 
στις αρμόδιες υπηρεσίες της Τροχαίας, 
να μελετηθεί σε βάθος ο Κώδικας Οδικής 
Κυκλοφορίας, ώστε σε συνεργασία με τα 
συναρμόδια Υπουργεία, να βελτιωθούν - ό
που απαιτείται - οι υφιστάμενες διατάξεις.

Υπηρεσιακή κατάσταση

αστυνομικού προσωπικού

Το σύνολο της προβλεπόμενης οργα
νικής δύναμης της Ελληνικής Αστυνομίας 
είναι 41.989 (άνδρες και γυναίκες). Η υ- 
πάρχουσα αυτή τη στιγμή δύναμη ανέρχε
ται σε 39.500 (άνδρες και γυναίκες).

Από την ανωτέρω υπάρχουσα δύναμη οι 
16.710 αστυνομικοί απασχολούνται σε 
καθήκοντα όχι αποκλειστικά αστυνομικά 
(π.χ. φυλακές, αποσπάσματα, φρούρηση 
στόχων, επιδόσεις δικογράφων κ.λπ ).

Από την υπόλοιπη δύναμη των 22.784 οι 
2.020 ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες Υπη

ρεσιών με ειδικευμένο και συγκεκριμένο 
αντικείμενο (ΕΚΑΜ, ΥΑΤ, ΥΜΕΤ, ΔΑΕΕΒ).

Αρα η δύναμη ηου απασχολείται απο
κλειστικά σε αντικείμενα γενικής αστυνό
μευσης είναι 20.764. Από τα στοιχεία που 
παρατίθενται διαφαίνεται μερικώς η απα
σχόληση αστυνομικών σε ανθρωποήμε- 
ρες για την άσκηση αστυνόμευσης σε τα
κτικές και έκτακτες εκδηλώσεις.

Διαφαίνεται λοιπόν, ότι είναι απαραίτητη 
η αύξηση του αστυνομικού προσωπικού 
και η απαλλαγή του από αντικείμενα όπως 
η φύλαξη των συνόρων, των φυλακών, η 
απασχόλησή του στο Ελληνικό Κοινο
βούλιο, η επίδοση δικογράφων, καθώς 
και θεσ μοθέτησ η  περαιτέρω  αρμο
διοτήτων στη Δημοτική Αστυνομία.

Τεχνικά μέσα

Η υπάρχουσα κτιριακή υποδομή συνολικά 
δεν καλύπτει τις διαρκώς αυξανόμενες υπη
ρεσιακές ανάγκες. Τα περισσότερα κτίρια 
της Ελληνικής Αστυνομίας είναι ενοικιαζό
μενα (ετήσιο κόστος περίπου τρία δις), στα 
οποίατακρατητήριαείναι σε άθλια κατάσταση 
και είναι αδύνατη η παρέμβαση βελτίωσης.

Ομοίως τα υπάρχοντα τηλεπικοινωνια
κά - τεχνικά - ηλεκτρονικά και λοιπά επιστη
μονικά μέσα δεν ανταποκρίνονται στις 
σύγχρονες ανάγκες της Ελληνικής Αστυ
νομίας (π.χ. από τα υπάρχοντα 564 περι
πολικά αυτοκίνητα το 62% είναι πεπαλαιω
μένα, από τα υπάρχοντα 787 δίκυκλα το 
64% είναι πεπαλαιωμένο).

Η παλαιότητα των περισσοτέρων οχημά
των έχει ως συνέπεια να επιβαρύνεται ο προϋ
πολογισμός με 1.500.000.000 και πλέον το 
χρόνο για ανταλλακτικά και επισκευές. Για την 
επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων, βρίσκε
ται σε εξέλιξη υλοποίηση προγράμματος κτι- 
ριακής ανασυγκρότησης και προμήθειας των 
αναγκαίων τεχνικών μέσων.

Θέματα εκπαίδευσης

Στην εκπαίδευση των αστυνομικών απο
δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα. Τ ο σύστημα με 
θεσμικές αλλαγές βελτιώνεται.

Κατά το χρονικό διάστημα από 2 9 /9  μέ
χρι 2 6 /1 0 /1 9 9 7  θα λειτουργήσουν για 
πρώτη φορά τρεις Σχολές:

* Σχολή Εθνικής Ασφαλείας με έδρα την 
Αθήνα, η οποία είναι ισότιμη της Σχολής 
Εθνικής Αμυνας.

* Σχολή Αστυφυλάκων με έδρα την Κο
μοτηνή.

* Σχολή Αστυφυλάκων με έδρα το Διδυ
μότειχο.

Ο εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης κα
θημερινά, συντελείται με ειδικά καταρτι
σμένους εκπαιδευτές, ηου ακολουθούν τα 
σύγχρονα παγκόσμια πρότυπα. Επίσης έ
χει αρχίσει η υλοποίηση του προγράμμα
τος μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής αστυνο
μικής μεταρρύθμισης".

Συνεργασία
Ελληνικής - Βαυαρικής Αστυνομίας

Η εντατικοποίηση της συνεργασίας με
ταξύ της Ελληνικής και της Βαυαρικής Α
στυνομίας και η ανταλλαγή απόψεων, που 
θα έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση των 
σχέσεών τους, με κοινό στόχο την κατα
πολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, 
συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια επίσημης ε
πίσκεψης του Υπουργού Δημοσίας Τά- 
ξεως κ. Γεωργίου Ρωμαίου στο Μόναχο, 
από 14 έως 15/9-1997.

Ο κ. Ρωμαίος κατά τη διάρκεια της επί
σκεψής του στη Βαυαρική πρωτεύουσα συ
ναντήθηκε με τον Υπουργό Εσωτερικών 
της Βαυαρίας κ. Γκίντερ Μπεκστέϊν. Στη 
συνάντηση, που διήρκησε δύο ώρες, πα
ραβρέθηκαν από Ελληνικής πλευράς ο Α' 
Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Α
ντιστράτηγος κ. Δημήτριος Μητρόηου- 
λος, ο Διευθυντής Κρατικής Ασφάλειας 
του Υ. Δ .Τ. Ταξίαρχος κ. Γεώργιος Γιάννες 
και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες 
των δύο πλευρών. Αφού αντηλλάγησαν α
πόψεις για τα γενικότερα πολιτικά και οι
κονομικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένω
σης, ο κ. Ρωμαίος ενημέρωσε τον Βαυαρό 
ομόλογό του για τις τυπικές και ουσιαστι
κές προϋποθέσεις της χώρας μας σχετικά 
με την συμφωνία Σένγκεν. Ιδιαίτερη έμ
φαση δόθηκε από τον κ. Μπεκστέϊν στο 
θέμα της σαϊεντολογίας.

Οπως είναι γνωστό, η Βαυαρική πλευρά 
είναι βασικός πολέμιός της, χωρίς όμως 
μέχρι και σήμερα να επιτύχει την απαγό
ρευσή της. Τονίσθηκε όμως ότι το Υπουρ
γείο Εσωτερικών της Βαυαρίας δέχεται με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον κάθε πληροφορία 
από την Ελληνική πλευρά, η οποία πέτυχε 
την απαγόρευση της δράσης της ομάδας 
σαϊεντολόγω ν στην Ελλάδα δια δικα
στικής απόφασης στο τέλος του περασμέ
νου χρόνου.

Για το κοινό πρόβλημα της παράνομης 
μετανάστευσης, ο κ. Ρωμαίος ζήτησε για 
μια φορά ακόμα την συνδρομή της Ευρω
παϊκής Ένωσης, προκειμένου να ασκηθεί 
πίεση στην Τουρκία, ώστε να υπογράψει 
συμφωνία εηανεισδοχής. Ιδιαίτερη έμ-
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φάση δόθηκε στην περαιτέρω αστυνομική 
συνεργασία των δύο χωρών και τονίσθη
κε πως η συνεργασία αυτή θα λάβει σάρκα 
και οστά μετά τη συνάντηση εμπειρογνω
μόνων των δύο πλευρών.

Ο κ. Ρωμαίος, συναντήθηκε με τον 
Πρόεδρο της Υπηρεσίας Προστασίας του 
Συντάγματος και συζήτησαν τη δομή και 
τον τρόπο λειτουργίας της Υπηρεσίας 
αυτής καθώς και το θέμα της σαϊεντολο- 
γίας. Επίσης επισκέφθηκε και τα εργα
στήρια εγκληματολογικών ερευνών της 
Βαυαρικής Αστυνομίας και κατά τη συνά
ντησή του με τον Διοικητή Χέρμαν Ζιγκε- 
νάους, αποφασίσθηκε η αποστολή Ελ
λήνων Αξιωματικών στη Βαυαρική πρω
τεύουσα, όπου θα μελετήσουν την οργάνω
ση της Υπηρεσίας αυτής, αλλά και τον τρόπο 
λειτουργίας της Αστυνομίας Συνόρων.

Αποφασίσθηκε επίσης αντιπροσωπεία 
Αξιωματικών να επισκεφθεί την άνοιξη 
την Εγκληματολογική Υπηρεσία και να με
λετήσουν τα σχέδια που είχαν εφαρμο- 
σθεί κατά την τέλεση των Ολυμπιακών Α
γώνων στο Μόναχο. Στη συνέχεια έγινε 
επίδειξη στην Ελληνική αντιπροσωπεία του 
τρόπου δράσης των ελικοπτέρων που δια
θέτει η Αστυνομία αυτή.

Νέα αλκοολόμετρα πρόσφεραν 
στην Ελληνική Αστυνομία 

ασφαλιστικές εταιρείες
Με είκοσι ένα νέα αλκοολόμετρα εφο

διάσθηκε η Ελληνική Αστυνομία, φθάνο- 
ντας έτσι συνολικά τα εκατόν ένα. Τα νέα 
αλκοολόμετρα, τα οποία πρόκειται να δια
τεθούν στις Υπηρεσίες Τροχαίας της Ε
παρχίας, πρόσφεραν, σε ειδική τελετή 
που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Υ
πουργείο Δημόσιας Τάξης, οι ασφαλιστι
κές εταιρείες. Είναι ότι πιο σύγχρονο και 
διαθέτουν ιδιαίτερα ευαίσθητο ηλεκτρονι
κό σύστημα ανίχνευσης του αλκοόλ για να 
αποφεύγονται έτσι άσκοπες μετρήσεις.

Παραλαμβάνοντας τα νέα αλκοολόμε
τρα ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γεώρ- 
γιος Ρωμαίος, επεσήμανε ότι οι έλεγχοι 
θα συνεχισθούν κανονικά, όπως και οι δη
μεύσεις αυτοκινήτων με τον τρόπο που γ ί
νονται σήμερα, καθώς έχει διαπιστωθεί ό
τι η χρήση οινοπνεύματος είναι από τις βα
σικές αιτίες πρόκλησης ατυχήματος.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τους 
πρώτους υπολογισμούς, τον περασμένο 
Σεπτέμβριο τα σοβαρά ατυχήματα μειώ
θηκαν κατά 25% σε σχέση με τον αντίστοι
χο μήνα του 1996.

Προτεραιότητα στο παιδί
Μια πολύ όμορφη εκδήλωση πραγματο

ποιήθηκε πρόσφατα στο 3οΔημοτικό Σχο
λείο Αμαρουσίου, παρουσία του Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιου Ρωμαίου και 
του Δημάρχου Αμαρουσίου κ. Παν. Τζανί- 
κου, με την ευκαιρία της εφαρμογής του 
νέου μέτρου των Σχολικών Τροχονόμων.

Στόχος του νέου πιλοτικού προγράμμα
τος των Σχολικών Τροχονόμων είναι η 
προστασία των μαθητών στους χώρους 
γύρω από τα σχολεία από αυτοκινητιστικά 
ατυχήματα.

Ο ι σχολικοί τροχονόμοι είναι εθελο
ντές από τους Συλλόγους Γονέων και Κη
δεμόνων. Εκπαιδεύονται από το Υπουρ
γείο και συντονίζονται από το Δήμο, προ
σφέρουν δε τις υπηρεσίες τους έξω από τα 
σχολεία μία ώρα πριν την έναρξη και μία και 
μισή ώρα μετά το τέλος των μαθημάτων.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους επίσης, ο Υποστράτηγος κ. Γεώργιος 
Παπαδημητρόπουλος, Σχολικοί Σύμβου
λοι της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ
μιας Εκπαίδευσης, Σύλλογοι Γονέων και 
Κηδεμόνων κ.ά.

ί
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Η Ελληνική Αστυνομία τίμησε 
τον Προ στάτη της Αγιο Αρτέμιο
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάσθηκε 

και φέτος ο Προστάτης της Ελληνικής Α- 
στυνομί ας Μεγαλομάρτυρας Αγιος Αρτέ
μιος, σε ειδική τελετή που πραγματο
ποιήθηκε στην Αστυνομική Ακαδημία, πα
ρουσία του Υηουργού Δημόσιας Τάζης κ. 
Γεωργίου Ρωμαίου, του Αρχηγού της Ελ
ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου κ. Αθα
νασίου Βασιλόπουλου και του Α  Υπαρχηγού 
Αντιστράτηγου κ.Δημητρίου Μητρόπουλου, 
του Ακαδημιάρχη Υποστράτηγου κ. Γεωρ
γίου Τριαντάφυλλου και πολλών άλλων α
νώτατων αξιωματικών του Σώματος.

Παραβρέθηκαν επίσης, Βουλευτές και 
εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, τέως Υ
πουργοί ο Αρχηγός Γ.Ε.Ε.ΘΑ. Πτέραρχος 
κ. Αθανάσιος Τζογάνης, τέως Αρχηγοί 
του Σώματος, εκπρόσωποι αξιωματικοί 
από όλους τους κλάδους των Ενόπλων 
Δυνάμεων, εκπρόσωποι των Αστυνομι
κών Υπηρεσιών και άλλοι επίσημοι.

Την Ημερήσια Διαταγή εκφώνησε ο κ. 
Αρχηγός, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων:

"Αστυνομικοί και πολιτικοί υπάλληλοι. 
Ζούμε σε μ ία  εποχή, που οι εντυπωσια

κές και πρωτοποριακές τεχνολογικές α
νακαλύψεις συνυπάρχουν με τις απροσ
διόριστες και ανεδαφικές αντιλήψεις και 
τις αιωλές και αναχρονιστικές προκα
ταλήψεις. Για το λόγο αυτό, είναι απόλυτα 
αναγκαίο η προσπάθεια για πιστότερη εξυ
πηρέτηση των υψηλοτέρων ιδανικών, για 
την εμπέδωση της ορθής πίστης για την 
εξύψωση των ηθικών και κοινωνικών α
ξιών και για τη συμπλήρωση του ελλείμα
τ ος της γενικότερης παιδείας, της ανθρω
πιστικής ουσιαστικής και πραγματικής παι
δείας. Ο  άνθρωπος και η ανθρωπιά κρί- 
νονται από τον ηθικό εκθέτη τους και όχι 
από τον υλικό παρονομαστή τους.

Προκειμένου να ευοδοθεί η προσπάθειά 
μας αυτή πρέπει να λάβουμε ως πρότυπο 
και να μιμηθούμε το παράδειγμα του προ
στάτη μας Αγίου Μεγαλομάρτυρα Αρτε
μίου, την ιερή μνήμη, τον αγώνα και τη θυ
σία του οποίου τιμά σήμερα ευλαβικά η οι
κογένεια της Ελληνικής Αστυνομίας συνε
χίζοντας την παράδοση.

Τιμούμε τον αγώνα και τη θυσία του Α
γίου μας, σήμερα, σε μία εποχή, που προ
βάλλει οξύτατο το πρόβλημα της ταυτότητας 
του ανθρώπου της υπαρξιακής αυτογνω
σίας του και της μεταφυσικής αγωνίας του.

Ο προστάτης μας Αγιος, με το υπερκό
σμιο ήθος, το ακαταμάχητο ψυχικό σθέ
νος, τη σύνεση, την παρρησία και τα υπέ

ροχα αθλήματα του δεν ενέπνευσε μόνον 
την εποχή του, αλλά αποτελεί παράδειγμα 
και υπόδειγμα ανθρώπου με διαχρονική 
και ατέρμονη αξία, αφού αφιέρωσε ολό
κληρη τη ζωή του στα ιδανικά της ευνομίας, 
της κοινωνικής γαλήνης και της τάξης και -πε
ραιτέρω- στον τίμιο αγώνα του για την ορθή 
πίστη, του Χριστού την πίστη την Αγία, αφού 
δεν εδίστασε να θυσιάσει τη ζωή του ακόμη 
όταν ήλθε σε σύγκρουση με την άφρονα και 
συγκυριακή εξουσία της εποχής του..."

"Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, για τον α
γώνα του και τη θυσία του, τον ανακήρυξε 
"Αγιο" και "Μεγαλομάρτυρα" και η Ελλη
νική Αστυνομία πολύ εύστοχα τον επέλα- 
ξε ως προστάτη της, γιατί στο πρόσωπο 
του βρήκε τον Αγιο που θα την οδηγεί α
σφαλώς στα βήματά της.

Σήμερα η Ελληνική κοινωνία και η πολι
τεία απαιτούν αστυνομικούς με ολοκλη
ρωμένη προσωπικότητα, πειθαρχία και

σεβασμό στη νομιμότητα, ευγένεια, υπο
μονή και νηφαλιότητα, ζήλο, αφοσίωση 
και αυταπάρνηση και προπάντων εξαίρετο 
ήθος και εντιμότητα.

Η Ελληνική Αστυνομία αγωνίζεται για να 
ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες 
και απαιτήσεις με τη θέσπιση καλύτερων 
προϋποθέσεων και εγγυήσεων λειτουρ
γίας του Αστυνομικού θεσμού, με τη συ
νεργασία των συναρμοδίων φορέων και 
των πολιτών, με τον εκσυγχρονισμό των 
μεθόδων και τρόπων δράσης, με την ανά
δειξη Αστυνομικών άριστης επαγγελμα
τικής εκπαίδευσης και συνολικής παιδείας, 
με την αδιάκοπτη προσπάθεια για το καλό, 
το ηθικό και το δίκαιο, για την πατρίδα, 
την κοινωνία και τον άνθρωπο.

Στο σκληρό και επίπονο αυτό αγώνα 
μας, ο προστάτης μας Αγιος Μεγαλομάρ
τυρας Αρτέμιος, ας είναι Βοηθός και συ
μπαραστάτης μας".
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Οεορτασμός της 
Επετείου του "ΟΧΙ"

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε 
και φέτος, σε όλες τις Αστυνομικές Υπη
ρεσίες η Επέτειος του "ΟΧΙ". Επίκεντρο Βέ
βαια των εορταστικών εκδηλώσεων ήταν 
η Θεσσαλονίκη, που γιόρτασε επίσης την 
επέτειο της απελευθέρωσής της, καθώς 
και τον προστάτη της Αγιο Δημήτριο.

Στις 25 Οκτωβρίου έγινε η λιτάνευση των 
ΙερώνεικόνωντουΑγίουΔημητρίου, μετάτων 
Σεπτών Λειψάνων αυτού και της Ιερός Εικό- 
νος της Παναγίας, με τη συμμετοχή και του 
Τ μήμ. Μουσικής Αστυνομίας της Θ εσ/ νίκης.

Την 28η Οκτωβρίου, η Ελληνική Αστυνο
μία συμμετείχε στην καθιερωμένη παρέ
λαση, με πεζοπόρο τμήματα ανδρών και 
γυναικών, καθώς και με το σύγχρονο μη
χανικό εξοπλισμό της, αποσπώντας θερμό 
χειροκροτήματα και ευμενή σχόλια.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ο Πρόε
δρος της Δημοκρατίας κ. Κων. Στεφανό- 
πουλος, οι Υπουργοί Εθνικής Αμυνας κ. Α- 
κης Τσοχατζόπουλος, Πολιτισμού κ. Ευάγ. 
Βενιζέλος, Μακεδονίας - Θράκης κ. Φ ί
λιππος Πετσάλνικος, ο Αρχηγόςτης Αξιω
ματικής Αντιπολίτευσης κ. Κων. Καραμαν
λής, ο Νομάρχης Θ εσ/νίκης κ. Κων. Πα- 
παδόπουλος, ο Δήμαρχος Θ εσ/νίκης κ. 
Κων. Κοσμόηουλος, καθώς και άλλοι εκ
πρόσωποι των πολιτικών, στρατιωτικών, 
δικαστικών και λοιπών Αρχών της πό- 
λεως. Την Ελληνική Αστυνομία εκπροσώ
πησε ο Α' Υπαρχηγός του Σώματος Αντι
στράτηγος κ. Δημήτριος Μητρόπουλος.

Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν σε πολ
λές Υπηρεσίες ομιλίες, όπως στο Υπουρ
γείο Δημόσιας Τάξης από τονΔ/ντήτης 
Δ / νσης εκπαίδευσης Αστυν. Δ / ντή κ. Σπυ
ρίδωνα Τουντόπουλο, παρουσία του Υ
πουργού Δημόσιας Τ άξης κ. Γ εωργίου Ρω
μαίου, του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγου κ. Αθανάσιου Βασι
λόπουλου και των Υποστρατήγων κ.κ. 
Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου και Γεωρ
γίου Τσουκάκη, στη Σχολή Αξιωματικών 
Ελληνικής Αστυνομίας από τον καθηγητή 
Πανεπιστημίου και καθηγητή των Σχολών 
μας κ. Κων. Αθανασόπουλο, παρουσίατου 
Δ/ντή της Αστυν. Ακαδημίας Υποστράτη
γου κ. Γεώργιου Τριανταφύλλου και του 
Δ/τού της Σχολής Αξιωματικών Ταξιάρ
χου κ. Λεωνίδα Παηαδάκη και στη Δ /van 
Αστυνομικών Επιχειρήσεων από τον Α
στυν. Υποδ/ντή κ. Παναγιώτη Δημητρου- 
λόπουλο παρουσία του Γ ενικού Αστυνομι
κού Δ /ντού  Αττικής Υποστράτηγου κ. 
Ιωάννη Γεωργακόπουλου.

Νοέμβριος  1 9 9 7

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γεώρ
γιος Ρωμαίος, εκπροσώπησε την κυβέρ
νηση στις εορταστικές εκδηλώσεις και την 
παρέλαση που πραγματοποιήθηκε την 28- 
10-Ι997στη Ρόδο, ενώ ο Γενικός Γραμ-
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ματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
κ. Ιωάννης Παπαδογιαννάκης παρέστη ως 
εκπρόσωπος της κυβέρνησης σε ανάλο
γες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν 
στα Χανιά.
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Το περίπτερο
της Ελληνικής Αστυνομίας 

στην 62η Δ. Ε. Θεσσαλονίκης
Βιντεοταινίες, με πλάνα από την καθημε

ρινή δραστηριότητα της Ελληνικής Αστυ
νομίας, πληροφορίες μέσω ηλεκτρονι
κού υπολογιστή και πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι 
επισκέπτες του περιπτέρου της Ελληνικής Α
στυνομίας στις εγκαταστάσεις της 62ης 
Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης.

Κύριο θέμα του περιπτέρου ήταν: "Καθη
μερινά κοντά στον Πολίτη που δοκιμάζε
ται", το οποίο απεικονιζόταν σε μεγάλη 
διαφάνεια. Φωτεινός πίνακας πρόβαλλε 
είκοσι πέντε εναλλασσόμενα μηνύματα 
ποικίλου περιεχομένου, με σκοπό να 
πετύχουν τη δυναμική της επικοινωνίας 
για την αλλαγή της στάσης της κοινωνίας 
σε κατεστημένες απόψεις και συμπεριφο
ρές που δεν έχουν θετικά αποτελέσματα, 
ενώ τον εσωτερικό χώρο του περιπτέρου 
κοσμούσε πίνακας ζωγραφικής με θέμα 
"Θεσσαλονίκη - Αιώνια Πόλη", φιλοτεχνη- 
μένος από τον Αρχ/κα Κων/νο Γιωτόπουλο 
της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης.

Στον εξωτερικό χώρο του περιπτέρου έ
να υπερσύγχρονο κομπ ιούτερ "Info 
k ϊ ο s k" μ ε οθόνη τεχ νο λο γ ία ς  "touch 
5οτββη"περίμενε τους επισκέπτες. Το κο
μπιούτερ αυτό τοποθετήθηκε σε συνεργα
σία με το Α.Π.Θ., διέθετε οθόνη ειδικής τε
χνολογίας και εκτυπωτή που επέτρεπε τη 
χρήση του χωρίς πληκτρολόγιο και περιείχε 
πληροφορίες αστυνομικού και γενικότερου 
ενδιαφέροντος, οι οποίες ήταν εγκατεστη
μένες στο δίκτυο Internet του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τέλος, το ελικόπτερο της Ελληνικής Αστυ
νομίας, περιπολικό και μοτοσυκλέτα της Α
μεσης Δράσης και της Τροχαίας Θεσ/νί- 
κης, που διέθεταν καθημερινό εναλλάξ, κα
θώς και αστυνομικός σκύλος του Τμήμ. Ε- 
ξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, 
αποτέλεσαν μαγνήτη για τους επισκέπτες.

Το Περίπτερο επισκέφθηκαν , ο Υπουρ
γός Εθνικής Αμυνας κ. Ακης Τσοχαντζό- 
πουλος, ο Υφυπουργός Γεωργίας κ. Βασ. 
Γ ερανίδης, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Α
ντιπολίτευσης κ. Κ. Καραμανλής, η Γενική 
Γραμματέας του Κ.Κ.Ε. κ. Α.Παπαρήγα, ο 
Αρχηγός τουΔΗΚΚΙ κ. Δ. ΤσοΒόλας, ο Αρ
χηγός του Συνασπισμού κ. Ν. Κωνσταντό- 
πουλος, ο Αρχηγός της ΠΟΛΑΝ κ. Α.Σα- 
μαρός, Ευρωβουλευτές, Βουλευτές, ο Νο
μάρχης Θεσσαλονίκης κ. Κ. Παηαδόηου- 
λος, καθώς και 8.000 περίπου πολίτες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο η τελετή 
των εγκανίων όσο και η εν γένει εμφάνιση 
και λειτουργία του Πληροφοριακού Κέ
ντρου κυρίως με τοπλήθος των εκθεμά
των και την αλλαγή του τρόπου λειτουρ
γίας του, απέσπασαν τα κολακευτικότερα 
και ευμενέστερα σχόλια των επισκεπτών, 
της κοινής γνώμης και των Μ.Μ Ε.

Δεξίωση της HELEXPO-Δ.Ε.Θ. 
προς τιμή της Ελλην. Αστυνομίας
Δεξίωση προς τιμή της Ελληνικής Αστυνο

μίας, του πυροσβεστικού Σώματος, των Ια
τρών και Νοσοκόμων, οι οποίοι προσέφε- 
ραν υπηρεσίες κατά τη διάρκεια λειτουργίας 
της 62ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσ/νίκης, 
παρέθεσε πρόσφατα ηΔιοίκησητηςΔ.Ε.Θ.,.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος της HELEX
PO - Δ. Ε.Θ., κ. Αντώνιος Κούρτης, ευχα
ρίστησε τους άνδρες και τις γυναίκες της 
Αστυνομίας και ιδιαίτερα τόνισε, ότι οι α
στυνομικοί διακρίθηκαν για την άψογη εμ
φάνιση, παράσταση και ειδικότερα με την 
ευγένεια που εξυπηρέτησαν τους επισκέ
πτες.

Ακολούθησε ομιλία του Γενικού Αστυνο
μικού Διευθυντού Θεσσαλονίκης, Υπο
στράτηγου κ. Γεώργιου Πλάκα, ο οποίος 
αφού αναφέρθηκε στην επιτυχία που ση
μείωσε η Εκθεση, συνεχάρει τους Αστυνο
μικούς, που συνέβαλαν με την άριστη πα
ρουσία τους στην επιτυχή διοργάνωση της 
Διεθνούς Εκθεσης, ενώ αναφέρθηκε και 
στη διαμονή της ενισχυτικής αστυνο
μικής δύναμης, η οποία για πρώτη φορά 
διέμενε σε ξενοδοχεία της Θ εσ/νίκης, 
γεγονός που συνέβαλε στην άνοδο της 
ψυχικής διάθεσης και ηρεμίας των α
στυνομικών.

Στην εκδήλωση παρέστησαν το Δ.Σ. της 
HELEXPO - Δ. Ε.Θ., ανώτατοι και ανώτεροι 
αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας 
του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και 
το σύνολο των αστυνομικών που απα
σχολήθηκαν στην 62η Δ.Ε.Θ.

Στον πρόεδρο κ. Αντώνιο Κούρτη, ο Γενι
κός Αστυνομικός Δ/ντής Θεσσαλονίκης 
Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Πλάκας, επέ

δωσε αναμνηστική πλακέτα με το έμβλη
μα της Ελληνικής Αστυνομίας.
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Συνάντηση της Αστυνομικής 
Ομάδας Εργασίας "ΕΥΡΩ"

Την 29-9-1997 πραγματοποιήθηκε σε 
ξενοδοχείο της Αθήνας η συνάντηση της 
Αστυνομικής Ομάδας Εργασίας "ΕΥΡΩ", 
στην οποία συζητήθηκαν θέματα που αφο
ρούν και θα επηρεάσουν την κυκλοφορία 
- προστασία του ενιαίου Ευρωπαϊκού νο
μίσματος ΕΥΡΩ. Η συνάντηση διοργανώ- 
θηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και την 
έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης κ. Ιωάννης Παπαδογιαννάκης.

Η ομάδα "ΕΥΡΩ" (EURO WORKING 
GROUP) ιδρύθηκε από τους υπεύθυνους 
των υπηρεσιών καταπολέμησης παραχά
ραξης συναλλάγματος των χωρών Ολ
λανδίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Γερμανίας, Η
νωμένου Βασιλείου και Ισπανίας, εν όψει 
της κυκλοφορίας του ενιαίου Ευρωπαϊκού 
νομίσματος στα πλαίσια εφαρμογής της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης.

Η ομάδα πραγματοποιεί τις συναντήσεις 
της στις πρωτεύουσες των κρατών μελών 
με διοργανώτρια την Αστυνομία του εκά- 
στοτε κράτους μέλους και/ή σε συνεργα
σία με την Τράπεζα του εν λόγω κράτους.

Στις συναντήσεις της "ΕΥΡΩ" λαμβάνουν 
μέρος εκπρόσωποι των Αστυνομιών των

κρατών μελών ειδικευμένοι σε θέματα διε- 
ρεύνησης μέτρων καταπολέμησης της παρα
χάραξης νομισμάτων, καθώς και εκπρόσω
ποι Τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η Ελλάδα συμμετέχει στις εργασίες της Ο 
μάδας "ΕΥΡΩ" από το 1995 και κατέστη 
πλήρες μέλος της υπο-ομάδας επεξεργα
σιών μέτρων αστυνομικής τακτικής το 1996.

2η Σύνοδος Υπουργών 
Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης
Ολοκληρώθηκαν πρόσφατα στην Κωνστα

ντινούπολη, οι εργασίες της 2ης Συνόδουτων 
Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης 
των κρατών της Οικονομικής Συνεργασίας 
Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ). Στόχος της συνά
ντησης, ήταν η σύναψη πολυμερούς Συμφω
νίας Αστυνομικής Συνεργασίας και Ασφα
λείας, μεταξύ των συμμετεχόντων χωρών.

Την χώρα μας εκπροσώπησε ο Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως κ. Ιωάννης Παπαδογιαννάκης με 
αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από τον κ. 
Βασ. Πατρώνα προϊστάμενο του Υπουρ
γείου Εξωτερικών και αρμόδιους Υπηρε
σιακούς παράγοντες των Δ/νσεων Κρα
τικής και Δημοσίας Ασφάλειας και της 
Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του 
Υ πουργείου Δημοσίας Τ άξεως.

Από το ετήσιο συνέδριο της Διεθνούς Ο 
μοσπονδίας Μοτοσυκλετισμού (FIM), το 
οποίο διοργάνωσε στις 18-10-1997 στην 
Αθήνα η ΕΛΠΑ.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γεώρ
γιος Ρωμαίος παρευρέθη και κήρυξε την 
έναρξη των εργασιών του συνεδρίου.

Επίσης παρέστησαν εκ μέρους της Ελλη
νικής Αστυνομίας ο Β' Υηαρχηγός Αντι
στράτηγος κ. Σταύρος Χουλάκης και ο 
Δ/ντής Τροχαίας ΥΑΤ. Υποστράτηγος κ. 
Γεώργιος Παπαδημητρόπουλος

Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του ο κ. Πα- 
παδογιαννάκης, αναφέρθηκε στο ιδιαίτε
ρο ενδιαφέρον αλλά και στην ευαισθησία 
της χώρας μας σε θέματα καταπολέμη
σης, της διακίνησης ναρκωτικών, του ορ
γανωμένου εγκλήματος, της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης ενηλίκων και ανηλίκων και 
της τρομοκρατίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα, 
δόθηκε από Ελληνικής πλευράς και στα θέ
ματα της παράνομης μετανάστευσης.

Οι απόψεις της Ελληνικής πλευράς, ήταν 
βασισμένες στις κοινές δηλώσεις των Υ
πουργών Εσωτερικών των χωρών μελών του 
ΟΣΕΠ στην πρώτη σύνοδο, που πραγματο
ποιήθηκε στο ΕρεΒάν της Αρμενίας τον Ο 
κτώβριο του 1996, στην διακήρυξη των αρχη
γών Κρατών και Κυβερνήσεων των χωρών 
της ΟΣΕΠ που εκδόθηκε στην Μόσχα τον Ο
κτώβριο του 1996 και στην σύνοδο των Υ
πουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε 
τον Ιούνιο του 1997, στην Θεσσαλονίκη. Οι α
πόψεις αυτές, αποτέλεσαν αντικείμενο ιδιαιτέ
ρων συζητήσεων μεταξύτης Ελληνικής αντιπρο
σωπείας και των Υπουργών Εσωτερικών, της 
Ρωσίας, της Αλβανίας, της Ουκρανίας, της 
Γεωργίας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας.

Ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία θεωρείται 
για την Ελληνική αντιπροσωπεία, η ομό
φωνη αποδοχή της υποψηφιότητάς της 
για την φιλοξενία στην Ελλάδα, της 3ης 
Συνόδου των Υπουργών Εσωτερικών των 
χωρών της ΟΣΕΠ, τον Οκτώβριο του 
1998. Η Ελληνική αντιπροσωπεία, πέτυχε 
επίσης την ανάληψη της διοργάνωσης α
πό την χώρα μας της 1 ης συνάντησης της 
AD HOC ομάδας των εμπειρογνωμόνων 
των Υπουργείων Εσωτερικών και την ολο
κλήρωση των κειμένων της συμφωνίας, 
μετά από παράκληση όλων σχεδόν των 
χωρών που συμμετείχαν στην 2η σύνοδο.

Στην Οικονομική Συνεργασία Ευξείνου 
Πόντου, συμμετέχουν τα κράτη, Αζερ
μπαϊτζάν, Αλβανία, Αρμενία, Βουλγαρία, 
Γεωργία, Ελλάδα, Μολδαβία, Ουκρανία, 
Ρουμανία, Ρωσία και Τουρκία.
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Την Αμεση Δράση Θεσσαλονίκης 
επισκέφθηκε ο Οικουμενικός 

Πατριάρχηςκ.κ. Βαρθολομαίος
Την 1 Οκτωβρίου! 997, ο Παναγιότατος 

Ο ικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντι
νουπόλεως, κ.κ. Βαρθολομαίος ο Α', συ- 
νοδευόμενος από τον Παναγιώτατο Μη
τροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Παντελεήμο- 
να το Β', με την ευκαιρία της επίσκεψής του 
στο Νομαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονί
κης, επισκέφθηκε την Διεύθυνση Αμεσης 
Δράσης Θεσσαλονίκης, ηοηοία συστεγά
ζεται στον ίδιο χώρο.

Κατά την επίσκεψη του Παναγιωτάτου 
στο εκφωνητήριο του κέντρου Ρ/Τ της Α
μεσης Δράσης, ο Γενικός Αστυνομικός 
Διευθυντής Θεσσαλονίκης, Υποστράτη
γος κ. Γεώ ργιος ΠΛΑΚΑΣ, έδω σε ε
ντολή σε όλα τα πληρώματα των περι
πολικών και δ ικύκλων, να σιγήσουν 
για λίγα λεπτά, προκειμένου ο Πανα- 
γιώ τατος Ο ικουμεν ικός Πατριάρχης 
κ.κ. Βαρθολομαίος να απευθύνει προς 
το Αστυνομικό και Πολιτικό προσωπι
κό της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυν
σης Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς  το α κό λο υ θ ο  
μήνυμα:

"Με την ευκαιρία της επισκέψεώς μας 
στην έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη
σης συγχαίρουμε όλους τους άνδρας της 
Αστυνομίας, τα περιπολικά, όλους εκεί
νους οι οποίοι μας εξυπηρετούν αυτές τις 
μέρες κατά την επίσκεψή μας και φ ο
βούμαι ότι σας κουράσαμε υπερβολικά 
και επιδαψιλεύουμε εις  όλους σας την 
ευχήν και την ευλογίαν της Μητρός Εκκλη
σίας ευχόμενοι να είσθε πάντοτε υγιείς ε
σείς και οι οικογένειές σας και να εργά- 
ζεσθε για την ειρήνη και για την τάξη των 
πολιτών της Θεσσαλονίκης.

Ο Θεός μαζί σας. Καλό χειμώνα. Καλή 
δύναμη και η αγάπη και η στοργή της Μη
τρός Εκκλησίας θα είνα ι πάντοτε μα ζ ί 
σας. Ευχαριστούμε και πάλι".

Ακολούθως, ο Γενικός Αστυνομικός 
Διευθυντής Θεσσαλονίκης, Υποστράτη
γος κ. Γεώργιος ΠΛΑΚΑΣ, απένειμε στον 
Οικουμενικό Πατριάρχη μία εικόνα του 
Προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας, Με
γαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου, με το έμ
βλημα της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης, με τη σειρά 
του, απένειμε το χρυσό μετάλλιο του Ο ι
κουμενικού Πατριαρχείου και κατά την α
ποχώρησή του φωτογραφήθηκε με όλο το 
παριστάμενο αστυνομικό και πολιτικό 
προσωπικό.

Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, 
για την Μεταναστευτική πολιτική
Το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, κατό

πιν σχετικής πρότασης του Dr. Jan Niessen, 
Διευθυντή της Ομάδας Εργασίας M.P.G. 
(Ομάδα για την Μεταναστευτική Πολιτική), 
που λειτουργεί στα πλαίσια του Συμβου
λίου της Ευρώπης, ανέλαβε τη διοργάνω
ση μιας συζήτησης στρογγυλής τράπε
ζας, προκειμένου να συζητηθούν θέματα 
Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της 6ης 
Διάσκεψης των Υπουργών Μετανάστευ
σης των χωρών μελών του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε στην 
Βαρσοβία τον Ιούνιο του 1996, η Γενική 
Γραμματείατου Συμβουλίου της Ευρώπης, 
ζήτησε από την Ομάδα Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, την ανάληψη πρωτοβουλίας 
για την διεξαγωγή εντός του 1997, έξι συ
ζητήσεων στρογγυλής τράπεζας στις χώρες 
της Νότιας, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώ
πης, με θέμα την ανασκόπηση της μετανα
στευτικής πολιτικής που ασκείται από αυτές.

Στην συζήτηση συμμετείχαν ο κ. John 
Murray Γενικός Διευθυντής της Διεύθυν
σης Μετανάστευσης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, η κ. Lori Lind burg ειδική σύμβου
λος του Dr. Niessen, ο κ. Χρήστος Δημό- 
πουλος Ειδικός σύμβουλος του Υπουργού 
Δημοσίας Τάζεως, ο Πρέσβης κ. Κωνστα
ντίνος Φωτήλας από το Υπουργείο Εξωτε
ρικών, ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων κ. 
Ιωάννης Πιερουτσάκος, ο Διευθυντής της 
Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Υ
πουργείου Δημοσίας Τάξεως Ταξίαρχος 
κ. Γεώργιος Γιάννες, ο Διευθυντής της 
Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συ
νεργασίας ΑστυνομικόςΔιευθυντής κ. Ν ι
κόλαος Τασιόπουλος, καθώς και υπηρε
σιακοί παράγοντες άλλων Υπουργείων 
•και φορέω ν.

Η συζήτηση στρογγυλής τράπεζας πραγ
ματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δημοσίας 
Τάξεω ς την 24 -9 -97 , εξήχθησαν δε 
χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την 
Μεταναστευτική πολιτική - Ενσωμάτωση 
των Μεταναστών.
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Το Τ.Δ.Α. Ξάνθης πάντα παρόν 
στις εκδηλώσεις της πόλης

Ενεργά συμμετέχει το Τμήμα Δοκίμων 
Αστυφυλάκων Ξάνθης, στις εκδηλώσεις 
που κατά καιρούς διοργανώνονται στην ό
μορφη αυτή πόλη. Ετσι:

Την 2-10-97 πραγματοποιήθηκε επίσκε
ψη του Ο ικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου στην πόλη της Ξάνθης, ό
που το Τ.Δ.Α. διέθεσε άγημα Δευτεροετών 
Δοκίμων Αστ/κων προς απόδοση τιμών 
σε συνεργασία με το Δ1 Σώμα Στρατού.

Στις ίδιες εκδηλώσεις, τριάντα Δευτε
ροετείς Δόκιμοι Αστ/κες ενίσχυσαν την 
Α.Δ. Ξάνθης στη λήψη μέτρων τάξης, η δε 
παρουσία και η συμμετοχή τους προκάλε- 
σε τα ευμενή σχόλια των Αρχών και του 
κοινού, προβάλλοντας τη Σχολή Αστυφυ
λάκων γενικότερα.

Την 4-10-97 πραγματοποιήθηκε στην 
πόλη της Ξάνθης, παρέλαση για την ιστο
ρική επέτειο της απελευθέρωσής της από 
τον τουρκικό ζυγό.

Το Τ.Δ.Α. συμμετείχε στην παρέλαση με 
τρεις ουλαμούς ανδρών και μία διμοιρία 
γυναικών Δοκίμων Αστυφυλάκων, ενώ 
του όλου σχηματισμού προπορευόταν το 
Τμήμα Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Η παρουσία και ο άψογος σχηματισμός 
των Δοκίμων Αστυφυλάκων που ηαρέλα- 
σαν, προκάλεσαν τον ιδιαίτερο ενθουσια
σμό και τα ευμενή σχόλια του ζανθιώτικου 
λαού.

ΗμερίδαΤροχαίας

Με στόχο την ευαισθητοποίηση των πο
λιτών και ιδιαίτερα των νέων, στα θέματα 
οδικής ασφάλειας και των προσπαθειών 
για την μείωση των τροχαίων ατυχημά
των, η Αστυνομική Δ/νση Λασιθίου πραγ
ματοποίησε στις 28-9-1997 ημερίδα με 
θέμα "Τροχαία Ατυχήματα - κυκλοφο- 
ριακή διαπαιδαγώγηση.

Στην ημερίδα παρέστησαν και ομίλησαν, 
ο Αστυνομικός Διευθυντής Λασιθίου κ. 
Ιωάννης Μηλάκης, ο οποίος εισηγήθηκε 
και ανέπτυξε γενικά το θέμα, ο Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Εμμανουήλ Μι- 
χαλοδημητράκης με θέμα "Ο ρόλος του 
οινοπνεύματος και των τοξικών ουσιών 
στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων", ο 
Συγκοινωνιολόγος κ. Γ εώργιοςΛασηθιω- 
τάκης με θέμα "Οδική Ασφάλεια" και ο 
προϊστάμενος Ιατρικών Υπηρεσιών ΕΚΑΒ 
κ.ΔημήτριοςΒουρβαχάκης με θέμα "πρώ
τες βοήθειες σε πολυτραυματία τροχαίου 
ατυχήματος".

Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία 
τους ο ΣεΒασμιώτατος Μητροπολίτης Πέ
τρας κ.κ. Νεκτάριος, ο Νομάρχης Λασι
θίου κ. Γιάννης Παπατσάκωνας, ο Βου
λευτής Λασιθίου κ. Μιχάλης Καρχιμάκης, 
οι οποίοι προλόγησαν την ημερίδα και α
πεύθυναν χα ιρετισ μό, Δήμαρχοι και 
Πρόεδροι Κοινοτήτων, προϊστάμενοι 
στρατιωτικών και πολιτικών αρχών, προϊ
στάμενοι Πρωτοβάθμιας και Δευτερο
βάθμιας Εκπαίδευσης, εκπρόσωποι Φο
ρέων, Συλλόγων, Καθηγητές, μαθητές 
του Νομού Λασιθίου και πλήθος κόσμου.

Ημερίδα στη Λαμία 
με 9έμα τα ναρκωτικά

Τα ναρκωτικά χτύπησαν την πόρτα της 
Φθιώτιδας το 1980 και έκτοτε αποτελούν 
έναν πραγματικό εφιάλτη για δεκάδες οι
κογένειες που ζουν το πρόβλημα, αλλά και 
για το σύνολο της κοινωνίας.

Το πρόβλημα, χρόνο με το χρόνο ανα
μένεται να διογκωθεί σύμφωνα με τις 
προβλέψεις καθηγητώντοξικολογίας που

μ ίλησαν σε ημερ ίδα  που πραγματο
ποιήθηκε την 21-9-1997 στο Συνεδριακό 
Κέντρο ΚάστρουΛαμίας, μεπρωτοβουλία 
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φθιώτιδας 
σε συνεργασία με το Δήμο Λαμίας.

Πέρυσι τρεις νέοι άνθρωποι προστέθη
καν στη λίστα του λευκού θανάτου, ενώ ο 
καθηγητής τοξικολογίας του Πανεπιστη
μίου Αθηνών κ. Πούλιος τόνισε ότι οι θά
νατοι είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς 
που αναφέρουν τα στατιστικά στοιχεία.

Στην εκδήλωση, την οποία παρακο
λούθησαν περί τα τριακόσια άτομα,συμ
μετείχαν φορείς της πόλης της Λαμίας, 
εκπρόσωποι του ΟΚΑΝΑ και της θεραπευ
τικής Κοινότητας "Εξοδος" και οι καθηγη
τές τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθη
νών κ.κ. Κουτσελίνης και Πούλιος.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους οι Βουλευτές κ. κ. Ευάγγελος Στάϊ- 
κος, Δημήτριος Αλαμπάνος και Αθανά
σιος Γιαννόπουλος, ο Νομάρχης Λαμίας 
κ. ΠαπαΒασιλείου και ο Αστυνομικός Διευ
θυντής κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου.
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Προσκύνημα αστυνομικών 
στα Ιστορικά Καλάβρυτα

Με πρωτοβουλία της Θρησκευτικής Υ
πηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας 
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Οκτω
βρίου προσκύνημα για 100 περίπου αστυ
νομικούς από διάφορες υπηρεσίες της 
Αττικής και μέλη των οικογενειών τους 
στην ιστορ ική Κωμόπολη των Καλα
βρύτων και στα μοναστήρ ια  της πε
ριοχής.

Συγκεκριμένα επεσκέφθησαν τις ιστορι
κές μονές του Μ. Σπηλαίου και της Αγίας 
Λαύρας, όπου έγ ιναν δεκτο ί και εξε- 
ναγήθηκαν από τους ηγουμένους π. Ανθι
μο και η. Φιλάρετο αντίστοιχα.

Και στα δύο μοναστήρια έγινε δέηση από 
τον συνοδεύοντα ιερέα του Σώματος υπέρ 
υγείας "της ηγεσίας, των αξιωματικών, υ- 
παξιωματικών, αρχιφυλάκων, αστυφυλά
κων και των υπαλλήλων του Σώματος της 
Ελληνικής Αστυνομίας".

Στη συνέχεια έγινε επίσκεψη στον τόπο 
θυσίας των Καλαβρύτων, όπου ο Προϊ
στάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας 
Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. 
Νεκτάριος Κιούλος τέλεσε επιμνημόσυνη 
δέηση ενώ εκ μέρους των εκδρομέων κα
τέθεσε στεφάνι στο ηρώο ο Αστυνομικός 
Διευθυντής κ. Παναγιώτης Ανδριανόπουλος

Στην επιστροφή, οι εκδρομείς επισκέ- 
φθηκαν την I. Μονή Οσίου Παταπίου στο 
Λουτράκι, όπου προσκύνησαν το λείψανο 
του θαυματουργού Αγίου, το οποίο σώζε
ται ολόσωμο.

4ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Σκοποβολής Αστυνομικών

Το 4ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκοπο
βολής Αστυνομικών, στο αγώνισμα του Αε
ροβόλου Πιστολιού, πραγματοποιήθηκε την 
18-10-1997, στο Εθνικό Σκοπευτήριο 
Βύρωνα και σημείωσε ξεχωριστή επιτυχία.

Την οργάνωση και διεξαγωγή του Πρω
ταθλήματος επιμελήθηκε η Υπηρεσία Φυ
σικής Αγωγής και Αθλητισμού, σε συνερ
γασία με την Αθλητική Ενωση Αστυνομι
κών Ελλάδος και τη Σκοπευτική Ομοσπον
δία Ελλάδος.

Τους αγώνες τίμησαν με την παρουσία 
τους ο ΑΎπαρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας, Αντιστράτηγος κ. Δημήτριος Μη- 
τρόπουλος, Πρόεδρος της Βαλκανικής Α
θλητικής Ενωσης Αστυνομιών (U.S.P.B.), ο 
Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας, 
Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Τριανταφύλ- 
λου, ο Διευθυντής του Ανωτάτου Συμβου

λίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων και 
Σωμάτων Ασφαλείας, Υποστράτηγος κ. 
Ζαχαρίας Πετρομιχελάκης, ο Διοικητής 
της Σχολής Αξιωματικών Ταξίαρχος κ. 
Λεωνίδας Παπαδάκης, ο Αντιδήμαρχος 
Βύρωνα κ. Κων/νος Σταθόπουλος, ο Πρόε
δρος της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλά
δος κ. Παύλος Κανελλάκης, ο Πρόεδρος 
της Αθλητικής Τεχνικής Επιτροπής της Α
θλητικής Ενωσης Αστυνομικών Ελλά
δος, Αστυνόμος Β' Γεώργιος Μαλιαχό- 
βας και φ ίλοι του αθλήματος.

Σε σύντομο χαιρετισμό του ο A1 Υπαρχη
γός της Ελληνικής Αστυνομίας τόνισε ότι 
η διεξαγωγή του Πρωταθλήματος Σκοπο
βολής Αστυνομικών αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο της φετινής προόδου και του με
γάλου έργου που επιτελείται από την Υπη
ρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
και η παρουσία αστυνομικών αθλητών απ' 
όλη την Ελλάδα επιβεβαιώνει ότι η προ
σπάθεια για καλλιέργεια και ανάπτυξη του 
ερασιτεχνικού αστυνομικού αθλητισμού 
αποδίδει καρπούς.

Ακόμη σε σύντομο χαιρετισμό του ο 
Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας 
αναφέρθηκε στη σημασία των αγώνων 
και στο ρόλο του Αθλητισμού για το προ
σωπικό του Σώματος. Τα αποτελέσματα 
των αγώνων έχουν ως εξής:

Κατηγορία Ανδρών Α ':1ος Υηαστ. Β1 
Γεωργακόπουλος Διονύσιος 558 /600 , 
2ος Α ν θ /μ ο ς  Σολομωνίδης Κω ν/νος  
530 /600 , 30ς Δοκ. Υηαστ. Χαρακόπου- 
λος Αγάπιος 512/600.

Κατηγορία Ανδρών Β': 1 ος Δοκ. Αστυφ. 
Συγγούνης Δημήτριος 497/600, 2ος Υ- 
παστ. Α 1 Οικονομόπουλος Χαράλαμπος 
4 8 6 /6 0 0 , 3ος Δοκ.Αστυφ. Κρικώνης 
Ευάγγελος 478/600.

Κατηγορία Γ υναικών: 1 η Δοκ. Αστυφ. Ξε- 
νάκη Ελευθερία 265/400. □

Λ ό γ ω  έλλε ιψ ης χώρου, οι υπόλο ιπες α θλητ ικές  

δ ρ α σ τη ρ ιό τη τε ς  θα δημοσ ιευθούν  σ το  επόμενο 

τεύχος.

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων/νος Κατσινουλας
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H "INSURANCE GROUP" σας προσφέρει

Η Ασφαλιστική Εταιρεία ΦΟΙΝΙΚΑΣ, θυγατρική της Εμπορικής 
Τραπέζης Ελλάδος, μετά από αίτηση και σε σ υ ν ^ α σ ία  με το πρακτορείο

ασφαλειών S SURANCE GROUP, προσφέρει σε όλα τα μέλη 
της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και στους συγγενές τους Α βαθμού 

(σύζυγοι και τέκνα), μια ειδική έκπτωση στο τιμολόγ^ρ επιβατικών 
αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσεως και μοτοσυκλετών της ταξεως του 20%

Μια έκπτωση που επεκτείνεται και στις συμπληρωματικές καλύψεις 
και δίνει την δυνατότητα σ’όλους εσάς να έχετε ΟΑΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ με 

την EU R0P ASSISTANCE όλο το 24ωοο, στην μοναδική τιμή
των 4.500 δρχ ετησί|ος.

ονομικότερη λύση 
ριά μιας μεγάλης

Αυτή η προσφορά του ΦΟΙΝΙΚΑ εξασφαλίζει την οί 
για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας, με την σιγοι

και εγνωσμένου κύρους ασφαλιστικής ετι ,ιρείας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡίγ
Γ ια περισσότερε^ πληροφορίες 
διστάσετε να επικοινωνήσετε με τα 
κατά τόπους γραφεία του ΦΟΙΝΙΚΑ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ιωνος Δραγοΰμη 5
ΚΑΤΕΡΙΝΗ Ειρήνης 31
ΒΕΡΟΙΑ Ελ.Βενιζέλου 7
ΕΔΕΣΣΑ Δημοκρατίας 7
ΠΑΤΡΑ Αγ.Ανδρέα 53
ΑΜΑΛΙΑΔΑ Πΰρρωνος & Καραϊσκάκη
ΑΡΓΟΣ Καποδιστρίου 14
ΚΑΛΑΜΑΤΑ Χρ.Κουμάντου 3
ΑΡΤΑ Β. Κωνσταντίνου 54
ΙΩΑΝΝΙΝΑ Δωδώνης 11
ΒΟΛΟΣ Ιάσονος &Π.Μελά 3
ΛΑΡΙΣΑ Αντΰπα 2 & Γκοΰμα
ΛΑΜΙΑ Ρ. Φεραίου 1
ΚΑΒΑΛΑ Ομονοίας 54 (Γ  πάροδος)
ΔΡΑΜΑ Σμύρνης 6
ΚΟΜΟΤΗΝΗ Αγ.Γεωργίου 2
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Δημοκρατίας & Ευμόλπου 1 
ΞΑΝΘΗ Μιχαήλ Βόγδου 20
ΣΕΡΡΕΣ Δων.Σολωμοΰ 12
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25* Αύγουστου 66
ΧΑΝΙΑ Πλαστήρα 2

031-535540-4 
0351-21982,73123,28211 

0331-60080,27336 
0381-24964,23425 

061-279516-7,278261 
0622-28038,21370 
0751-61616,67857 

0721-27380 
0681-26109,72110 
0651-25740,71046 
0421- 21122,27934 

041-535849,258849 
0231-45670,23225 

051-229002 -3  
0521-32160,48272 

0531-27617 
0551-31443 
0541-24446 
0321-25450 

081-287819,228577,280693 
0821-52860,56658

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ

ΡΕΘΥΜΝΟ Καζαντζάκη I 0831-52125,28630,55798
ΡΟΔΟΣ ΑΜαρίας & Δ.Ακρίτα 13 0241- 32880,23880
ΧΑΛΚΙΔΑ Α. Γοβίου & Φαβιέρου 2 0221- 76380,76280

Αυτόματη ανίχνευση και 
απομνημόνευση σταθμών. 
Ενδείξεις επί της οθόνης. 
Χρονοδιακόπτης on/off.

Ο τυχερός θα αναδεικνΰεται μετά από κλήρωση που θα γίνεται κάθε 
10η του μηνός, και θα συμμετέχουν όσοι έχουν ασφαλιστεί τον προ
ηγούμενο μήνα.

Για περιοχές που δεν αναφέρονται στην κατάσταση θα πρέπει 
να επικοινωνείτε απευθείας με την INSURANCE GROUP Α.Ε.

ΕΑΡΑ: Μ ΕΣΟ ΓΕΙΩ Ν  -15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΤΗ Λί 6535220-221 & 654350Η FAX 6541530



ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ^  
ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΉ^

H Ριχριχρί Υ δρα
" το ν  1 8 2 8

πό την κατάσταση που διαμορφώθηκε τα αμέσως μετε- 
παναστατικά χρόνια δεν πταν δυνατόν να λείψουν τα 
προβλήματα τάξης και ασφάλειας. Ο λαός μετά μια μα

κραίωνη καταπίεση έπρεπε να πάρει τη ζωή του στα χέρια του και 
το εγχείρημα δεν ήταν εύκολο. Όμως παρά τον εκτραχηλισμό των 
ηθών και τις συνθήκες βίας που επικράτησαν μπορούμε να πούμε 
πως τα προβλήματα τάξης και ασφάλειας που δημιουργήθηκαν 
δεν ήσαν σοβαρά. Τα ατομικά κρούσματα εγκλημάτων βίας (δολο
φονίες, βιασμοί, κλπ) - γιατί τα ομαδικά δεν έλειψαν ιδίως κατά τις 
περιόδους των εμφυλίων συγκρούσεων - δεν ήσαν πολλά ανάλο
γα με τις συνθήκες τις κρίσιμης εκείνης εποχής.

Ο Καποδίστριας φθάνοντας στην Ελλάδα βρήκε τη χώρα καθη- 
μαγμένη, με λιγοστές ελεύθερες περιοχές και εκείνες υπό την α
πειλή των λογχών του Ιμπραήμ. Τα μεγάλα πλήθη προσφύγων είχαν 
δημιουργήσει ιδιαίτερα πιεστικές καταστάσεις, ενώ σε μεγάλο 
βαθμό ο κοινωνικός ιστός είχε καταστραφεί. Και σαν επιστέγασμα 
όλων αυτών των κακών εμφανίστηκε στα νησιά του Αργοσαρωνι- 
κού και την Πελοπόννησο επιδημία πανώλης. Ο Κυβερνήτης προ
σπάθησε εξαρχής να εγκαταστήσει έστω υποτυπωδώς κράτος 
δικαίου και να λειτουργήσουν στοιχειωδώς οι Υπηρεσίες του. Στα 
πλαίσια αυτά οργάνωσε τη χώρα κατά Τμήματα (κάτι ανάλογο με 
νομούς) και στους επικεφαλής των Εκτάκτους Επιτρόπους ανέθε
σε την άμεση εποπτεία όλων των κυβερνητικών υπαλλήλων, με
ταξύ των οποίων και των Αστυνόμων.

Οι αστυνομικοί του Καποδίστρια προσπάθησαν, μαζί με τους 
Πολιτάρχες (ένα είδος Χωροφυλακής), να αποκαταστήσουν την 
τάξη και να εμπεδώσουν κλίμα ασφάλειας στις ελεύθερες περιο
χές της χώρας. Μια τέτοια περίπτωση κλοπής υποδηματοποιείου 
με "διάρρηξη" τοίχου - ένα ρ ιφ ιφ ίτης εποχής - παρουσιάζεται μέ
σα από τα έγγραφα που ακολουθούν. Πρόκειται για μια "προανά
κριση" της εποχής, που δυστυχώς τα αρχεία δεν μας πληροφο
ρούν για το αποτέλεσμά της. Το υλικό όμως παρουσιάζει ενδιαφέ
ρον, αφού μέσα από αυτό όχι μόνον προβάλλει η αυθεντική λαϊκή 
γλώσσα (με κάποιες βέβαια ατυχείς προσπάθειες εξωραϊσμού), 
αλλά και τα δικονομικά θέσμια - κατά βάση εθιμικά - της εποχής. 
Έτσι βλέπουμε ότι ενώ ορκίζονται οι μάρτυρες, οι παθόντες ε ξ ε 
τάζοντα ι ανομωτί. Σε άλλες περιπτώσεις στις ερω τήσεις α
πευθύνονται σε πρώτο πρόσωπο και σε άλλες σε τρίτο, ενώ πάντα 
γίνεται αναφορά στη γνώση γραμμάτων από τον εξεταζόμενο, ό
πως εξάλλου και σήμερα. Τα έγγραφα που παρατίθενται στη συνέ
χεια προέρχονται από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ενότητα Έ
κτακτοι Επίτροποι, φακ. 35). Για λόγους ευνόητους ακολουθήσαμε 
την ορθογραφία τους με κάποιες μικρές παρεμβάσεις στη στίξη.

•  Τη 4 Αυγούστου 1828 εις Ύδρα
Κατά διαταγήν του Σ. Εκτάκτου των Δυτικών Σποράδων εφέρθην  

εις το μαγαζί του ΚωσταντίΤριπολιτζιότι παπουτζί ο οποίος εφα- 
νέρωσε ότι την απερασμένην νύκτα του έγινε κλοπή από 150 ζευ
γάρια παπούτζια διά μέσου μίας τρίπας όπου είναι εις τον τοίχον 
του εργαστηρίου και εξετάχθην.

Ερώτ.: Έως τι ώρα ήσουν εις το εργαστήριόν σου εχθές;

An.: Ήμουν έως ταις 12 όπου ενύκτωσεν1 και εσφάλισα την Θύραν 
του εργαστηρίου και επήγα μ α ζ ί μ ε τον ανεψιόν μου Κωνστα- 
ντής Κουτζούκος, του οποίου μανθάνω την τέχνην μου, εις την 
οικίαν μου δια να δυπνίσωμεν. Μ ετά  ταύτα προς τη μία ήμισυ ώ
ρα της νυκτός έστειλα  τον αυτόν ανεψιόν μου με το κλειδ ί να 
ανοίξη το εργαστήρι και να κοιμηθήμέσα ως έκαμνα κάθε νύκτα 
και εγώ έμεινα να κοιμηθώ εις το οσπίτι μου. Προς τα ξημερώ
ματα ήλθε βιαίος το παιδί, μ ε  εξύπνησε λέγοντάς μ ο υ : Μ ά
στορα μας άνοιξαν το μ α γ α ζ ί και μας επήραν όλο το πράγ
μα όπου ε ίχαμε μέσα. Ευθύς άναψα το φανάρι και ήλθα ε 
δώ.

Ερώτ.: Όταν ήλθες μ ε το φανάρι εις τούτο το εργαστήρι ηύρες την 
θύραν ανοικτήν ή κλισμένην;

Απ.: Ηύρα την θύραν κλησμένη, επειδή το παιδί την έκλισε πρώτα 
και έπειτα ήλθε να μ ε ξυπνήση. Αμα όπου άνοιξα, ηύρα ότι μας 
έκλεψαν τα παπούτζια, τα οποία τα είχα κρεμασμένα εις την 
σκαντζιά και εις τα καλάμια και εβάλθηκα να φονάξω. Ως τόσον 
εξημέρωσε, ήλθεν ο κυρ Πολιτάρχης μ ε τους Κολιντζίδες2 και 
ε ίδ εν  το γηνόμενον, δηλαδή το εργαστήρ ι γυμνόν από πα- 
πούτζια.

Ερώτ.: Και πώς σου έκλεψαν τα παπούτζια, ενώ ήτον η θύρα κλη
σμένη και εκυμώταν μέσα ο ανεψιός σου;

An.: Ότι έκαμαν οι κλέπται την τρίπαν αυτήν όπου θεορήται από το 
μέρος του καντουνιού, εμπήκαν μέσα και έκλεψαν όχι μόνον τα 
παπούτζια αλλά κερίκύτρινο οκάδες έξη, ως νήμα οκάδες οκτώ.

Ερώτ.: Όταν οι κλέπται έκαμαν την τρίπα εκυμόταν ο ανεψιός σους 
ή ήτον έξυπνος;

Απ.: Ότι από το κτύπημα όπου έκαμναν εις τον τοίχον εξύπνησε και 
εβάλθη να φονάξη, όμως τον έπιασαν αμέσως και του εκρα- 
τούσαν το στόμα κλεισμένον.

Ερώτ.: Πόσοι ήσαν οι κλέπται;
Απ.: Δεν ηξεύρω, επειδή ένας έπιασε το παιδί και οι επίλιποι εύγα- 

ζαν το πράγμα. Ήτον σκότος και το παιδί δεν έβλεπε πόσοι ήτον 
και αφ ' ου επήραν το πράγμα όλο, απόλυσαν το παιδί και ήλθε να 
με κράξη.

Ερώτ.: Δια την ηλικίαν του.
Απ.: Είμαι χρονών 27 και υπογράφη.
κοσταντής τροπολιτζιότης

•  Εκράχθη το παιδίΚωνσταντίΚουτζούκος.
Ερώτ.: Τι τέχνη κάμνεις και πού δουλεύεις;
Απ.: Παπουτζής και δουλεύω εδώ εις τούτο το εργαστήρι.
Ερώτ.: Έως τι ώρα εδούλεψες εις το εργαστίρη;
Απ.: Εδούλεψα μ α ζ ί με τον μάστορα έως το βράδι οπού ανάψαμε 

το λίχνο, τώ τε εκλειδώσαμε την πόρτα του εργαστηρίου και 
επόγαμε εις το σπίτι του μαστόρου να διπνήσωμε.

Ερώτ.: Μ ετά  το δίπνο πού εκυμήθηκες;
Απ.: Ο μάστορας μου έδωσε το κλιδί, ήλθα, άνοιξα και έπειτα εσφόλησα 

την θύραν και έπεσα να κυμηθώ εις την πάγκα, συμά εις το παρεθύρι.
Ερώτ.: Εκυμήθηκες όλην την νύκτα;
Απ.: Όχι επειδή μ ε εξύπνησε το κτίπημα και βρόντο όπου έκαμναν 

οι κλέπται εις τον τύχον και δια μιας ήλθον μέσα.
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Ερώτ.: Και οι κλέπται εμπήκαν εις το εργαστήρι από την τρίπαν ο
πού έκαμαν και πόσοι ήτον;

Απ.: Εμπήκαν απ' αυτήν την τρίπα, όμως δεν ηξεύρω πόσοι ήτον και 
εφώναξα εγώ και ένας απ' αυτούς μ ε έπιασε το στώμα δια να 
μην φωνάξω.

Ερώτ.: Το πράγμα όπου έκλεψαν από τι μέρος το εύγαλαν από το 
εργαστήρι, από την πόρτα ή από την τρίπα;

Απ.: Όλο το πράγμα το εύγαλαν από την τρίπα και δεν άνοιξαν καθ' 
όλου την Θύραν του εργαστηρίου και α φ ' ου το επήραν μ ε άφι- 
σαν ελεύθερο το στώμα και έφυγαν. Τότε αμέσως εθεόρισα το 
εργαστίρι και ηύρα ότι έμεινε γυμνό από τα παπούτζια, κ ερ ί κί
τρινο και νήμα και ρούχο ένα κομάτι.

Ερώτ.: Μήπως και γνοριξεις τους αυτούς κλέπτας;
Απ.: Όχι.
Ερώτ.: Μ ετά  ταύτα τι έκαμες;
Απ.: Επήγα αμέσως εις το σπίτι του μαστόρου, τον εξύπνησα και 

του έδωσα την ίδισιν. Τώτεο μάστορας άναψε το φανάρι και ήλ
θε κάτω μαζύμε την γυναίκα του και εμένα μ ε άφισαν εις το σπί
τι δια να φυλάξω την μικρήν τζούπρα Θυγατέρα του.

Ερώτ.: Έως τι ώρα εστάθηκε εις το σπίτι?
Απ.: Έμεινα έως οπού εφώ τισε η ημέρα και επέστρεψ ε η μαστόρι

σα και εγώ τώ τε ήλθα εις το εργαστίρη και αφ ' ου ήλθα ο μά- 
στωρας επήγε αμέσως εις το Μοναστήρι να δώση την είδησιν 
των προκρήτων.

Ερώτ.: Π ερ ί της ηλικίας του.
Απ.: Είμαι χρονών δώδεκα.

•  Εκράχθη εις το εργαστήριον ο Μικέλης Μπογιαντζής βα- 
φεύς, ο οποίος κατο ικεί πλησίον εις το εργαστήρι από το μέρος 
της τρίπας όπου έγεινε και μ ετά  τον όρκον όπου του εδώθη, υπο- 
βάλθη εις την ακόλουθον εξέτασιν.
Ερώτ.: Αν άκουσε να έγεινε εις την γιτονιά του κανένα κτίπημα ή 

βρόντο την απερασμένη νύκτα.
Απ.: Όχι.
Ερώτ.: Τι ώρα εξύπνησες;
Απ.: Εγώ εξύπνησα δύω ώρας πριν να φέξη η μέρα και όταν έφ εξε  

ευγήκα δια να υπάγω εις το παζάρι και καθώς ήλθα κάτω είδα το 
εργαστήρι τούτο ανοικτόν, εις το οποίον ήτον ο μάστορας και ο 
πεθερός του, οι εφώναζων ότι τους έκλεψαν όλο το πράγμα ό
που ήτον μέσα.

Ερώτ.: Εάν ε ίδ ε αυτήν την τρίπαν η οποία βλέπει τώρα έτζ ι μεγάλη 
εις τον τύχον.

Απ.: Μάλιστα τω όντι έ τζ ι ήτον και σήμερον το ταχύ.
Ερώτ.: Εάν και ο τάχος του εργαστηρίου είχενκαμμίαν τρίπα εχθές. 
Απ.: Όχι, καμμία, και αυτή έγεινε εχθές την νύκτα.
Ερώτ.: Αν ήξευρε τι πράγμα είχε ο παπουτζής εις το εργαστήρι. 
Απ.: Καταλεπτός την ποσότητα δεν ήξευρα, όμως το εργαστήρι 

ήτον στολισμένο από παπούτζια και άλλα ήδι, επειδή ο μάστο
ρας είχε τον τρόπον.

Ερώτ.: Μην άκουσε ποιοι να εστάθηκαν οι κλέπται.
Απ.: Όχι και άλλο δεν ηξεύρω.
Ερώτ.: Π ερ ί της ηλικίας του.
Απ.: Είμαι 46 χρονών και υπογράφη. 
μηχάλη μπογηατζής

•  Εκράχθη ομοίως ο κυρ Δημήτριος Βλάχος υδραίος, κάτοικος 
εις την γητονιά τούτην και μ ετά  τον όρκον όπου του εδώθη:
Ερώτ.: Αν άκουσε να έγεινε κανένα βρόντον ή κτύπημα ή φοναίες

την απερασμένην νύκτα.

Απ.: Όχι μ ε όλον ότι κυμούμε έξω  του οσπιτιούμου και δεν ήκουσα 
τίποτε.

Ερώτ.: Ηξεύρεις να έκλεψαν κανένα εργαστήριον ή οσπίτιον την α
περασμένην νύκτα εις την γιτονίαν ταύτην;

Απ.: Την νύκταν δεν ήκουσα τίποτε, όμως σήμερον το πουρνό, α- 
περνώντας από τούτο το εργαστήρι του Κωνσταντή Τριπολι- 
τζιότι είδα την τρίπα και ήκουσα απ' αυτόν ότι του έκλεψαν τα 
παπούτζια και άλλο πράγμα και δεν ηξεύρω τίποτες άλλο.

Ερ.: Α ν άκουσε εις ποιον ημπορή να πέση υποψίαν να άτονο κλέπτης. 
Απ.: Όχι δεν ήκουσα περί τούτου τίποτε και μήτε ηξεύρω.
Ερώτ.: Π ερ ί της ηληκίας του.
Απ.: Ότι έχει 50 χρόνους και δεν ηξεύρει γράμματα.

•  Εκράχθη η Μαρία Αϊβαλιότισα, η οποία κατοικεί εις το πλευ
ράν του οσπητίου ήτε εργαστηρίου, η οποία εβάλθη εις ταις κάτω
θεν εις ταις κάτωθεν εξετάσεις.
Ερώτ.: Μην άκουσε κανένα βρόντον η κτίπον η φοναίς την απερα

σμένην νύκτα εις την γητονιάν της.
Απ.: Όχι τίποτε.
Ερώτ.: Τι ώρα επλάγιασε.
Απ.: Επλάγιασα εις ταις δύω ώραις της νυκτός και εκυμήθηκα έως 

το πουρνό όπου ήκουσα ταις φοναίς της μαστόρησας λέγωντας 
ότι κλέπται τους έκλεψαν το πράγμα του εργαστηρίου.

Ερώτ.: Αν ήξευρε τι πράγμα ήτον μέσα εις το εργαστήρι.
Απ.: Δεν ηξεύρω.
Ερώτ.: Π ερ ί της ηλικίας της.
Απ.: Ότι είναι χρονών είκοσι.

•  Εκράχθη ο κύριος ΚαπετάνΛάζαρος Ζάκα Υδραίος, ο οποίος 
μετά  τον όρκο οπού τις εδώθη εξετάχθη.
Ερώτ.: Αν την απερασμένην νύκτα άκουσε καμμίαν ταραχήν ή 

κτύπημα η βρόντο εις την γιτονιά του.
Απ.: Εγώ όντας λυπημένος δια την αρόστιαν του παιδιού μου δεν ε 

κυμήθηκα δ ί  όλου την απερασμένην νύκτα και εστάθηκα εις την 
τεράτζα και ήκουσα κάποιο κίπημα όπου έγεινε ταις επτά ώραις 
της νυκτός, όμως δεν έβαλα προσοχήν διότι εστοχάσθηκα μην 
ήτον κανένα ζώον.

Ερώτ.: Δεν είδες κανέναν άνθρωπον;
Απ.: Όχι επειδή εγώ ήμουν εις τεράτζαν όπου είναι από το επάνω 

μέρος απέναντι του εργαστηρίου και η τρίπα έγινε εις τον τίχον 
κατά το καντούνι.

Ερώτ.: Τι ώρα άκουσε πως έγινε η κλοπή του εργαστηρίου.
Απ.: Τα ξημερώματα μόνον ήκουσα φωναίς των γυναικών αι οποίαι 

εσυνάχθησαν εις το εργαστήρι και ήκουσα ότι έγινε η τρίπα και 
απ' εκείέκλεψ αν τα παπούτζια και άλλα πράγματα. Τότε έστειλα  
τον δούλον μου και έμαθα ότι έγινε αυτό το κλεψιμιό.

Ερώτ.: Π ερ ί της ηλικίας του.
Απ.: Ότι είναι χρονών 50 και υπογράφη.

Λάζαρος Νικολάου Ζάκα.

Σημειώσεις:
1 Πρόκειται για τη βυζαντινή ώρα, η οποία άρχιζε με το ξημέρωμα και 

έφτανε το δειλινό στις 12. Την ίδια στιγμή άρχιζε και η μέτρηση της ώρας 

της νύχτας. Έτσι η 3η ώρα της νύχτας στη συγκεκριμένη περίπτωση 

(μήνας Αύγουστος) αντιστοιχεί περίπου με την 23.00 ώρα.

2 Κολιτζήδες, Από την τουρκική λέξη coli (= περίπολος),

3 Στην περίπτωση αυτή η ερώτηση, όπως και σε άλλες, γίνεται σε τρίτο πρόσωπο,

Επιμέλεια: Υπαστ. Α' Κον/νος Δανούσης
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Ο Τύπος έγραψε...

Αβατον  κ α ι  ισότητα των
Του Γ ι ά ν ν η

α αποπειραθώ σήμερα μετά φόβου Θεού και Γυναικών 
να βαδίσω στο άβατον του Αγίου Ορους καθώς δύο γυ
ναίκες Υπουργοί Εξωτερικών από τη Σουηδία και τη Φιν

λανδία έθεσαν ξαφνικό θέμα ελεύθερης εισόδου των εκπροσώ
πων του λεγομένου ασθενούς φύλου στη Χερσόνησο του Αθω, ό
που κατοικεί υπό ειδικό καθεστώς η εκε ί Ιερή Κοινότητα.

Το άβατον πρώτα - πρώτα στηρίζεται σε μια χιλιετή παράδοση 
που ουδείς, ακόμη και οι εκάστοτε κατακτητές του, διανοήθηκε να 
παραβιάσει. Αλλά αυτό μπορεί να αντικρουσθεί με το επιχείρημα 
"ποτέ δεν είναι αργό" ή "όλα έχουν μιαν αρχή κι ένα τέλος". Αλλά 
είναι και το ελληνικό Σύνταγμα, που κατοχυρώνει το ειδικό αυτό 
καθεστώς με το άρθρο του 109. Εδώ θα μπορούσαν να αντιπαρα- 
τηρήσουν οι κυρίες Υπουργοί ότι "δεν μας ενδιαφέρει τι λέει το 
Σύνταγμά σας, αλλά το τι λένε οι Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ενω
σης". (Το ίδιο θα μπορούσαν να πουν και οι ελληνίδες υπέρμαχοι 
καταργήσεω ς του αβότου, καθώς για πλείστους Ελληνες το 
Σύνταγμα στην Ελλάδα υπάρχει 
για να παραβιόζεται επί καθημε
ρινής βόσεως. Το άβατον θα σε
βόμαστε;].

Οι κυρ ίες Υπουργοί όμως εν 
προκειμένω συλλαμβάνονται πε
ρίπου αδιάβαστες. Διότι, έστω και 
αν δεν ανήκουν στην κατηγορία 
εκείνων που διαβάζουν, θα ώφει- 
λαν λόγω της υπουργικής τους ι
διότητας να ξέρουν τι ισχύει στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση και τι έχουν υ
πογράψει οι κυβερνήσεις των 
χωρών τους.

Και όπως πολύ εμπεριστατωμένα απέδειξε ο πρώην έλληνας Ε
πίτροπος στην ΕΟΚ κ. Γ. Κοντογεώργης ("Το Βήμα”, 21.9.19971, το ε ι
δικό καθεστώς του Αγίου Ορους (μετά του αβότου] έχει κατοχυ
ρωθεί με την πράξη προσχώρησης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα και έκτοτε αποτελεί μη αναστρέψιμο δίκαιο των Δεκα
πέντε. Και αυτό όφειλαν να το ξέρουν οι εν λόγω κυρίες Υπουργοί 
(και οι εν Ελλόδι συνήγοροί τους), δεδομένου ότι για να γίνουν δε
κτές οι χώρες τους στην Ευρωπαϊκή Ενωση αποδέχθηκαν και υπέ
γραψαν τις συνθήκες ίδρυσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπως 
αυτές έχουν έκτοτε τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.

Αρα το ειδικό καθεστώς του Αγίου Ορους και το όβατόν του έ 
χουν και την προσυπογραφή των κυβερνήσεων Σουηδίας και Φιν
λανδίας, που εκπροσωπούν με τόση επιπολαιότητα οι εν λόγω κυ
ρίες. Και οι δεσμεύσεις αυτές έχουν επικυρωθεί από τα Κοινο
βούλιό τους και έχουν δημοσιευθεί στις Εφημερίδες των Κυβερ- 
νήσεών τους. Αρα, με όσα υποστηρίζουν εξέθεσαν τη σοβαρότη
τα και των κυβερνήσεών τους και των εαυτών τους, αλλά και του 
γυναικείου φύλου.

Φυσικά, ο ισχυρός αντίλογος μπορεί να προκύψει όχι από τι ι
σχύει, αλλά από τι θα έπρεπε να ισχύει. Εδώ βεβαίως προχωρούμε 
σε ανοιχτό πέλαγος. Διότι ο ιδρυτής της χριστιανικής θρησκείας, 
αλλά και ο ισαπόστολος Παύλος δεν ξεχώριζαν το άρρεν από το 
θήλυ και τέτοια διάκριση δεν αντέχει στη χριστιανική δεοντολογία, 
η οποία περίπου ως ισόθεη τιμά τη Θεομήτοτα Παναγία και το εορ
τολόγιο της Εκκλησίας μας αριθμεί πλήθος γυναικών, οσίων και 
μαρτύρων.

Μ α ρ ί ν ο υ

Η ελευθερία όμως της αυτοδιάθεσης των ανθρώπων και οι μα
κραίωνες θρησκευτικές τους πεποιθήσεις οδήγησαν μια ομάδα εξ  
αυτών να επιλέξουν την απόσυρσή τους σε έναν δικό τους (ιδιο
κτησία τους] χώρο περιχαρακωμένο πανταχόθεν και να συνεχί- 
σουν την επί γης διαδρομή τους μοναχοί, χωρίς γυναίκα, χωρίς οι
κογένεια, χωρίς περιουσία (κληρονομούνται όταν γίνουν μοναχοί 
σαν να έχουν πεθόνει). Δικαίωμά τους δεν είναι;

Γιατί το Αγιον Ορος είναι το σπίτι τους, οι αυλές και τα περιβόλια 
των κατοικιών τους και δικαιούνται και αυτοί όπως και όλοι εμείς 
να δέχονται ή να μη δέχονται όποιον επισκέπτη θέλει να περάσει 
το κατώφλι τους. Θα δέχονταν οι κυρίες που πολεμούν το άβατον 
να μπαινοβγαίνουν στο σπίτι τους κάποιοι αποστεωμένοι ή ευτρα
φείς καλόγηροι του Αγίου Ορους για να δουν πώς ζουν με την οι- 
κογένειά τους; Το ερώτημα, όσο κι αν φαίνεται αστείο, εν τούτοις 
αποδίδει μια πραγματικότητα, που η εύλογη περιέργεια των γυναι
κών και οι νόμιμοι και οι ωραίοι αγώνες τους για ισότητα με τους 
άνδρες τις εμποδίζουν να την δουν και σεβασθούν.

Έπειτα, ποιο είναι το  κίνητρο 
πέραν των αφηρημένων αρχών 
περί ισότητας; Ούτε οι κύριες Υ
πουργοί, που αν δεν είναι άθεες 
πάντως δεν είναι χριστιανός ορ
θόδοξες, αλλά ούτε, νομίζω, και 
οι Ελληνίδες που τάχθηκαν τώρα 
στο πλευρό τους το κάνουν από 
ζω ηρή επ ιθυμ ία  να προ
σκυνήσουν στα μοναστήρια και να 
μετάσχουν στις α τελείω τες και 
επίπονες ακολουθίες μέσα στο 
σκοτάδι. Οι καλές χριστιανός σέ

βονται το άβατον και αρκούνται στην είσοδο στις απειράριθμες εκ
κλησίες και μοναστήρια της υπόλοιπης Ελλάδας.

Αρα οι επιδιώκουσες κατάργηση του αβότου θέλουν να έχουν 
την ευχέρεια να το επισκέπτονται για να ικανοποιήσουν την πε
ριέργεια τους ή για να θαυμάσουν τους εκκλησιαστικούς θησαυ
ρούς. Ομολογουμένως σεβαστό το ενδιαφέρον τους, αλλά όχι ε 
παρκές για να παραβιασθεί το άβατον. Επιτέλους, ας αρχίσουν από 
το Βυζαντινό Μουσείο, το Μουσείο Μπενάκη, που φιλοξενούν τις 
εικόνες της Μονής του Σινά αλλά ματαίως αναμένουν επισκέπτες 
ή έστω επισκέπτριες, για να μην υποδείξω τα απειράριθμα ανά την 
Ελλάδα μοναστήρια, που φιλοξενούν ανάλογους ή και σημαντικό
τερους θησαυρούς τέχνης. Κατάργηση του αβότου θα μετατρέ
ψει αυτόματα το Αγιον Ορος σε τουριστικό θέρετρο και εμπορο- 
πανήγυρη, όπως δυστυχώς έχει συμβεί με πλήθος άλλα μονα
στήρια και εκκλησίες, όπου ο Χριστός επανερχόμενος θα εμαστί- 
γωνε τους εμπορευόμενους τα ιερό και όσια. Να υπενθυμίσω ακόμη 
στις ευαίσθητες και πάντα αξιοσέβαστες φεμινίστριες ότι και σε άλ
λα δόγματα υπάρχουν μοναχικό τάγματα που επιβάλλουν το άβατον, 
ιδίως σε γυναικεία μοναστήρια και σε βάρος των ανδρών, όπως άλ
λωστε και στην Ελλάδα. Και ασφαλώς πολλοί άνδρες με μάλλον πονη
ρές προθέσεις θα επιζητούσαν την ελεύθερη είσοδο σ' αυτά.

Ας ξεκινήσουν λοιπόν οι Κυρίες Υπουργοί από το άβατον των 
μοναστηριών της Δυτικής Ευρώπης και οι εν Ελλόδι φεμινίστριες α
πό τα γυναικεία μοναστήρια που επιβάλλουν άβατον σε βάρος των 
ανδρών, αν πράγματι πρόκειται για θέμα αρχής και δεν κρύβονται 
άλλες, ενδεχόμενα πονηρές προθέσεις.
Από την εφημερίδα "Βήμα" της 12-10-1997,

"Θα δέχονταν οι κυρίες 
που πολεμούν το άβατον 

να μπαινοβγαίνουν στο σπίτι τους 
κάποιοι αποστεωμένοι 
ή ευτραφείς καλόγηροι 

του Αγίου Ορους για να δουν 
πως ζουν με την οικογένειά τους;"
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ΝΟΕΜΒΡΙ ΟΣ

ΚΛΑΣΣΙΚΗ

ΕΔΡΑ - ΕΡΓ/ΣΙΟ Α’;
ΥΦΑΝΤΗΡΙΟ

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 80

Ο Νοέμβριος είναι ο ενδέκατος μήνας του Γρηγοριανού ημερολογίου με διάρκεια 30 ημερών. Το όνομά του προέρχεται από 
το "novem", τον λατινικό αριθμό εννέα, αφού αρχικά ήταν ο ένατος μήνας του αρχαίου δεκάμηνου ρωμαϊκού ημερολογίου.

Στη συνέχεια έγινε ο ενδέκατος μήνας του έτους, θέση που διατηρεί μέχρι σήμερα, διατηρώντας όμως και την αρχική του 

ονομασία.
Ο Νοέμβριος ή Νοέμβρης ονομάζεται από τον ελληνικό λαό και "Σποριάς" αφού είναι ο μήνας της σποράς των δημητριακών και 

των ασπρίων.
Όπως και ο Οκτώβρης αναφέρεται ως "Βροχάρης", γιατί και αυτόν τον μήνα πέφτουν πολλές βροχές.
Ονομάζεται ακόμα “Ανακατωμένος" και "Χαμένος", γ ιατί έχει τις μικρότερες σε διάρκεια μέρες και ως εκ τούτου τις μεγαλύτερες 

νύκτες του έτους.
Κατά τη διάρκεια του αρχίζει το  πραγματικό κρύο στην Ελλάδα. Ο λαός μας αναφέρει ότι τη μεταβολή του καιρού προς το 

χε ιρότερο  τη "μηνάει" 
η γ ιο ρ τ ή  το υ  Α γίου  
Μ ηνά 111 ΝοεμβρίουI.
Το κρύο δυναμώνει του 
Αγίου Φίλιππο 114 Ν οεμ
βρ ίου) και "αντριεύει" 
του Αγίου Ανδρέα 130 
Νοεμβρίου!.

Επίσης ο ελλην ικός  
λαός λέει:

"Οντας η Πούλια βασι
λεύει Iτέλος Νοεμβρίου) 
ο καλός ο ζευγολάτης 
αποσπέρενει, κι ού τε  
τσοπάνος σ τα  βουνά, 
ούτε ζευγάς στους κά
μπους".

Αλλες ονομασίες του 
Νοεμβρίου είναι "Σκιγιά- 
τρς", "Μεσοπορίτης", "Α
γιο μηνάς" και "Φιλιππιά- 
της".

Το χρονικό διάστημα 
από τη γιορτή του Αγίου 
Φιλίππου μέχρι τα Χρι
στούγεννα είνα ι Σαρα
νταήμερο και σύμφω 
να με την θ ρ ησ κε ία  
μας είναι περ ίοδος νη
σ τείας.

Επειδή στις 8 Ν οεμ
βρίου γ ιορτάζεται στην 
Ελλάδα η γιορτή των Τα
ξιαρχών, ο Νοέμβριος ο
νομάζεται σε πολλά μέ
ρη Ά ϊ Ταξιάρχης", Άρ- 
χαγγελίτης" και Ά ϊ  
Στράττης".

Επίσης, στις 21 Νοεμ
βρίου, η εκκλησία μας 
εο ρ τά ζε ι με ιδ ια ίτερη 
λαμπρότητα τα Εισόδια 
της Υπέρ αγίας Θ εοτό
κου. "1

Modi

* *

ΕΡΙΟΒΙΟΜ ΗΧΑΝΙΑ 
Μ ΠΡΙΤΑΝΝΙΑ Α.Ε.

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 143 41 
ΤΗΛ.:2512411 * 4 · FAX:251177

ΕΡΓ/ΣΙΟ Β:
ΏΣΤΗΡΙΟ ΠΕΝΝΙΕ ΊΝΤΕΙ 
ΣΧΟΙΝΑΡΙ - ΚΗΦΙΣΙΑ 145 

ΤΗΛ.:8081001 - 4 
FAX:8011592
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Τα παιδιά συναδέλφων 
που πέτυχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στα 655παι6ιά των συναδέλφων μας 
που πέτυχαν φέτος στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας.

Αξίζει  να σημειωθεί ότι φέτος πέτυχαν 194  περισσότερα από πέρυσι 
και ότι 86  από τα παιδιά αυτά πέτυχαν στις Αστυνομικές Σχολές.  

Ευχόμαστε επιτυχημένη φοίτηση και καλή σταδιοδρομία.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ______ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ_______ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΟΝΕΑ
ΑΒΑΝΙΔΗ Παναγιώτα................
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Δ έσπ οινα .............
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ισ α ά κ .............
ΑΓΓΕΛΗΣ Β α σ ίλ ε ιο ς .................
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος . . .
ΑΔΑΜΙΔΟΥ Α ικα τερ ίνη .............
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ Τ ρ ιάδα ................
ΑΘΑΝΑΣΕΚΟΥ Χρυσούλα . . . 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος
ΑΛΕΒΙΖΟΣ Λ εω ν ίδ α ς ................
ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΗ Χρυσούλα . . . 
ΑΛΕΤΟΥΡΑΚΟΣ Νικόλαος
ΑΛΕΥΡΑΣ Δ η μ ήτρ ιος ................
ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΣ Γεώργιος . . . .
ΑΛΜΠΑΝΗΣ Γ εώ ρ γ ιο ς .............
ΑΛΜΥΡΟΥ Κ ω ν /ν α ....................
ΑΜΕΡΙΑΔΟΥ Τριανταφυλλιά . . 
ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος . 
ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Χρύσα . . 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Κων/νος 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος . 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος . 
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος . . 
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης . 
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Διαμάντω . . .
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α ικα τερ ίνη .............
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Εμμανουήλ.............
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Σταυρούλα.............
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης . . . 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Αικατερίνη . . . 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Νικόλαος . . . 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Γεώργιος . . . 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Σάββας . . . . 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Γοργώ . .
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Ανδριανή.............
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Ευαγγελία . . . . 
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Χριστόφορος . 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος . . .
ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ Ιω ά ν ν η ς .............
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ Α λ εξ ία .............
ΑΣΗλλΑΚΟΠΟΥΛΟΥ θεοδώρα .
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ Μ αρ ία ................
ΛΥΓΕΡΗ Μ α ρ ία ..........................
ΒΑΓΕΝΑ Σ τα υ ρ ο ύ λ α ................
ΒΑΙΤΣΗ Α θ α ν α σ ία ....................
ΒΑΙΤΣΗ Σ ο φ ία ..........................
ΒΑΜΠΟΥΛΗΣ Αλέξανδρος . . .
ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ Σοφία ................
ΒΑΡΓΕΜΙΤΖΙΔΗΣ Σταύρος . . .
ΒΑΡΔΑΣ Κ ω ν /ν ο ς ....................
ΒΑΡΔΟΥΛΗΣ Ν ικόλαος.............
ΒΑΡΣΑΝΗ Σ τ α μ α τ ία ................
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Μ ιχ α ή λ ................
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Η λ ία ς ................
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Πολύχρονης . . . .
ΒΑΦΕΙΑΔΗ Μ αργα ρ ίτα .............
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ Σ ω τηρία ................
ΒΕΛΙΓΡΑΚΗΣ Κ ω ν /ν ο ς .............
ΒΕΝΕΣΗΣ Χρήστος ....................
ΒΕΡΝΕΖΟΣ Παναγιώτης . . . . 
ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ
ΒΛΑΧΑΣ Π αύλος .......................
ΒΛΑΧΟΣ Κ ω ν /ν ο ς ....................
ΒΟΓΙΑΤΖΗ Δήμητρα ................
ΒΟΛΙΚΑ Διονυσία ....................
ΒΟΜΒΕΛΛΗΣ Χαράλαμπος . . . 
ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ Γεώργιος . . . .

Ζαχαρίας .................... Ε.Μ.Π. Πολιτ. Μ η χα ν ικός ...........................
Χ ρήσ τος.......................  Οικονομικό Τμήμα Α.Π.Θ..............................
Α ν έσ τη ς .......................  Σχολή Αστυφυλάκων.................................
Δ ημ ήτρ ιος .................... Σ.Τ.ΥΑ............................................................
Κ ω ν /νο ς .......................  Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Η λεκτρολογίας.................
Μ ιχαήλ..........................  Φιλοσοφική Θ εσ /ν ίκης..............................
Κ ω ν /νο ς .......................  Νομική Αθηνώ ν...........................................
Π αναγ ιώ της................  Χημικό Αθηνώ ν...........................................
Νικόλαος .................... Τ.Ε.ΙΛαμίας Δασοπονία..............................
Δ ημ ήτρ ιος .................... Ιατρική Σχολή Α θ η νώ ν ..............................
Χ ρήστος.......................  Ποιμαντ.Κοιν.Θεολογία Θ εσ /ν ίκη .............
Χ α ρ /μ π ο ς .................... Τ.Ε.Ι. Ηλ/γίας Η ρ α κλε ίο υ ...........................
Γεώργιος .................... ΤΕΙ Ηλεκτρολόγων Λ α μ ία ς .......................
Ρούσσος.......................  Γεώργιος Γεωπονία Θεσ/νίκης .............
Δ ημ ήτρ ιος .................... Ηλεκτ.Μηχανικών και Η/Υ Ε.Μ.Π................
Γεώργιος .................... Παιδαγωγικό Τμήμα Θ ρ ά κη ς ....................
Δ ημ ήτρ ιος .................... Κοιν. Δ ιοικ.Θράκης....................................
Νικόλαος .................. Σχολή Αστυφυλάκων.................................
Α θ α ν α σ ία .................... Οικονομικές Επιστημές Α θ η ν ώ ν .............
Ευάγγελος.................... Ε.Μ.Π - Μ ηχανολόγω ν..............................
Π α ν τ ε λ ή ς .................... Σχολή Αστυφυλάκων.................................
Α να σ τά σ ιο ς ................  Ιστορικό Ιωαννίνων .................................
Αντώνιος .................. Σχολή Αστυφυλάκων.................................
Αντώνιος .................... Μηχανολογία Πειραιά ΤΕΙ .......................
Ιω ά ν ν η ς .......................  Σχολή Αστυφυλάκων.................................
Κ ω ν/νο ς .......................  Τ.Ε.Ι. Κοζάνης - Μ ηχανολόγων.................
Γ ε ώ ρ γ ιο ς .................... Τ .Ε .ΙΑ ρτας..................................................
Γ ε ώ ρ γ ιο ς .................... Νομική Κ ομοτηνής.....................................
Π αναγ ιώ της ................  Σχολή Αστυφυλάκων.................................
Κ ω ν /νο ς .......................  Παιδαγωγικό Τμ.Π αν.Θ εσ/νίκης.............
Ε ιρ ήνη ..........................  ΤΕΙ Φυτικής Παραγωγής Ηρακλ..................
Ιω ά ν ν η ς .......................  ΑΕΙ Οικονομικό θ ε σ /ν ίκ η ς .......................
Ιω ά ν ν η ς .......................  Σχολή Αστυφυλάκων.................................
Κ ω ν /νο ς .......................  Θεολογική Αθηνώ ν....................................
Σ π υ ρ ίδ ω ν .................... Οργάνωση Διοίκηση Ε π ιχ /σ εω ν .............
Γ ε ώ ρ γ ιο ς .................... ΤμΔασολογίας Φυσ.Περιβ.Θεσ/κη . . . .
Γ ε ώ ρ γ ιο ς .................... Ιστορία Αρχαιολογία Θ ε σ /ν ίκ η ς .............
Β α σ ίλ ε ιο ς .................... Τ.Ε.Ι. Λάρισας - Λογιστική .......................
Θεόδωρος ................  Πολιτ.Μηχανικών Πολυτεχν.Θεσ...............
Λάμπρος.......................  Αγγλική Φιλολογία Θ ε σ /ν ίκ η ς .................
Γ ε ώ ρ γ ιο ς .................... Φιλοσοφική Α θ η νώ ν .................................
Μ ιχαήλ..........................  Φιλολογία Κ ο μ ο τη ν ή ς ..............................
Χ ρήσ τος.......................  Τ.Ε.Ι. Αθηνών - Μ α ιευτική...........................
Χ ρ ισ τό φ ο ρ ο ς .............  Νηπιαγωγών Ρεθύμνου Κ ρ ή τ η ς .............
Χ ρήσ τος.......................  Αγγλική Φιλολογία Θ ε σ /ν ίκ η ς .................
Θ ω μάς..........................  Χημικών-Μηχανικών Ε.Μ.Π..........................
Κ ω ν /νο ς .......................  Σχολή Αστυφυλάκων.................................
Γεώργιος .................... Τ.Ε.Ι. Αθηνών Τουρ. Ε π ιχ /σεω ν.................
Βασίλειος . ............... . Σχολή Αστυφυλάκων.................................
Γ ε ώ ρ γ ιο ς .................... Ιατρική Σχολή Ηρακλείου .......................
Γ ε ώ ρ γ ιο ς .................... Σχολή Αστυφυλάκων.................................
Λ ε ω ν ίδ α ς ....................  Σχολή Οικον. Επιστημών Αθηνών.............
Νικόλαος .................... Ιατρική Θ ε σ /ν ίκ η ς ....................................
Γ ε ώ ρ γ ιο ς ....................  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημ.Εκπαίδ.................
Αντώνιος .................... Τμ.Φυσικής Αγωγής-Αθλητισμού.............
Ζ α φ ε ίρ ιο ς .................... Γαλλική Φιλολογία Θεσ/νίκης .................
Κ ω ν /νο ς .......................  Κοινωνική Διοίκηση Παν.Θράκης.............
Γεώργιος .................... Σχολή Ευελπίδων........................................
Δημοσθένης................  Α.Ε.Ι Τμήμα Φυσικό Ιω α νν ίνω ν.................
Χ ρήστος.......................  Σχολή Αστυφυλάκων.................................
Μ ιχαήλ..........................  Τ.Ε.Ι. Αθηνών - Εργοθεραπείας.................
Ιω ά ν ν η ς .......................  Μηχ/γων Αερ/γων Μηχ/κών Πατρών . .
Φώτιος .......................  Φαρμακευτική Αθηνώ ν..............................
Σ τυ λ ια ν ό ς .................... ΑΣΟΕΕ ........................................................
Γ εω ρ γ ία .......................  Τ.Ε.Ι. Θεσ/κης - Μ άρκετινκ .......................
Σ τα ύ ρ ο ς .......................  Σχολή Αστυφυλάκων.................................
Ιω ά ν ν η ς .......................  Σχολή Αστυφυλάκων.................................

Αστυν. Υποδ/ντής/Τμ. Ασφ. Καλαμάτας 
Αρχ/κας/ΔΑΕΘ Τ.ΜΗ.Μ.
Υπαστυνόμος Β'/Α.Σ. Κονταριώτισσας 
Αρχ/κας/Γρ. Κινήσεως - ΔΑΑ. 
Αρχ/κας/ΔΤΕΝΕ/Τμ. 2 ο Συν. Οχημάτων 
Υπαστυνόμος Α'/ΑΤ.Πτολεμαϊδας 
Ανθ/μος ε.α.
Ταξίαρχος ε.α.
ΑστΔ/ντής/ΑΔ.Χαλκιδικής 
Αρχ/κας/Ασφάλεια Βουλής των Ελλήνων 
Ανθ/μος/ΤΑ. Βόλου 
Αρχ/κας/Α.Τ.Πειραιά 
Αρχ/κας/ΤΑ. Κορίνθου 
Αστυν.Υποδ/ντής/Α.Τ. Φερών 
Ταξίαρχος/Δ/ντής Αστυνομίας θεσ/νίκης 
Αστυνόμος Α'/Δ.Ε.Ε./Τ.ΕΛ.
Αρχ/κας/Α,Τ. Κήπων 
Αστυνόμος Α'/Επιτ. Α Λ  Αχαϊας 
Π.Υ./ΥΕΛ-Τμήμα Διαχ/σης Χρηματικού 
Αρχ/κας/ΔΤΕΝΕ/Τμ. 2 ο Συν. Οχημάτων 
Αρχ/κας/Ε' Α.Τ. Πατρών 
Αρχ/κας/Υ Μ Μ
Αστυνόμος Α'/Σχολή Μ ετ/σης Επιμόρφωσης 
Αστυνόμος Α'/Σχολή Μ ετ/σης Επιμόρφωσης 
Αρχ/κας/Α' Α.Τ. Πατρών 
Ανθ/μος ε.α.
Αρχ/κας/Α.Τ.Τ ερψ ιθέας 
Υπαστυνόμος Β' ε.α.
Αρχ/κας/Α,Τ. Γαργαλιάνων 
Αρχ/κας/Α,Τ. Χανίων 
Π.Υ./ΤΑ. Αγ. Νικολάου 
Ανθ/μος/Α.Σ. Νεοχωρίου Ξάνθης 
Ανθ/μος/Α.Σ. Νεοχωρίου Ξάνθης 
Αρχ/κας/Α.Τ. Καλλιθέας 
Αρχ/κας/Α.Τ. Νέας Ιωνίας Βόλου 
Αστυνόμος A7TA. Δράμας 
Αρχ/κας/Α.Σ. Σιδηρού 
Αρχ/κας/Υ.Ε.Φ.Φ. Λάρισας 
Υπαστυνόμος A7A.T. Ξάνθης 
Αρχ/κας/ΥποδΑσφάλειας Κέρκυρας 
Αρχ/κας/Α.Τ Ανθούπολης 
ΑστυνΔ/ντής/ΑΔ. Ξάνθης 
Υπαστυνόμος ε.α.
Αρχ/κας/Α.Τ. Χαλ/τσας 
Αρχ/κας/Α.Τ. Στυλίδας 
Υπαστυνόμος ε.α.
Αρχ/κας/ΥΑ. Λάρισας 
Αρχ/κας/ΔΤΕΝΕ/Τμ. 2ο Συν. Οχημάτων 
Αρχ/κας/Επιτελείο ΑΔ. Ροδόπης 
Ταξίαρχος ε.α.
Αρχ/κας/ΥΤΕΒΕ - 6ο ΤΚΟ 
Αρχ/κας/Υπηρ. Ασφ.Προέδρου Δημοκρατίας 
Αρχ/κας/ΔΑΑ - ΤΕΛ
Ανθ/μος/Τμήμα ΕνημΔ/νση Ασφάλειας 
Υπαστυνόμος Β' ε.α.
Αρχ/κας/Α.Τ. Αερολιμένα
Αρχ/κας/Επιτελείο ΑΔ. Ροδόπης
Αρχ/κας/Α,Τ. Φερών
Αστυν. Υποδ/ντής/ΤΔ,Α. Γρεβενών
Αρχ/κας/Α.Τ.Νικαίας
Ανθ/μος/Δ.Ε.Ε./Τ.ΕΛ.
Αστυνόμος Β'/Α.Τ. Τρικάλων 
Ταξίαρχος/ΓΑΔΑ 
Αστ/κας/Α.Τ.Κερατσινίου 
Π.Υ/Β'/Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας 
Ανθ/μος ε.α.
Ανθ/μος/ΥΑ. Λάρισας
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΟΝΕΑ
ΒΟΥΡΟΣ Ευστράτιοε.............
ΒΟΥΤΣΙΑ Πολυξένη .............
ΒΡΟΝΤΑΚΗ Αναστασία . . . .
ΓΑΒΡΑ Χαραλαμπία .............
ΓΑΛΑΝΗ Α λεξά νδ ρ α .............
ΓΑΛΑΝΗ Α λεξά νδ ρ α .............
ΓΑΛΑΝΗ Γεωργία ................
ΓΑΛΑΝΗ Περσεφόνη . . . .  
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος . 
ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΥ Γεωργία . . . .
ΓΑΡΑΓΑΝΗ Β α σ ιλ ικά .............
ΓΑΡΑΦΑΣ Κω ν/νος................
ΓΑΡΙΤΟΣ Φ ώ τ ιο ς ....................
ΓΕΡΑΝΗ Ε λ έ ν η .......................
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ Γεωργία . . . .  
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δήμητρα . 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη . . 
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Ιωάννης . . . .
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Σ ο φ ία ................
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε υ θ υ μ ία ................
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παρασκευάς . . . .  
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας . . 
ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ Νικόλαος . . .
ΓΙΑΝΝΗ Μ α ρ ία .......................
ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΟΥ Βασιλικά . . . .  
ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΟΥ Χριστίνα . . . .  
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος . . 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Μαριαγγέλα 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία . . . .  
ΓΙΑΧΑΛΗΣ Σύριος-Παναγιώτης 
ΓΚΑΜΖΕΛΑΣ Νικόλαος . . .  
ΓΚΑΜΠΡΑΣ Δημάτριος . . . .  
ΓΚΑΡΑΦΛΗΣ Εμμανουήλ . . .
ΓΚΑΤΣΗ Αικατερίνη .............
ΓΚΙΝΗ Ευαγγελία....................
ΓΚΙΟΛΕ Μ αρίνα.......................
ΓΚΟΓΚΟΣ Σ π υρ ίδω ν.............
ΓΚΟΡΤΣΑ Η ρ ώ .......................
ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑ Αναστασία . . .
ΓΚΟΥΝΤΑ Α ρ ισ τ έ α .................
ΓΚΟΥΣΔΟΒΑΣ Αθανάσιος . 
ΓΚΡΟΠΑΣ Απόστολος . . . .  
ΓΝΑΝΑΤΣΙΟΣ Κων/νος . . . .
ΓΟΥΛΑΣ Δημάτριος .............
ΓΟΥΛΑΣ Θ ω μ ά ς ....................
ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ Αναστασία . . . 
ΓΟΥΡΖΙΩΤΗΣ Λάμπρος . . . .
ΓΡΑΒΑΛΟΣ Η λίας....................
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ Γεώργιος .
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Κ ω ν /νο ς .............
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος .
ΓΥΠΑ Σταματέλλα ................
ΔΕΓΕΡΜΕΤΖΟΓΛΟΥ Νικόλαος . 
ΔΑΛΙΓΚΑΡΟΣ Γρηγόριος . . . 
ΔΑΡΑΔΟΥΜΗΣ Σπυρίδων . . 
ΔΕΛΗΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ιωσήφ
ΔΕΛΧΑ Ελένη..........................
ΔΕΡΒΕΝΤΛΗΣ Αναστάσιος . . 
ΔΗΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων . 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Χράστος . . . 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Ξανθίππη . . 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναστάσιος . . 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Λάμπρος . . 
ΔΙΑΒΑΔΙΑΝΑΚΗ Ελένη . . . . 
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ Στυλιανός . .
ΔΙΑΛΛΑΝΤΗ Μ άρθα................
ΔΙΑΜΑΝΤΗ Σπυριδούλα . . .
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Π έ τρ ο ς .............
ΔΙΩΤΗ Ελευθερία ................
ΔΟΛΑΠΤΣΟΓΛΟΥ Χριστίνα . .
ΔΟΥΒΛΕΚΑ Σ ο φ ία ................
ΔΟΥΚΑ Ευτυχία ....................
ΔΡΙΒΕΛΑΣ Δημάτριος.............
ΕΞΑΡΧΟΥ Σταυρούλα
ΕΡΚΟΤΙΔΗΣ Ηλίας ................
ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΕΩΡΓΟΥ Μαρία . ,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Καλλιόπη.............
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ Παναγιώτα . .
ΖΑΒΑΛΗΣ Χ α ρ ίλ α ο ς .............
ΖΑΓΚΛΙΑΒΟΥ Χρυσούλα . . .
ΖΑΜΠΑΡΑ Κ ω ν/να ................
ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ Αναστάσιος . 
ΖΑΜΠΟΥΡΛΗΣ Παναγιώτης . 
ΖΑΦΕΙΡΗ Χριστίνα . . . . ' . .  
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Ιωάννα . . .

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Ιω ά ν ν η ς .......................  Η/Υ Πολυτεχνείο Κ ρ ή τ η ς .......................
Νικόλαος .................... Μαιευτικά Α θηνώ ν........................
Κ ω ν /νο ς .......................  Φιλολογία Ρ έθυμνου.....................
Χ ράστος.......................  Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών Θεσ/κης . . .
Σ π υ ρ ίδ ω ν .................... Διοίκηση Επιχ/σεων ΑΕΙ Α θ η ν ώ ν .............
Σ ω τή ρ ιο ς .................... Παιδαγωγικό Αθηνών ..............................
Ναπολέω ν.................... ΣτατΑσφαλ.Επιστ.Πανεπ.Πειραιά . . . .
Θ ω μάς..........................  Ιστορικό-Αρχαιολ.Ιωαννίνων....................
Θεόδωρος ................  Πολυτεχνείο Χ αν ίω ν.................................
Νικόλαος .................... Τμ. Οικ. Επιστημών Αριστ. Παν. Θεσ/νίκης
Νικόλαος .................... Σχολά Αστυφυλάκων.................................
Χ ράσ τος....................... Σχολά Αστυφυλάκων.................................
Κ ω ν /νο ς .......................  Τ.Ε.Ι. Λάρισας Μηχ. Α ρ δ ευ σ η ς ................
Τ α ξ ιάρχης.................... Νοσηλευτική Αθηνών ..............................
Σάββας .......................  Νομική Σχολή Παν. Θράκης ....................
Α να σ τά σ ιο ς ................  Φιλολογικά Ρ έθ υ μ ν ο υ ..............................
Ηλίας ..........................  Μαθηματικό Πατρώ ν.................................
Κ ω ν /νο ς .......................  Νομική Κ ομοτηνής....................................
Α λέξα νδρ ο ς ................  Σχολή Αστυφυλάκων.................................
Α νδ ρ έα ς .......................  Αγρονόμων-Τοπογράφων Ε.Μ.Π................
Νικόλαος .................... Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π..........................
Χ ρήσ τος.......................  Φυσικό Α θ η ν ώ ν ........................................
Σ τα ύ ρ ο ς .......................  Σχολή Αστυφυλάκων.................................
Δ ημ ήτρ ιος .................... Παν.θεσσαλίας Τ.Ε.ΦΑ.Τρικάλων.............
Γεώργιος .................... Νοσηλευτική Αθηνών ..............................
Γεώργιος .................... Μηχ .Γεωργικών Εκμ/σεων Τ Ε Ι .................
Ιω ά ν ν η ς .......................  Σχολή Αστυφυλάκων.................................
Φώτιος .......................  Γαλλική Φιλολογία Α θηνώ ν.......................
Αντώνιος .................... Νοσηλευτική Αθηνών ..............................
Α νδ ρ έα ς .......................  Φιλολογικό Κομοτηνής..............................
Ευθύμιος....................... Σ.Μ.Υ. Τ ρ ικ ά λ ω ν ........................................
Ζώης ..........................  Στρατ. Σχολή Ευελπίδων..........................
Δ ημ ήτρ ιος .................... Φιλοσοφική Α θ η νώ ν .................................
Α να σ τά σ ιο ς ................  Φιλοσοφική Α θ η νώ ν .................................
Γ ε ώ ρ γ ιο ς .................... Τ.Ε.ΦΑ Θεσ/νίκης ....................................
Παύλος .......................  ΤΕΙ Ανθοκομίας Καλαμάτας ....................
Ιω ά ννη ς .......................  Νομική Αθηνών...........................................
Α χ ιλλέας.......................  Α.Ε.Ι. Νομική Θ εσ /ν ίκης..............................
Γεώργιος .................... Σ.Μ.Υ. Τ ρ ικ ά λ ω ν ........................................
Θ εόδω ρος.................... Τ.Ε.ΙΑΘηνών Βρεφονηπ ιοκομ ίας.............
Β α σ ίλ ε ιο ς .................... ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ...........................................
Βησσαρίων ................  Σχολή Αστυφυλάκων.................................
Κ ω ν/νο ς .......................  Λογιστική Κ οζάνης....................................
Λάμπρος.......................  Θεολογία Α θ η ν ώ ν ....................................
Β α σ ίλ ε ιο ς .................... Σχολή Μηχανικών Α εροσκαφ ώ ν.............
Σπυρίδωνα.................... ΤΕΙ Λάρισας ΟργΔιοικ.Επιχειρ....................
Ιω ά ννη ς .......................  Τ.Ε.ΙΛάρισας Μ ηχανολόγω ν....................
Ιω ά ννη ς .......................  Νομική Αθηνών...........................................
Νικόλαος .................... Σχολή Αξ/κών Ελ. Α σ τυνο μ ία ς ................
Αθανάσ ιος.................... Σχολή Αστυφυλάκων.................................
Μ ιλ τ ιά δ η ς .................... Ιστορία - Α ρχα ιολογ ία ..............................
Σ π υρ ίδ ω ν .................... Χημείας Αθηνών Α Ε Ι.................................
Δ ημ ήτρ ιος .................... Ιατρικό Τμήμα Στρατιωτική ....................
Γεώργιος .................... Ιατρική Ιω α νν ίνω ν ....................................
Κ ω ν/νο ς .......................  Γερμανική Φ ιλολογία .................................
Ιω ά ννη ς .......................  Τμήμα Φυσικής Παν. Πατρών .................
Αθανάσ ιος.................... ΤΕΙ Λογιστική Κ αβάλας..............................
Β α σ ίλ ε ιο ς .................... Σχολή Αστυφυλάκων.................................
Π αναγ ιώ της................  Τμήμα Φιλολογίας Παν.Κρήτης.................
Γεώργιος .................... ΤΕΙ Τουρ.Επαγγελμάτων Κ ρ ή τ η ς .............
Γεώργιος .................... Πάντειο Παν/μιο Αθηνών .......................
Κ ω ν/νο ς .......................  Σχολή Αστυφυλάκων.................................
Π αναγ ιώ της................  Σχολή Ευελπίδων........................................
Εμμανουήλ.................... Παιδαγωγικό Ρ εθ ύ μ ν ο υ ..........................
Θεόδωρος ................  Πάντειο Παν/μιο Αθηνών .......................
Β α σ ίλ ε ιο ς .................... Διοίκηση Παντείου Παν...............................
Φώτιος .......................  Τ.Ε.ΦΑ Αθηνώ ν...........................................
Α λέξα νδρ ο ς ................  Πολ.Μηχανικών Ξ ά ν θ η ς ..........................
Δ ημ ήτρ ιος .................... Τ.Ε.Ι. Αθηνών - Μ α ιευτική..........................
Σ ιδ έ ρ η ς .......................  Γεωπονία θ ε σ /ν ίκ η ς .................................
ΣΙΟΥΛΑ Αικατερίνη . . . Φιλολογία Ιωαννίνων.................................
Γεώργιος .................... ΤΕΙ Λάρισας Τμ.Πολ.Εργων Υποδ................
Ιω ά ν ν η ς ....................... Τμ.Ηλεκτρονικών ΤΕΙ Κ ο ζά ν η ς ................
Κ ω ν /νο ς .......................  ΤΕΙ Διοικ.Μον.Υγείας Π ρόνο ιας................
Ιω ά ν ν η ς .......................  Τ.Ε.Ι. Ορυχείων Κ ο ζά ν η ς ..........................
Κ ω ν /νο ς .......................  Τ.Ε.Ι.Πειραιά Λ ο γ ισ τ ικ ή ..............................
ΠΕΤΡΙΔΟΥ Δέσποινα . . Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών ....................
Γεώργιος .................... Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδ...............
ΖΑΒΑΛΗ Ευτυχία . . . .  Νομική Αθηνών...........................................
Δ ημ ήτρ ιος .................... Σχολή Τεχν.Υπαξ/κών Αεροπορίας . . .
Περικλής .................... Φιλοσοφική Α θ η νώ ν .................................
Α γ γ ελ ο ς .......................  Τμ.Ιστορίας-Εθνολογίας Κομοτην . . . .
Δ ή μ ο ς ..........................  ΤΕΙ Πάτρας Μ ηχανολόγω ν.......................
Κ ω ν /νο ς .......................  Φιλόλογος Παιδαγωγ.Ψυχολογίας . . . .
Ιω ά ν ν η ς .......................  Μαθηματικό Ιωαννίνων ..........................

Αρχ/κας/ΑΔΛέσβου 
Αρχ/κας/Σ.Ε.Φ.Φ. Τρικάλων 
Αστυνόμος Α7Α.Τ Ρόδου 
Αστυνόμος Α’/Επιτελείο/ Δ Α Δ Α  
Ανθ/μος/Α.Τ. Θέρμου 
Αρχ/κας/Α.Τ.Καματερού 
Ανθ/μος ε.α.
Αρχ/κας/ΤΑ. Ναυπλίου 
Ανθ/μος ε.α.
Ταξίαρχος ε.α.
Αρχ/κας/Επιτελείο ΑΔ. Ροδόπης 
Αρχ/κας/Τ.Τ. Ιωαννίνων 
Αρχ/κας/ΔΤΕΝΕ/Τμ. 2 ο Συν. Οχημάτων 
Αρχ/κας/Γρ.Κινήσεως - ΔΑΑ.
Υπαστυνόμος Β'/Τ.Τ. Μεσολογγίου 
Αρχ/κας/Επιτελείο ΑΔ. Ηλείας 
Αρχ/κας/ΤΔ.Ν. Πατρών 
Αστυνόμος Α'/Α.Τ.Τούμπας 
Αστυνόμος Β' ε.α.
Αρχ/κας/Α.Τ. Παγκρατίου 
Αστυνόμος Β'/Τ.Τ. Θηβών 
Αρχ/κας/Α.ΤΑγ. Γεωργίου 
Ανθ/μος/Α.Τ. Νιγρίτας - Σερρών 
Ανθ/μος ε.α.
Αρχ/κας/Επιτελείο ΑΔ. Αργολίδος 
Αρχ/κας/Επιτελείο ΑΔ. Αργολίδος 
Αρχ/κας/ Υποδ/νση Τροχαίας Αθηνών 
Αρχ/κας/ΔΑΑ - ΤΔΧΥ 
Αστυνόμος Β'/ΥΑ. Πατρών 
Αρχ/κας/Α.Τ. Πύργου 
Αρχ/κας/ΥΑ. Λάρισας 
Αρχ/κας/Δ-νση Αμεσης Δράσης 
Π.Υ./Επιτελείο ΑΔ. Λάρισας 
Αρχ/κας Υ.Ε.Φ.Σ.ΚΑ. Κασσαβέτειας 
Αρχ/κας/Β' Α.Τ. Λάρισας 
Αρχ/κας/Τ.Τ. Ξάνθης 
Ανθ/μος ε.α.
Αρχ/κας/ΤΔΑ Καρδίτσας 
Αρχ/κας/Επιτ. ΑΔ. Αχάιας 
Υπαστυνόμος Β'/Επιτελείο/ Δ Α Δ Α  
Ανθ/μος/Α.Τ. Πύλης 
Αρχ/κας/Τ.Τ. Τρικάλων 
Π.Υ./ΓΑΔ.Θεσ/νίκης 
Ανθ/μος/Α.Σ. Στερνών Χανίων 
Αρχ/κας/ΤΑ. Βόλου 
Ανθ/μος/Α.Τ. Αρνίσσας 
Αστ/κας/Τ Α.Τ ρικάλων 
Ανθ/μος ε.α.
Ανθυπαστυνόμος ε.α.
Αρχ/κας/Α.Τ. Γιαννιτσών 
Αρχ/κας/Α.Τ. Αμπελοκήπων 
Αρχ/κας/Α.Τ. Κέρκυρας 
Αστυν.Υποδ/ντής/Δ/νση Δημόσιας Ασφάλειας 
Αρχ/κας/Επιτελείο ΑΔ. Ημαθίας 
Αρχ/κας/Δ/νση Αστυν.Προσωπικού 5 ο ΤΕΛ 
Υποστράτηγος ε.α.
Αρχ/κας/Α.Σ. Αγίας Αννας Ευβοίας 
Αρχ/κας/Υ.ΦΔ.Φ. Θεσ/νίκης 
Αστυν.Υποδ/ντής/ΑΔ. Χανίων 
Αρχ/κας/Τ.Τ. Γιαννιτσών 
Αρχ/κας/Α.Τ.Σαλαμίνας 
Ανθ/μος ε.α.
Ανθ/μος/Α.Τ. Αρτας 
Αστυν.Υποδ/ντής/Β’ Α.Τ. Ηρακλείου 
Αστυν. Α'/Α.Τ.Πειραιά 
Ανθ/μος ε.α.
Αρχ/κας/Επιτελείο ΑΔ. Αργολίδος 
Ανθ/μος/Τμ. Αμεσης Δράσης Πατρών 
Ανθ/μος ε.α.
Αστυνόμος Α'/Α.Τ. Κομοτηνής 
Αρχ/κας/ΕπιτΑΔ. Φθιώτιδας 
Αρχ/κας/Α.Σ. Ιάσμου Ροδόπης 
Αρχ/κας/Α.Τ. Π.Φαλήρου 
Ανθ/μος ε.α.
Ανθ/μος/Επιθεώρηση Αστυν. Κ.Μακεδονίας 
Αρχ/κας/Ασφάλεια Βουλής των Ελλήνων 
Π.Υ./Τμήμα Τροχαίας Γλυφάδας 
Αρχ/κας/Α,Τ. Δράμας 
Π.Υ./Β'/Επιθεώρηση Αστυν. Δυτ.Ελλάδος 
Ανθ/μος/Α.Τ.Νεάπολης 
Υπ/μος Β'/ΣΑ.ΕΑ.
Αρχ/κας/Α.Φ. Ρητίνης 
Αρχ/κας/Α.Τ. Χρυσούπολης 
Αρχ/κας/Α.Τ. Σταδίου 
Π.Υ./Α.Τ. Καλαμάτας
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ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΟΝΕΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΑΚΗ Ελισάβετ................
ΖΑΧΑΡΗ Β α σ ιλ ικ ή ....................
ΖΑΧΟΥ Χ ρυσ άνθη ....................
ΖΕΡΒΑΛΑΚΗ Θεονύμφη . . . .
ΖΕΧΙΡΙΛΗΣ Α θ α νά σ ιο ς .............
ΖΗΚΑΣ Ιω ά ν ν η ς .......................
ΖΙΑΚΑ Σ τα υ ρ ο ύ λα ....................
ΖΙΓΓΙΡΙΔΗΣ Γεώ ργιος................
ΖΙΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Α γ λ α ΐα .............
ΖΙΟΓΔΣ Δ ή μ ο ς ..........................
ΖΟΡΜΠΑ Β ικτω ρία....................
ΖΥΓΟΓΙΩΡΓΟΥ Ευαγγελία . . . . 
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος . . . . 
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ Αναστασία . . . .  
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ουρανία .
ΘΕΟΔΩΡΗ Ρεβέκκα .................
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαργαρίτα .
ΘΕΟΛΟΓΙΤΗ Α ννα .......................
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριοε .
ΘΕΟΧΑΡΗ Βασιλική ................
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ελευθέριος
ΙΦΟΓΛΟΥ Ελισάβετ....................
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ανδρέας .............
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Κων/νος .............
ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ Κ υ ρ ιά κ ο ς .............
ΚΑΖΑΚΙΔΟΥ Παναγιώτα - Ειρήνη 
ΚΑΪΜΑΚΑΜΗΣ Γεώργιος . . . .
ΚΑΙΝΤΑΤΖΗ Ε λ έ ν η ....................
ΚΑΚΑΒΑΣ Δημήτριος................
ΚΑΚΑΝΗΣ Κ ω ν /ν ο ς ................
ΚΑΚΙΩΡΗ Β ασ ιλ ική ....................
ΚΑΚΚΟΣ Α ν δ ρ έ α ς ....................
ΚΑΚΟΥΡΗ Γεω ργία ....................
ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ Αναστάσιος . .
ΚΛΑΔΕΡΗ Μ α ρ ία .......................
ΚΑΛΛΙΑΜΗΣ Σ τ α ύ ρ ο ς .............
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Γ εω ρ γ ία .............
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Σ ω τη ρ ία .............
ΚΑΛΟΥΣΗ Μ α ρ ία .......................
ΚΑΛΟΦΑΣ Κ υρ ιάκος................
ΚΑΜΗΤΑ Γ ε ω ρ γ ία ....................
ΚΑΝΔΥΛΗΣ Λ ε ω ν ίδ α ς .............
ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ Ιω άννης.............
ΚΑΠΡΑΛΟΥ Α ν ν α .......................
ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ Ιωάννης . . . . 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος . . . 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος . . . 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Στέφανος . . .
ΚΑΡΑΔΗΜΑ Β ικ τω ρ ία .............
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ Αλεξάνδρα . . . .
ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΥ Φ λώ ρα................
ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ Δημήτριος . . . .
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Ευθαλία................
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ Γεώργιος . . .
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗ Ε ιρ ή ν η .............
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ Παντελής . . .
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ Φ ω τε ινή .............
ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ Χρήστος . . . .
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ Δ ήμ η τρ α .............
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Χρυσούλα ,
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ Μυρσίνη .............
ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΙΔΟΥ Φωτεινή . . .
ΚΑΡΑΤΕΝΙΖΗ Μ α ρ ία ................
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Γεώ ργιος.............
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Γεώ ργιος.............
ΚΑΡΓΙΩΤΙΔΟΥ Αναστασία . . . .
ΚΑΣΟΥΜΗΣ Ιω άννης................
ΚΑΣΣΑΡΗ Ιωάννα ....................
ΚΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗ Ελευθερία . .
ΚΑΤΕΡΗΣ Ιω ά ν ν η ς ....................
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ Μ α ρ ία ....................
ΚΑΤΣΑΡΟΥ Α ικα τερ ίνη .............
ΚΑΤΣΟΥΛΗ Κωνσταντία . . . . 
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Βασίλειος . . . .
ΚΑΨΑΛΗΣ Γ εώ ργ ιος ................
ΚΕΙΟΣ Παναγιώ της....................
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ Α χ ιλλ έα ς .............
ΚΕΦΗΣ Ιω ά ν ν η ς .......................
ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική . . 
ΚΙΑΜΗΛΙΔΟΥ Αναστασία . . . . 
ΚΙΟΤΣΕΚΙΔΟΥ Γεσθημανή
ΚΙΟΥΣΗ Θ εο δ ώ ρ α ....................
ΚΙΡΚΟΥΣΗ Π ασχαλία................
ΚΙΤΣΙΟΣ Παναγιώ της................
ΚΛΑΨΗ Παναγιώτα ................

................ Θ εοφ ά νης ...............

................  Ευάγγελος .............

................ Αθανάσ ιος...............

................  Εμμανουήλ .............

................ Β α ϊτσ η ς ...................

................ Σ π υ ρ ίδ ω ν ...............

................ Δ ημ ήτρ ιος ...............

................ ΛΑΣΚΟΥ Βασιλική

................ Νικόλαος ...............

................ Κ ω ν/νο ς ..................

................ Αναστάσιος . . .

................ Αντώνιος ...............

................ Θεμιστοκλής . .

................ Δ ημ ήτρ ιος ...............

................ Γεώργιος ...............

................  Παύλος ................

................ Κ ω ν/νο ς ..................

................ Ιω ά ννη ς ...................

................ Αθανάσιος . . . .

................  Ανδρέα .............
ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα
................  Θεόκλητος . . .
................ Παναγιώτης . . .
................ Γεώργιος . . . .
................ Γ ε ώ ρ γ ιο ς ...............
................ Γεώργιος . . . .
................ Θ ω μάς..................
................ Νικόλαος . . . .
................ Ιω ά ννη ς ................
................ Σωτήριος . . . .
................ Κ ω ν/νο ς ...............
................ Κ ω ν/νο ς ...............
................ Φώτιος ...............
................ Γεώργιος . . . .
................ Αναστάσιος . . .
................ Βασίλειος . . . .
................ Ιω ά ννη ς ...............
................ Ιω ά ννη ς ...............
................ Κ ω ν/νο ς ...............
................ Σωτήριος . . . .
................ Βαϊος ...................
................ Νικόλαος . . . .
................ Αθανάσιος . . . .
................ Κ ω ν/νο ς ................
................ Γεώργιος . . . .
................ Γεώργιος . . . .
................ Κ ω ν /νο ς ...............
................ Ιω ά ν ν η ς ...............
................ Γεώργιος . . . .
................ Ιω ά ν ν η ς ...............
................ ΓΑΒΡΑ Ειρήνη . .
................ Βασίλειος . . . .
................ Βασίλειος . . . .
................ Ιω ά ν ν η ς ...............
................ Κ ω ν /νο ς ...............
................ Κ ω ν /νο ς ...............
................ Γεώργιος . . . .
................ Γρηγόριος . . . .
................ Ιω ά ν ν η ς ...............
................ Παναγιώτης . . .
................ Νικόλαος . . . .
................ Ηλίας ...................
................ Θεόδωρος . . .
................ Αθανάσιος . . . .
................ Αναστάσιος . . .
................ Δημήτριος . . . .
................  Λουκάς .............
................ Παναγιώτης . . .
................  Ανδρέας .............
................  Λάμπρος .............
................ Βασίλειος . . . .
................ Κ ω ν /νο ς ...............
................  Αλέξανδρος . . .
................  Αλέξανδρος . . .
................ Σωτήριος . . . .
................ Νικόλαος . . . .
................ Θ ω μάς...................
................ Βασίλειος . . . .
................ Βασίλειος . . . .
................ Δημήτριος . . . .
................ Αθανάσιος . . . .
................ Αθανάσιος . . . .
................ Κ ω ν /νο ς ...............
................ Δημήτριος . . . .
................ Δημήτριος . . . .

Φιλοσοφική Σχολή Ρεθύμνου . . .
Τ.Ε.ΙΑθηνών Λ ο γ ισ τ ικ ή ....................
Ιστορίας Αρχαιολογίας Κρήτης . .
ΤΕΙ Α υτο μ .Π ε ιρ α ιά ..........................
Σ.Μ.Υ. Σ τρ α το ύ .................................
ΑΣΟΕΕ Τμήμα Σ τ α τ ισ τ ικ ή ς .............
Οικονομικό Τμ.Παν.Μακεδονίας . . 
Τ.Ε.Ι. Πειραιά - Μηχανολογία . . . .  
Πολ. Επιστήμη-ΔημΔιοικ.Νομική . .
Σχολή Αστυφυλάκων.......................
Παιδαγωγικό Δημ.Εκπαίδευσης Αθ . 
Τμ.Μηχ/γων-Αεροναυπηγών Μηχαν. 
Χρημ.& Διοικ.Τραπεζών Πειραιώς .
Τ.Ε.Ι Η ρακλείου .................................
Χημικό Π αν.Π ατρώ ν.......................
Α.Ε.Ι. Φαρμακευτική Πατρών . . . .  
ΟργΔιοικ.Επιχ/σεων Οικ.ΠανΑΘ . . 
Οδοντοτεχνική Σχ.ΤΕΙ Αθηνών . . . 
Τ.Ε.Ι. Κοζάνης - Σχεδιασμού . . . .
Φιλολογία Α θ η νώ ν ..........................
Ηλεκτρ/γών Μηχ/κών Ξάνθη . . . 
ΤΕΙ Θεσ/νίκης ΤμΑισθητικής . . . .
Τ.Ε.ΙΑθηνών ....................................
Φυσικό Τμήμα Παν,Αθηνών.............
Σχολή Αστυφυλάκων.......................
Διεθ.Ευρωπ.Πολιτ.Οικον.Σπουδές 
Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας Τμ. Μηχ/γίας . . . . 
Παιδαγωγικό Νηπ/γών Θράκης . . 
Σχ. Εμποροπλοιάρχων Πρέβεζας .
Οικονομικό Τμήμα Α.Π.Θ...................
Πάντειο Παν/μιο ΔημΔιοίκηση . . .
Φυσικό Π α τρ ώ ν ..............................
Φιλοσοφική Σχολή Ρεθύμνου . . .
Σχολή Αστυφυλάκων.......................
Ιατρική Σχολή Α θ η νώ ν ....................
Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών . 
Τ.Ε.Ι.Πάτρας Δ/νση Τουρ. Επιχ. . . . 
Πολιτικές Επιστήμες-ΔΔιοίκηση . .
Τ.Ε.Ι Δασοπονίας Λ α μ ία ς ................
ΤμΔιεθν.Εμπορίου ΤΕΙ Κοζάνης . .
Νοσηλευτική Αθηνών ....................
Σχολή Αστυφυλάκων.......................
Σχολή Αστυφυλάκων.......................
Πάντειο Π ανεπ ιστήμιο....................
Σχολή Αστυφυλάκων.......................
ΤΕΙ Πειραιά Η λεκτρον ική .................
Σχολή Αστυφυλάκων.......................
Τμ. Φιλολογίας Παν. Ιωαννίνων . . .
Νοσηλευτική Αθηνών ....................
Ιστορικό-Αρχαιολογικό Αθηνών . .
Νομική Σχολή Α.Π.Θ...........................
Ιατρική Σχολή Α θ η νώ ν ....................
Τμ. Αισθητικής Τ.Ε.Ι θεσ/νίκης . . .
Τ.Ε.Ι. Πάτρας Λ ογισ τικό ....................
Φιλολογικό Τμήμα Κομοτηνής . . .
Χημικό Τμήμα Π ανΑθηνώ ν.............
Νηπιαγωγών Θ ράκης.......................
Σχολή Αστυφυλάκων.......................
ΙστορΑρχαιολογικό ΤμΑ.Π.Θεσ. . . 
ΤΕΙ Πατρών ΤμΛογοθεραπείας . .
Ναυπηγική ΤΕΙ Π ε ιρ α ιώ ς .................
Σχολή Αστυφυλάκων.......................
Νοσηλευτική Σχολή Σίνδου . . . .
Α.Σ.Ο.Ε.................................................
Σχολή Αστυφυλάκων.......................
Τμ. Διατροφής Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης . . .
Τ.Ε.ΦΑ. Σ ε ρ ρ ώ ν ..............................
Τ.Ε.Ι. Λαμίας Ν ο σ η λ ευ τ ικ ή .............
Φιλοσοφικό-Παιδαγωγικό Θεσσαλ. 
Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας . . . 
Φυτική Παραγωγή ΤΕΙ Αρτας . . . .
Τ.Ε.Ι. Ιωαννίνων.................................
ΤΕΙ Καβάλας Λ ογ ισ τώ ν....................
Σχολή Αστυφυλάκων.......................
Σχολή Ικάρων Σ.ΜΑ..........................
Σ.ΣΑ.Σ. Θ ε σ /ν ίκ η ς ..........................
Τ.Ε.Ι.Κοζάνηε....................................
Τμήμα Φυσικής Παν/μιο Αθηνών . .
Τ.Ε.ΙΛαμίας........................................
Φιλοσοφική Σχολή Θεσ/νίκης . . . 
Τμήμα Φιλολογικό Παν.Ροδόπης . . 
Γυμναστική Ακαδημία Κομοτηνής . 
Σχολή Νοσηλευτικής ΤΕΙ Λάρισας . 
Γεωπονία Φυτ.& Ζωική Παραγωγή . 
Γαλλική Φιλολογία Α θηνώ ν.............

Αρχ/κας/Α,Τ. Αγ. Βλασίου 
Υπαστυνόμος Α' ε.α.
Αρχ/κας/Α,Τ. Τρικάλων 
Αστυνόμος Β'/ΤΑ. Αγ. Νικολάου 
Αρχ/κας/Τ.Τ. Αλεξ/πο λης 
Αρχ/κας/Α.Τ. Πελοπίου 
Ανθ/μος/Α.Σ. Μαυρονερίου Κιλκίς 
ΠΎ ΠΕ Β'/Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας 
Αρχ/κας/ΥΚΑ-Τμήμα Ενημέρωσης 
Αρχ/κας/Α.Τ Σερρών 
Αρχ/κας/Α.Τ. Καλαμπάκας 
Αρχ/κας/Α.Τ. Λιτοχωρίου 
Αρχ/κας/Τμήμα Τροχαίας Γλυφάδας 
Αστ/κας/Α.Τ. Αλικιανού Χανίων 
Αρχ/κας/Α.Τ. Αμαλιάδας 
Αρχ/κας/Επιτ. Σχολής Αστυφυλάκων 
Ανθ/μος/Α.Τ.Καμ. Βούρλων 
Αστυνόμος Α7Α.Τ. Ακροπόλεως 
ΑστΔ/ντής/Δ /νση Κρατικής Ασφάλειας 
Αστ/μος Α'/Διευθύνση Αστυν. Προσωπικού 
ΠΎ/Α'/Διεύθυνση Ελεγκτηρίου Δαπανών 
Ανθ/μος/Α.Τ. Καβάλας 
Αρχ/κας/Α.Τ.Πτολεμαϊδας 
Αρχ/κας/Α' Α.Τ. Αγρινίου 
Αστυνόμος Α7Α.Τ. Αλεξανδρείας 
Αστυνόμος Α7Α.Τ. Αλεξανδρείας 
Αρχ/κας/ Υ Μ Μ 
Αρχ/κας/ΥΑ. Αλεξ/πολης 
Αρχ/κας/Ε' Α.Τ. Πατρών 
Ανθ/μος/ΔΑΕΘ Τ.Δ.Χ.Υ.
Αρχ/κας/ΥΑ. Ιωαννίνων 
Αρχ/κας/Επιτελείο ΑΔ. Αχαϊας 
Αρχ/κας/Α.Τ. Ακροπόλεως 
Αστυνόμος Α7Α.Τ. Φλώρινας 
Αστυνόμος Α7Δ/νση Τεχνικών/ΥΔΤ 
Ανθ/μος/Τμ. ΜετΔικ.Πειραιά 
Αρχ/κας/Α.ΤΔραπετσώνας 
Αρχ/κας/Σχολή Μ ετ/σης Επιμόρφωσης 
Υπαστυνόμος Β7ΤΑ. Εδεσσας 
Αστ/κας/Α.Τ. Δοξάτου 
Αρχ/κας/Α.Τ.Σοφάδων 
Αρχ/κας/Α.Τ. Καλαμπάκας 
Αρχ/κας/ΥΤΕΒΕ - 6ο ΤΚΟ 
Αρχ/κας/5ο Τμήμα Κτιρίων 
Αρχ/κας/Τ.Τ. Καλαμάτας 
Αστ/κας/Α.Τ. Καλλιθέας 
Αρχ/κας/Υποδ,Ασφάλειας Κέρκυρας 
Ανθ/μος ε.α.
Αρχ/κας/Τ.Τ. Ναυπλίου 
Αρχ/κας/Α.Τ. Φαρσάλων 
Π.Υ./Δ/νση Μελετών 
Αρχ/κας/Τ.Τ.Ν.Ιωνίας 
Αρχ/κας/Α.Τ. Καρδίτσας 
Αρχ/κας/Α.Τ. Αιγίου 
Αρχ/κας/Β' Α.Τ. Αγρινίου 
Αρχ/κας/Β’ Α.Τ. Αγρινίου 
Αρχ/κας ε.α.
Αρχ/κας/ΤΑ. Νάουσας 
Αστυνόμος Α7Α.Τ.Περ.Σερρών 
Αρχ/κας/Τ.Τ. Καβάλας 
Ανθ/μος/Τ.Τ. Τρικάλων 
Υπαστυνόμος Α7Α.Τ. Δράμας 
Αρχ/κας/ΥΤΕΒΕ - 6ο ΤΚΟ 
Αρχ/κας/Α,Τ. Καλλιθέας 
Ανθ/μος/Διεύθυνση Διαχείρησης Υλικού 
Ανθ/μος/Επιτελείο ΑΔ. Ορεστιάδος 
Ανθ/μος/Υ.Μ Δ. Θεσ/νίκης 
Αστυν. Υποδ/ντής/ΕπιτΑΔΑχαϊας 
Αστ/κας/Β ' Α.Τ. Λάρισας 
Υπαστυνόμος Α7Α.Τ. Αρτας 
Αρχ/κας/Α.Τ. Λαμίας 
Αρχ/κας/Επιτελείο Α.Δ. Αχαϊας 
Αρχ/κας/Α.Τ. Καβάλας 
Αρχ/κας/Α.Τ. Καβάλας 
Τ.Τ. Θεσ/νίκης 
Αρχ/κας/Α.Τ. Στυλίδας 
Αρχ/κας/Α.Σ.Πύργων 
Ανθ/μος/ΕΚΑΜ
Αρχ/κας/Επιτελείο ΑΔ.Κοζάνης 
Αρχ/κας/ΥΤΕΒΕ - 6ο ΤΚΟ 
Αρχ/κας/Α.Τ. Ελευθερούπολης 
Αρχ/κας/Τμήμα Ασφάλειας Λαμίας 
Αρχ/κας/Α.Τ. Σερρών 
Αρχ/κας/Α.Τ.ΠερΑρτας 
Αρχ/κας/ΔΑΑ/ΤΕΛ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΛΕΑΝΘΙΔΗ Κυριακή....................
ΚΟΘΩΝΑΕ Φ ώ τιο ς .......................
ΚΟΚΚΑΛΗΣ Παναγιώ της.............
ΚΟΚΚΑΣ Αλέξιος .......................
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Καλλιόπη................
ΚΟΚΚΩΝΗΣ Α θ α ν ά σ ιο ς .............
ΚΟΛΙΟΥ Ο υρανία ..........................
ΚΟΛΛΑΡΑ Φωτεινή ....................
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος . . . 
ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΥ Παναγιώτα . . . .
ΚΟΝΤΟΥ Αντωνία .......................
ΚΟΝΤΟΥΔΑΚΗ Αικατερίνη . . . .
ΚΟΣΜΑ Ε λ έ ν η ..............................
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ Α ικα τερ ίνη .............
ΚΟΤΣΟΥΠΙΑ Π ελα γ ία ....................
ΚΟΥΒΕΛΑ Α ννα ..............................
ΚΟΥΚΟΣ Ιωάννης .......................
ΚΟΥΚΟΥ Χ ρ ισ τ ίν α .......................
ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗ Αφροδίτη . . .
ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑΣ Α νδρέας.............
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ Χ ρ ή σ το ς ................
ΚΟΥΛΟΥΡΗ Κων/να ....................
ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ Ιω ά ν ν η ς .............
ΚΟΥΝΤΟΥΡΓΙΩΤΗ Δέσποινα . . .
ΚΟΥΡΣΑΡΗ Μ α ρ ία .......................
ΚΟΥΣΔΗΣ Παναγιώτης .............
ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ Δ ά φ ν η ................
ΚΟΥΤΡΩΝΑΣ Σωτήριος .............
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ Α ικατερ ίνη................
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ Στυλιανή....................
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ζαφείρης . . . 
ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστ. 
ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑΣ Παναγιώτης . . . 
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑ Χριστίνα . . . . 
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ Ευθύμιος . . . .
ΚΟΥΦΟΣ Ε υάγγελος....................
ΚΟΦΑΣ Σπ υρ ίδω ν.......................
ΚΡΙΑΡΑΚΗ Ζ α μ π ία .......................
ΚΡΟΥΠΗ Κ ω ν/να ..........................
ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ Α ργυρώ ....................
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Μ ε ν έ λ α ο ς .............
ΚΥΡΙΤΣΗ Μαρία ..........................
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ Φωτεινή . . . . 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΔΗΣ Ευστάθιος . . 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΔΗΣ Μιχαήλ . . . . 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χρυσούλα . . . 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος . 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική . .
ΚΩΣΤΙΚΑ Μ α ρ ία ..........................
ΚΩΣΤΙΚΟΣ Χριστόφορος . . .  
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος . . . 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Κρυσταλλία . . .
ΚΩΤΑΔΟΥ Σοφία .......................
ΚΩΤΤΗ Ελένη.................................
ΛΑΓΙΟΣ Αθανάσιος.......................
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης .............
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ω ν /ν ο ς .............
ΛΑΖΑΝΑΣ Αλέξανδρος .............
ΛΑΖΑΡΔΟΥ Μ α ρ ία .......................
ΛΑΖΟΥ Ελένη ..............................
ΛΑΜΠΡΙΝΔΗ Φ ω τε ινή ................
ΛΑΝΑΡΑΣ Αλέξανδρος .............
ΛΑΝΗ Βασιλική..............................
ΛΑΠΠΑ Ε ιρήνη..............................
ΛΑΠΠΑΣ Λ ά ζα ρ ο ς .......................
ΛΑΣΧΟΣ Ν ικόλαος.......................
ΛΕΚΚΑΚΟΣ Γεώργιος ................
ΛΕΛΙΔΗΣ Δ η μ ή τρ ιο ς ....................
ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ Καλλιόπ η................
ΛΕΤΣΙΟΣ Σπυρίδων.......................
ΛΕΩΝΔΟΥ Κ υρ ιάκος ....................
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος . . . .
ΛΙΑΣΚΑ Παναγιώτα ....................
ΛΙΟΛΗΣ Χ ρ ή σ τ ο ς .......................
ΛΙΟΝΑΣ Ιω άννης..........................
ΛΟΥΙΖΟΣ Α λέξα νδ ρ ο ς ................
ΛΟΥΚΑ Ο λγα .................................
ΛΟΥΚΕΡΗ Α ρ ε τ ή ..........................
ΛΥΚΔΟΥ Κ υ ρ ια κ ή .......................
ΛΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.......................
ΛΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Φ ώ τ ιο ς ................
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ Μαρία ................
ΜΑΚΡΗ Α ρ ισ τέα ..........................

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΟΝΕΑ
Χ ρήσ τος.......................  Δ ιο ίκ.Μ ονάδοε...........................................  Ton. Αυτοδ/σηςΑρχ/κας/ΥΔΕΖΙ-Τμήμα Αναζητήσεων
Νικόλαος .................... Ιατρική Ιω α νν ίνω ν ....................................  Αρχ/κας/Α.Τ. Φαρκαδόνας
Σ τ έ φ α ν ο ς .................... Παιδαγωγικό Δημ.Εκπαίδευσης Αθ . . . . Αστυνόμος Α'/ΤΑ.Καρδίτσας
Λ ά ζα ρο ς .......................  Σχολή Αστ/κων Ελ. Α σ τυ ν ο μ ία ς .............  Αρχ/κας/1 ο Τμήμα Τυπογραφείου
Νικόλαος .................... Παιδαγωγικό Κρήτης-Νηπιαγωγών . . . .  Αρχ/κας/Α.Τ. Μοιρών
Π έ τ ρ ο ς .......................  Σχολή Αστυφυλάκων.................................  Ανθ/μος ε.α.
Γεώργιος .................... Τ.Ε.Ι. Αθηνών Γραφικών Τεχνών .............  Υπαστυνόμος Β 'ε.α.
Εμμανουήλ.................... Αρχαιολ/κό-Φιλολογικό-Ιστορικό . . . .  Ανθ/μος/Επιτελείο ΑΔ. Ροδόπης
Λουκάς .......................  Σχολή Αστυφυλάκων.................................  Αρχ/κας/Α.Τ.Μοσχάτου
Β α σ ίλ ε ιο ς .................... Γαλλική Φιλολογία Α θηνώ ν.......................  Αστ. Δ/ντής/Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας
Κ ω ν /νο ς .......................  Παιδ. Νηπιαγωγών Θ ε σ /ν ίκ η ς ................  Αρχ/κας/Τμ. Αγορ. Καλαμάτας
Φ ραγκ ίσ κος................  Μ.Μ.Ε. ΠανΑθηνών....................................  Αρχ/κας/ΔΑΑ - ΤΕΛ
Ιω ά ν ν η ς .......................  Γεωλογία Π α τρ ώ ν ....................................  Αστυν. Υποδ/ντής ε.α.
ΒΕΡΟΝΙΚΔΤΗ Ελένη . . ΤΕΙ Θεσ/νίκη Φυτική Π α ρ α γω γή .............  Π.Υ./Α.Τ. Αλιβερίου
Κ ω ν /νο ς .......................  ΤΕΦΑΑ Θεσ/νίκης ....................................  Αρχ/κας/Α.Τ.Πτολεμάίδας
Β α σ ίλ ε ιο ς .................... Ιστορία-Αρχαιολογία Παν.Κρήτης . . . .  Αρχ/κας/Τ.Τ. Κατερίνης
Χ ρήσ τος.......................  Σχολή Ικάρων ΜηχΑεροσκαφών . . . .  Ανθ/μος/Α.Τ. Αλεξ/πολης
Δ ημ ήτρ ιος .................... Νηπιαγωγών Ρεθύμνου ..........................  Π.Υ.ΠΕΑ'/Διεύθυνση Ελεγκτηρίου Δαπανών
Κ ω ν/νο ς .......................  Παιδ/κό Νηπιαγωγικό Α ιγ α ίο υ ................. Ανθ/μος ε.α
Θεόδωρος ................  Σχολή Αστυφυλάκων.................................  Αρχ/κας αποβιώσας
Β α σ ίλ ε ιο ς .................... Επισκεπτών Υγείας ΤΕΙ Α θήνας................  Αρχ/κας/Επιτελείο Α.Δ. Αρκαδίας
Β α σ ίλ ε ιο ς .................... ΠολιτΔομικών Εργων ΤΕΙ Πειρ...................  Συνταξιούχος
Α να σ τά σ ιο ς ................  Φαρμακευτική Σχολή Π α τρ ώ ν ................  Υποστράτηγος/ΥπηρΑσφάλ.Βουλής των Ελλήν
Αθανάσ ιος.................... Νηπιακής Αγωγής Παν/μιο Αθηνών . . . Αρχ/κας/ Υ Μ Ε Τ
Χαράλαμπος................  Νηπιαγωγών Π άτρας.................................  Αρχ/κας/Α.ΤΑιγάλεω
Γεώργιος .................... Σχολή Αστυφυλάκων.................................  Αστυνόμος Α'/ΤΕΛ-ΔΑΘ
Π αναγ ιώ της................  ΤΕΙ Θεσ.Τμ.Τουριστ.Επιχ/σεων................. Αρχ/κας/ΤΑ. Καβάλας
Αθανάσ ιος.................... Σχολή Αστυφυλάκων.................................  Αρχ/κας ε.α.
Σ τ έ φ α ν ο ς .................... Τμήμα Ηλεκτρολογίας Λ ά ρ ισ α ς .............  Αρχ/κας/ΑΆ.Τ. Αγρινίου
Σ τ έ φ α ν ο ς .................... Τμήμα Ηλεκτρολογίας Πατρών .............  Αρχ/κας/ΑΆ.Τ. Αγρινίου
Ε υστάθ ιος.................... Σ.Μ.Υ. Τ ρ ικ ά λ ω ν ........................................ Αρχ/κας/Α.Τ. Κυπαρισσίας
Π αναγ ιώ της ................  Π ά ντε ιο ς .....................................................  Αρχ/κας ε.α.
Δ ημ ήτρ ιος .................... Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου........................................... Αρχ/κας ε.α.
Νικόλαος .................... ΤΕΙ Κ α β ά λ α ς ..............................................  Ανθ/μος ε.α.
Θεόδωρος ................  Μαθηματική Σχολή Α θ η ν ώ ν .................... Αστυν. Υποδ/ντής/Διοικ. ΤΟΤΑ Αθηνών
Κ ω ν/νο ς .......................  Πολ.Μηχανικών Π α τρ ώ ν ..........................  Υπαστυνόμος Β' ε.α.
Γεώργιος .................... Οικον. Επιστήμες Α θ η ν ώ ν .......................  Αρχ/κας/Α.Τ.Παπάγου
Ιω σ ή φ ..........................  Νοσηλευτική ΤΕΙ Θεσ/νίκης .................... Ανθ/μος/Τ.Τ. Δράμας
Χ ρήστος.......................  Κτηνιατρική Θ εσ /ν ίκης .............................. Ανθ/μος/Α.Τ. Αργους Ορεστικού
Α λέξανδρο ς................  ΤΕΙ Νοσηλευτική Α θηνώ ν..........................  Αρχ/κας/Τμήμα Τουριστ. Αστυν.Χαλκίδας
Ευστράτιος ................  Ιατρική Σχολή Θ εσ σ α λ ία ς .......................  Αστυν.Υποδ/ντής/Υ.Ε.Ε.ΒΑ.
Απόστολος ................  Ιατρική Σχολή Παν.Θεσσαλίας................  Αρχ/κας/Α' Α.Τ. Λάρισας
Απόστολος ................  Παιδαγωγικό Τμ.Παν.Ιωαννίνων................  Αρχ/κας/Α.Σ. Πορταριάς
Γεώργιος .................... Σχολή Αστυφυλάκων.................................  Αρχ/κας/Α.Τ.Σερβίων
Λ ε ω ν ίδ α ς .................... Νομική Θ ε σ /ν ίκ η ς ....................................  Υποστράτηγος ε.α.
Αριστείδης ................  Ιταλική Φιλολογία Θ εσ /ν ίκη ς .................... Ανθ/μος/Υ.Ε.Φ.Φ. Κέρκυρας
ΠΑΝΤΑΖΕΛΟΥ Ιωάννα . Φυσικό Ιω ανν ίνω ν....................................  Αστυν. Β'/Γενική Εποπτεία Αγορανομίας
Νικόλαος .................... Τμ.Ιστορίας Αρχ/γίας Α θ η ν ώ ν ................  Αστυν. Α'/ΕΤΥΑΠ-ΚΥΥΑΠ
Χ ρήσ τος.......................  Τ.Ε.Ι.Μεσολογγίου....................................  Αρχ/κας/Α.ΤΑργυρούπολης
Π αναγ ιώ της ................  Φιλολογία Ιωαννίνων.................................  Αστυφ/κας/Α.Τ. Συντάγματος
Σ τυ λ ια νό ς .................... Σχολή Ιστορίας Παν.Θράκης.................... Ανθ/μος/ΙΒ 'ΤΑ. Θεσ/νίκης
Π αναγ ιώ της ................  Σχολή Αστυφυλάκων.................................  Αρχ/κας/Α.Τ.Μοσχάτου
Α ρ ισ τοτέλης................  Ιστορικό Αρχαιολ.Παν.Ιωαννίνων.............  Αρχ/κας/Α.Σ. Αγριός
Γεώργιος .................... Νηπιαγωγών Πατρών .............................. Αρχ/κας/ΑΆ.Τ. Πατρών
Θεόδωρος ................  Γεωπονική Σχολή Θ εσ /ν ίκη ς .................... Ανθ/μος/Υ.ΜΔ. θεσ/νίκης
Χ ρήσ τος.......................  Σχολή Αστυφυλάκων.................................  Αρχ/κας/ΥΤΕΒΕ - 6ο ΤΚΟ
Μ ιχαήλ..........................  Νοσηλευτική Αθηνών .............................. Π.Υ.ΠΕ.Β'/Δ.Χ.Υ - ΔΑΑ.
Β λ ά σ ιο ς .......................  Νομική Σχολή Θ ρ ά κ η ς .............................. Αστυνόμος Β'/Τ.Τ. Κορίνθου
Σ υ μ ε ώ ν .......................  Σχολή Αστυφυλάκων.................................  Αρχ/κας/ Υ Μ Μ
Απόστολος ................  Σχολή Αστυφυλάκων.................................  Αρχ/κας/Τ.ΜΔ. Πατρών
Δημοσθένης................  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο.......................  Αστυνόμος Α'/Α.Τ. Ασπροβάλτας
Κ ω ν /νο ς ....................... Στατιστική Λογ/κή Παν.Πειραιώς . . . .  Ταξίαρχος ε.α.
Αντώνιος .................... Νομική Σχολή Α θ η νώ ν .............................. Αστυνόμος A7A.T. Ισθμού
Σ π υρ ίδ ω ν .................... Τ.Ε.ΙΑΘηνών Ενεργ.Τεχνική.......................  Αρχ/κας/Γενική Εποπτεία Αγορανομίας
Ηλίας ..........................  Κοινωνική Θεολογία Αθηνώ ν.................... Αρχ/κας ε.α.
Νικόλαος .................... Ε.Μ.Π. Α θ η ν ώ ν ........................................... Αστυν. Υποδ/ντής/Διοικ.Τ.Τ.Καισαριανής
Απόστολος ................  Σχολή Ευελπίδων........................................ Ανθ/μος ε.α.
Απόστολος ................  Ιατρική Σχολή Θ εσ /ν ίκης..........................  Αρχ/κας/Α.Τ. Κυψέλης
Λέκκας .......................  Σχολή Ικ ά ρ ω ν ...........................................  Αρχ/κας ε.α.
Π έ τ ρ ο ς .......................  Τ.Ε.Ι.Χαλκίδας Η λεκ τρ ο λο γ ία ς ................. Αρχ/κας/ΑΔΛέσβου
Ιω σ ή φ ..........................  Φιλοσοφική Σχολή Κ ρήτης.......................  Αστυν. Υποδ/ντής/ΑΔ. Ρεθύμνης
Νικόλαος .................... Τ.Ε.Ι.Κοζάνης..............................................  Αρχ/κας/Α.Τ.Κοζάνης
Εμμανουήλ.................... Οργάνωση Δ/ση Συνεταιρισμ. ΤΕΙ . . . .  Αρχ/κας/Τ.Τ. Καβάλας
Π αναγ ιώ της................  Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Λογιστικό ................  Αρχ/κας/Α.Τ.ΚΑχαϊας
Δ ημ ήτρ ιος .................... ΤΕΙ Ζωικής Παραγωγής Λ ά ρ ισ α ς .............  Αρχ/κας/Επιτελείο ΑΔ. Θεσπρωτίας
Α θανάσ ιος.................... ΤΕΙ Μ εσολογγίου.......................................  Αρχ/κας/Επιτελείο ΑΔ. Ακαρνανίας
Αντώνιος .................... Χημικών Μηχ. Π ατρώ ν.............................. Αρχ/κας/Α' Α.Τ. Πατρών
Ιω ά ν ν η ς .......................  Ιατρική Σχολή Θ εσ /ν ίκης..........................  Αστυν. Υποδ/ντής/Α.Υ. Γιαννιτσών
Δ η μ ήτρ ιος .................... Νοσηλευτική Καρπενησιού.......................  Αρχ/κας/Α.Τ. Στυλίδας
Χ ρήσ τος.......................  ΤΕΙ Λογιστική Ηρακλείου Κ ρήτης .............  Αστυνόμος Α'/Τμ. Διαχ/σης Χρηματικού
Δ ημ ήτρ ιος .................... ΤΕΙ Καλαμάτας Δ/κή Μ ον.Υγείας.............  Αρχ/κας/Α.Σ. Κρηνίδων
Σ τα ύ ρ ο ς .......................  Τ.Ε.Ι. Κ α λ α μ ά τα ς ........................................ Υπαστυνόμος Α'/Δ.Ε.Ε/Τ.ΕΛ.
Νικόλαος .................... Πολιτικός Μ ηχαν.Θ εσ/νίκης.................... Αρχ/κας/Α.Τ. Λαμίας
Νικόλαος .................... Τουριστικών Επιχ/σεων ΤΕΙ Ηρακ . . . .  Αρχ/κας/Τμήμα Ασφάλειας Χανίων
Νικόλαος .................... Μηχανολογία ΤΕΙ Σ ε ρ ρ ώ ν .......................  Ανθ/μος/Α.Τ. Λαμίας
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΟΝΕΑ
ΜΑΚΡΗ Δ έσ π ο ιν α ................................. . . Δ ημ ήτρ ιος .................... ΤΕΙ Νοσηλευτική Π ατρώ ν.................... . . Αρχ/κας/Τμήμα Αγορανομίας Χαλκίδας
ΜΑΛΑΤΡΑΣ Α π ό σ το λ ο ς ....................... . . Χ ρ ισ τό φ ο ρ ο ς ............. Τμήμα Πληροφορικής Παν.Πειραιά . . . . Ανθ/μος/ΥΔΕΖΙ Τμήμα Αναζητήσεων
ΜΑΝΙΚΑ Ε λένη ........................................ . . Αθανάσ ιος.................... ΤΕΙ Λάρισας Πολ.Εργων Υποδ.............. . . Ανθ/μος/Α.Τ. Ιωαννίνων
ΜΑΝΙΟΥΡΑ Βαλσάμω .......................... . . Χρήστος ....................... ΤμΑρχειοθετών-Βιβλιοθηκονομία . . . . Αστ/κας/Τ.Α. Κιλκίς
ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ Ν εκ τά ρ ιο ς ....................... . . Αλέξανδρος ................ Φυσικό Τμήμα Παν/μίου Αθηνών . . . . . Ανθ/μος/Α.Τ.Ψυχικού
ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ Μ ιχ α ή λ ....................... . . Κ ω ν/νο ς ....................... Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας - Ηλεκτρολόγων . . . . . Ανθ/μος/Διεύθυνση Ελεγκτηρίου Δαπανών
ΜΑΝΩΛΗΣ Τιμολέων.............................. . . Αθανάσ ιος.................... Σχολή Αστυφυλάκων.......................... . . Ανθ/μος ε.α.
ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ ................ . . Χαράλαμπος ................ Σχολή ΜονΎπαξ/κών Ναυτικού . . . . . Αρχ/κας/Α.Τ.Πύργου
ΜΑΡΒΑΚΗΣ Α ν τώ ν ιο ς .......................... . . Σ ω κρ ά τη ς .................... Τμ.Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης . . . . Αστ/κας/Α.Τ. Νιγρίτας Σερρών
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Βασιλική.............................. . . Ιω ά ννη ς ....................... Τ.Ε.Ι.Θεσ/νίκης Τεχν. Τροφίμων . . . . . Αρχ/κας/Α.ΤΑγίου Ορους
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Γ εω ργ ία .............................. . . Ιω ά ννη ς ....................... Τ.Ε.Ι.Πειραιά Δ/νση Επιχ/σεων . . . . . . Αρχ/κας/Α.ΤΑγίου Ορους
ΜΑΡΙΝΑΚΗΙ Σ τ έ φ α ν ο ς ....................... . . Α να σ τά σ ιο ς ................ Φιλολογία Ιωαννίνων.......................... . . Ταξίαρχος ε.α.
ΜΑΡΜΑΡΑΣ Χ ρ η σ τ ό ς .......................... . . Δούκας ....................... Σχολή Τουριστ.Επαγγελμάτων ΤΕΙ . . . . Αρχ/κας/Α.Σ. Σκουτάρεως Σερρών
ΜΑΡΟΥΛΗΣ Δ ιονύσ ιο ς .......................... . . Παντελής .................... Σχολή Αστυφυλάκων.......................... . . Αρχ/κας/Τ.Τ. Βόλου
ΜΑΣΤΟΡΗΣ Αλέξανδρος .................... . . Ζαχαρίας .................... ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ Ηλεκτρονικών Αθ. . . . . Αρχ/κας/Επιτελείο ΑΔ. Σερρών
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Α γγελος .................... . . Δ ημ ήτρ ιος .................... ΤΕΙ Διοίκηση Επιχ/σεων Πατρών . . . . . ΑστυνΔ/ντής/Α.Υ. Θηβών
ΜΑΥΡΙΔΟΥ Μ ελ ισ σ ά νθ η ....................... . . Κ ω ν /νο ς ....................... Πάντειος Α θ η ν ώ ν .............................. . . Αστυν.Υποδ/ντής/ΑΔ. Ηρακλείου
ΜΑΥΡΙΔΟΥ Χ ρ υ σ ο ύ λ α .......................... . Αθανάσ ιος.................... Θεολογική Σχολή Θ εσ /ν ίκη ς ............. . . Αστυνόμος Α' ε.α.
ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Γεώργιος . , . . . Δ η μ ό κ ρ ιτο ς ................ Λογιστ.Χρηματοοικονομική Σχολή . . . . Αρχ/κας/Α.Τ. Αερολιμένα
ΜΑΧΑΙΡΙΔΗ Α ρχοντούλα....................... . . Χαράλαμπος ................ Αστικής & ΠεριφΑναπτ.Παντείου . . . . Αρχ/κας/ΥποδΑσφάλειας Κέρκυρας
ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗ Ιω άννα....................... . . Γεώργιος .................... ΤμΔημΔιοικ.Παντείου Αθηνών . . . . . . Αστυν.Υηοδ/ντής/Α.Δ. Ηρακλείου
ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗ Χαρούλα.................... . . Γεώργιος .................... Οικονομική Σχολή ΠανΑθηνών . . . . . . Αστυν.Υποδ/ντής/ΑΔ. Ηρακλείου
ΜΕ-ΙΑΣ Σ ά β β α ς .................................... . . Ιω ά ν ν η ς ....................... Σχολή Αστυφυλάκων.......................... . . Ανθ/μος ε.α.
ΜΗΛΑΚΗ Ε λ έ ν η .................................... . . Γεώργιος .................... Μαθηματικό Π ατρώ ν.......................... . . Αστυν.Υποδ/ντής/ΑΔ. Λασιθίου
ΜΗΛΙΩΝΗ Δήμητρα Αλεξάνδρα . . . . . . Γρηγόρ ιος .................... Ιατρική Σχολή Παν. Θεσ/νίκης . . . . . . Αστυνόμος Α' ε.α.
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ Π έ τ ρ ο ς .......................... . . Ευάγγελος .................... Αν.Σχ.Εμποροπλοιάρχων Ε.Ναυτικ . . . . Αρχ/κας/ΤΔ.Ν. Ρόδου
ΜΗΝΟΓΛΟΥ Α ν α σ τα σ ία ....................... . . Τρύφ ω νας.................... ΤΕΙ Ζωικής Παραγωγής Θεσ/νίκης . . . . Υπαστυνόμος Α'/Επιτελείο ΑΔ. Ξάνθης
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Ιωάννα Μαρία . . . . . . Δ ημήτρ ιος .................... Πάντειο Π ανεπ ιστήμιο....................... . . Αντιστράτηγος - Α' Υπαρχηγός
ΜΗΤΣΑΚΑΚΗ Α ντιγόνη .......................... . . Εμμανουήλ .................... Δασολογία Παν/μιο Θεσ/νίκης . . . . . . Π.Υ./Επιτελείο ΑΔ.Κοζάνης
ΜΗΤΣΙΟΣ Δ ημήτρ ιος.............................. . . Γ ε ώ ρ γ ιο ς .................... Σχολή Αστυφυλάκων.......................... . . Αρχ/κας/Επιτ. ΑΔ Λάρισας
ΜΙΛΗ Σ ο φ ία ........................................... . . Κ ω ν /νο ς ....................... Σχολή Επισκεπτριών ΤΕΙ Αθηνών . . . . . Αρχ/κας/ΥποδΑσφάλειας Κέρκυρας
ΜΙΧΑΛΑΣ Γ ε ώ ρ γ ιο ς .............................. . . Δ ημήτρ ιος .................... Μηχανολογικό Κ α β ά λα ς .................... . . Αρχ/κας/ΔΑΕΘ Τ.ΜΗ.Μ.
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε υαγγελ ία ................ . . Βλάσης ....................... Νηπιαγωγών Θ ράκης.......................... . Αρχ/κας/Τ.Τ Αστ.Πατρών
ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗ Μ α ρ ία .............................. . . Μ ανούσος.................... Λογιστική Τ.Ε.Ι Ηρακλείου ................ . . Αρχ/κας/Α.Σ.Παλαιών Ρουμάτων Χανίων
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ Ιωάννης.................... . . Κ ω ν /νο ς ....................... Τ.Ε.Φ.ΦΑ. Κομοτηνής.......................... . . Π.Υ./Επιτελείο ΑΔ. Αχαϊας
ΜΟΣΙΑΛΟΥ Α ν ν α .................................... . . Δ ημήτρ ιος .................... ΤΕΙ Σ ερρώ ν........................................... . . Ανθ/μος ε.α.
ΜΟΣΧΙΔΗ Β ικ τω ρ ία .............................. . . Γεώργιος .................... Φιλολογία Παν.Κομοτηνής................ . . Αρχ/κας/Τ.Τ. Κατερίνης
ΜΟΣΧΟΥ Μ ερ σ ίνη ................................. . . Ιω ά ν ν η ς ....................... Σχ.Οικονομικών Επιστημών Μακεδ . . . . Αρχ/κας/Επιτελείο ΑΔ. Μαγνησίας
ΜΟΥΤΙΔΟΥ Σ ο φ ία ................................. . . Ε υστάθ ιος.................... Παιδαγωγικό Β ό λ ο υ .......................... . . Αρχ/κας/ΔΑΕΘ Τ.ΜΗ.Μ
ΜΠΑΖΙΝΑΣ Ιω σ ή φ ................................. . . θ ω μ ά ς .......................... Φυσικό Πάτρας ................................. . . Αρχ/κας/ΥΠΕ-Τμήμα Προστ -ένων Επισήμων
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ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ Π έ τ ρ ο ς .................... . . Νικόλαος .................... Σχολή Αστυφυλάκων.......................... Αστυνομικός ε.α.
ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ Κ ω ν/νος.......................... . Γεώργιος .................... Σχολή Αστυφυλάκων.......................... . Αρχ/κας/Επιτελείο ΑΔ. Ηλείας
ΜΠΑΜΠΟΥΚΛΗΣ Φώτιος .................... . . Ε υστάθ ιος.................... Μαθηματικό Αθηνώ ν.......................... . . Αστυνόμος Α'/Α.Τ. Καλλιθέας
ΜΠΑΡΚΑ Δ ήμητρα ................................. . . Λάμπρος ....................... Πάντειος Α θ η ν ώ ν .............................. . . Αρχ/κας/Α.Τ. Καρδίτσας
ΜΠΑΡΚΑ Θ ε ο δ ώ ρ α .............................. . Γεώργιος .................... ΤΕΙ Ιωαννίνων Νοσηλευτική ............. . . Αρχ/κας/Α.Τ. Ιωαννίνων
ΜΠΑΡΚΑΣ Α ν δ ρ έ α ς .............................. Αθανάσ ιος.................... Σχολή Αστυφυλάκων.......................... . . Αρχ/κας/Τ.Τ. Φλώρινας
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ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ -ανθή .............................. . . Δ ημ ήτρ ιος .................... Σχολή Αστυφυλάκων.......................... . . ΑστυνΔ/ντής/Προϊστ.ΥΕΛ/Δ/νση Ασφάλειας
ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ Α ικατερ ίνη....................... . . Νικόλαος .................... Γερμανική Φιλολογία Αθηνών . . . . . . Αρχ/κας/Επιτελείο ΑΔ. Ακαρνανίας
ΜΠΑΧΑΡΗ Μ α ρ ία ................................. . . Γεώργιος .................... Τ.Ε.Ι Κοζάνης Τμ. Λ ο γ ισ τ ική ς ............. . . Αρχ/κας/ΔΑΕΕΒ-Τμ. Ιο
ΜΠΑΧΑΤΙΡΟΓΛΟΥ Αθανάσιος ............. . . Λ ε ω ν ίδ α ς .................... Σχ.Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Φλώριν . . . . Ανθ/μος/Α.Σ. Πεντάπολης - Σερρών
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ΜΠΟΛΟΜΥΤΗ Π ολυξένη....................... . . Β α σ ίλ ε ιο ς .................... Τμ.Θεατρικών Σπουδών Πάτρας . . . ΑΎποδ/ντής/ΔΑΘ
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ΜΠΟΥΡΑΣ Γ ερ ά σ ιμ ο ς .......................... . . Γεώργιος .................... Σχολή Αστυφυλάκων.......................... Ανθ/μος/ΥΠΕ/Τμ.Προστ. Γένων Επισήμων
ΜΠΟΥΣΝΑΚΗ Π αρασ κευή .................... . . Κ ω ν/νο ς ....................... Τ.Ε.Ι.Θεσ/νίκης.................................... . . Αρχ/κας/Α.Τ.Πτολεμαϊδας
ΜΠΡΑΤΙΤΣΑ Χριστίνα .......................... . . Δρούτσα Αικατερίνη . . Οικονομικό Π α τ ρ ώ ν .......................... . . Ανθ/μος/Διεύθυνση Διαχ/σης Χρηματικού
ΜΠΡΟΙΚΟΥ Κων/να .............................. . . ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Σωτηρία Τ.Ε.Ι. Λάρισας Μηχαν.Μηχανικών . . . . Π.Υ./Διεύθυνση Υγειονομικού
ΜΥΛΩΝΑΣ Γεώ ργιος.............................. . . Κ ω ν/νο ς ....................... Σχολή Αστυφυλάκων.......................... . . Αρχ/κας/Τ.Τ. Καβάλας
ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ Χ ρ ή σ το ς .......................... . . Κ ω ν/νο ς ....................... Τ.Ε.ΙΛαμίας Δ ασ οπ ονία ς .................... . ΠΎ./Α.ΤΑχαρνών
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ Σοφία .............................. . . Καλλίν ικος.................... Τμήμα Φυσικής Παν.Θεσ/νίκης . . . . . Αστυν.Υποδ/ντής/Επιτελείο ΑΔ Καβάλας
Μηξύθρα Δήμητρα .............................. . . Β α σ ίλ ε ιο ς .................... Αγγλική Φιλολογία Αθηνώ ν................ . Ανθ/μος ε.α.
ΝΑΚΟΥ Παναγιώτα................................. . . Παύλος ....................... Α.Ε.Ι. Αθηνών Κοινών. Θεολογία . . . . Αρχ/κας/ΣΑ.ΕΑ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ Θωμαή .......................... . . Χρήστος ....................... ΤΕΙ Σ ερρώ ν........................................... . Αστυνόμος B7A.T. Αλεξ/ηολης
ΝΑΣΗ Λ Α Μ Π ΡΙΝΗ ................................. . . ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Πολυξένη . Σ.ΣΑ.Σ. - Ιατρικό Τμήμα .................... . Αρχ/κας/Επιτελείο ΑΔ. Μαγνησίας
ΝΕΖΗΣ Α ρ ισ τε ίδης................................. . . Αργύριος .................... Πανεπιστ. Αθηνών Φυσικό Τμήμα . . . Αστυνόμος Α'/Σχολή Εθνικής Ασφάλειας
ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ Μαρία .......................... . . Γεώργιος .................... Νοσηλευτική Αθηνών ....................... . Αστυνόμος Α'/ΥΔΕ/ΓΑΔ Θεσ/νίκης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δέσποινα.............................. . . Π αναγ ιώ της................ Τ.Ε.Ι. Πειραιά - Λ ο γ ισ τ ική .................... Αστ/κας/Διεύθυνση Υγειονομικού
ΝΤΑΛΛΑ Ιω ά ν ν α .................................... . . Σ π υ ρ ίδ ω ν .................... ΤΕΙ Καστοριάς Διεθνές Εμπόριο . . . . Αρχ/κας/Α.Τ. Αργους Ορεστικού
ΝΤΑΣΟΥΛΗΣ Κ ω ν /ν ο ς .......................... . . Ευάγγελος .................... Σ.Μ.Υ....................................................... . Π.Υ./Α.Τ. Καναλακίου
ΝΤΑΦΟΥΛΗ Α γλα ΐα ................................. . . Νικόλαος .................... Φιλολογία Ιωαννίνων.......................... . Ανθ/μος/Τ.Τ. Πατρών
ΝΤΙΩΝΙΑ Ε λένη ........................................ . . Ανδρέας ....................... Τ.Ε.Ι.Καβάλας Λογιστική .................... Αρχ/κας/Α.Τ Τούμπας
ΝΤΟΒΑ Ελένη ....................................... . . Γεώργιος .................... ο.11Ψ. Α θηνώ ν .................................... . Αστ. Δ/ντής/Δ/νση Πληροφορικής/ΚΔΥ
ΝΤΟΒΑΣ Ν ικόλαος................................. . . Χρήστος ....................... Νομική Θ ε σ /ν ίκ η ς .............................. Αρχ/κας/ΤΔΑ. Καρδίτσας
ΝΤΟΡΤΟΥ Μαρία - Ευφροσύνη.............
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ΟΝΤΟΥ Α ναστασ ία....................................... Α θανάσ ιος......................
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ Ε λένη ....................................... Γεώργιος ......................
ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ Θεόδωρος .......................... Α λέξα νδρ ο ς ..................
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ΠΑΝΑΚΗΣ Παναγιώτης ..............................Αθανάσ ιος......................
ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗ Αναστασία .......................... Ιω ά ννη ς .........................
ΠΑΝΟΥ Ελένη Σω τηρία.................................Φώτιος .........................
ΠΑΝΤΑΖΗ Κ ω ν /ν α ........................................Αθανάσ ιος.....................
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αθηνά ..............................Ε υστάθ ιος......................
ΠΑΠΑΓΕΟΡΓΙΟΥ Γεώργιος .......................... Ιω ά ννη ς .........................
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ηλίας .................................Λάμπρος.........................
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ ε ώ ρ γ ιο ς ....................... Ε υάγγελος.....................
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος................ Θεόδωρος ...................
ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ν ικολέττα ................................. Ιω ά ννη ς .........................
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ιω ά ν ν η ς .................................Νικόλαος ......................
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γεώ ργ ιος ........................Λ ε ω ν ίδ α ς .....................
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ η μ ή τρ ιο ς .................... Ιω ά ννη ς .........................
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Η λ ία ς .....................................Σ ω τή ρ ιο ς ......................
ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗ Σ τα μ α τία ....................... Γεώργιος ......................
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος .......................Χ ρήστος.........................
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ ρ ή σ τ ο ς .......................Γεώργιος ......................
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία ....................Γεώργιος ......................
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Β α ϊα .................................Γεώργιος ......................
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μ α ρ ία ..............................Κ ω ν /νο ς .........................
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π ηνελόπ η....................... Α νδ ρ έα ς .........................
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ Β ασίλειος.......................... Αντώνιος ......................
ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΥ Κλεοπάτρα .......................... Γεώργιος ......................
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ αρ ία .......................Νικόλαος ......................
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν ίκη .......................... Νικόλαος ......................
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΚΗ Ξανθίπ πη.......................... Λ άζαρος.........................
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γεωργία ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα . . .
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ ρ ή σ το ς .......................... Κ ω ν /νο ς .........................
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Χ ρ υσ ή ..............................Β α σ ίλ ε ιο ς ......................
ΠΑΠΑΣΟΥΛΗ Β ασ ιλ ική .................................ΛΑΝΑΡΑ Ευαγγελία . .
ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ Θ εό δ ω ρ ο ς .......................... Ιω ά ν ν η ς .........................
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Δ ά φ νη .................................Δ ημ ήτρ ιος ......................
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ Μαρία .................................Μ ιχαήλ............................
ΠΑΠΠΑΣ Ε υάγγελος.................................... Σπυρίδω νας...................
ΠΑΠΠΑΣ Κ ω ν /ν ο ς ........................................Ε λ ευ θ έρ ιο ς ...................
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ Χ ρ ή σ το ς .......................... Ευάγγελος......................
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη.......................... Β α σ ίλ ε ιο ς ......................
ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ Ιωάννης.................................... Σ τυ λ ια ν ό ς ......................
ΠΑΡΤΑΛΑ Φ ω τεινή ........................................Α γ γ ε λ ο ς .........................
ΠΑΣΧΑΛΗ Σ τα μ α τ ία .................................... Β α σ ίλ ε ιο ς ......................
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Κ υ ρ ια κή .................................Θ ε ό φ ιλ ο ς ......................
ΠΑΤΕΛΗ Α γ γ ε λ ικ ή ....................................... Αθανάσ ιος......................
ΠΑΤΟΥΧΕΑ Σ π υρ ιδο ύλα ..............................Γεώργιος ......................
ΠΑΤΡΑλΛΑΝΗΣ Ευριπίδης..............................Χ ρήσ τος .........................
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Μ ιχ α ή λ ........................................Π αναγ ιώ της ...................
ΠΕΤΜΕΖΑΣ Ευστράτιος ..............................Κ ω ν /νο ς .........................
ΠΕΤΡΟΥ Β α σ ίλε ιος ........................................Θ ω μάς............................
ΠΕΤΡΟΥ Γ εώ ρ γ ιο ς ........................................θ ω μ ά ς ............................
ΠΗΓΗ Βασιλική.............................................. Α λέξα νδρ ο ς ..................
ΠΗΤΑΣ Χαράλαμπος.................................... Νικόλαος ......................
ΠΗΧΑ Μ αρ ία ................................................. Σ τα ύ ρ ο ς .........................
ΠΙΤΤΕΡΟΣ Ιω άννης ....................................... Γ ε ώ ρ γ ιο ς ......................
ΠΙΤΤΕΡΟΥ Καλλιόπη .................................... Γεώργιος ......................
ΠΛΑΚΟΥΔΑΣ Χ ρ ή σ το ς .................................Αθανάσ ιος......................
ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ Σπυρίδω ν..............................Νικηφόρος ...................
ΠΛΑΤΑΝΙΑ Δ ή μ η τρ α .................................... Αθανάσ ιος......................
ΠΛΑΤΑΝΙΑ Σοφία ........................................Γεώργιος ......................
ΠΛΑΤΩΝΗ Σ τα υρούλα .................................ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ Ευαγγελία
ΠΛΕΞΙΔΑ Μ α ρ ία ...........................................Γεώργιος ......................
ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗΣ Δημοσθένης.......................Γεώργιος ......................
ΠΛΕΣΙΤΗ Β α σ ιλ ικ ή ....................................... Χ ρήσ τος.........................
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ Μ ά ρ ιο ς .......................... Μ ιχαήλ.............................
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Π α να γ ιώ τα ............. Γρηγόρ ιος ......................
ΠΟΤΣΙΟΥ Α θ η ν ά ...........................................Λάμπρος.........................
ΠΟΥΛΙΟΣ Ευάγγελος....................................Α θανάσ ιος......................
ΠΟΥΡΝΑΝΤΖΗ Μαρία .................................Α λέξα νδ ρ ο ς ..................
ΠΟΥΡΝΑΡΑ Ε ιρήνη ....................................... Αρτέμιος ......................
ΠΟΥΡΣΑΙΤΙΔΗΣ Δ η μ ή τρ ιο ς .......................... Σάββας .........................
ΠΡΕΝΤΖΑΣ Κ ω ν /ν ο ς .................................... Π αναγ ιώ της ...................

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΟΝΕΑ
Φαρμακευτική Α θηνώ ν.............................. Υπαστυνόμος Α'/Επιτελείο ΑΔ. Ιωαννίνων
Ηλεκτρολόγος ΤΕΙ Λ α μ ία ς .......................  Αρχ/κας/Α.Τ. Λαμίας
Οικονομ. Πανεπιστήμιο Α θ η ν ώ ν .............  Αστυνόμος Α'/Δ/νση Διαχείρησης Υλικού
Σχολή Ικάρων ........................................... Αρχ/κας/Α.Τ. Χανίων
Τμ.Νηπιαγωγών Π α ιδΑ καδημ ίας.............  Αρχ/κας/Α.Σ. Μαυροθάλασσας Σερρών
Μαθηματικός Παν.Πατρών....................... Αρχ/κας/Α.Τ. Μεγαλόπολης
Παιδαγωγική Σχολή Π α τρώ ν.................... Αρχ/κας/Ε' Α.Τ. Πατρών
Τμ. Φιλοσοφικών Σπ.Παν.Κρήτης.............  Αρχ/κας/Α.ΤΛεχαινών
ΤΕΙ Λάρισας .............................................. Αρχ/κας/Α.Τ. Πετραλώνων
Τ.Ε.Ι.Καβάλας Τμήμα Λ ο γ ισ τώ ν ................ Ανθ/μος ε.α.
Α νθοκο μ ία ..................................................Αστυν. Υποδ/ντής/Α.Τ.Περιστερίου
Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμ. Μηχανολ..........................  Αρχ/κας/Υ.Ε.Φ.Φ. Κορυδαλλού
Τ.Ε.Ι. Αθηνών Ο π τ ικ ό .................................  Αστυν. Δ/ντής/ΑΔ. Ρεθύμνης
Φιλολογία Α θηνώ ν ....................................  Π.Υ./Α.ΤΑγΑναργύρων
Νομική Κ ομοτηνής....................................  Αστυνόμος Α’/ΓΑΔΑ
Σχολή Αστυφυλάκων.................................  Αρχ/κας/Α.Τ. Χρυσούπολης
Σχολή Αστυφυλάκων.................................  Ανθ/μος ε.α.
Τμήμα Φιλολογίας ΠανΑθηνών .............  ΑστυνΔ/ντής/Α.Δ. Χανίων
Σχολή Αστυφυλάκων.................................  Αρχ/κας/ΕΤΥΑΠ/ΚΥΥΑΠ
Σωματική Αγωγή Θράκης .......................  Ανθ/μος ε.α.
ΤΕΙ Λάρισας Σχ.Πολ.Εργων Υποδ................ Αρχ/κας/ΥΑ. Ιωαννίνων
Εμπορίας-Διαφήμισης ΤΕΙ Αθηνών . . . .  Αρχ/κας/Α.Τ. Βύρωνα
Σχολή Αστυφυλάκων.................................  Αρχ/κας/Α.Τ. Πολυκάστρου Κιλκίς
Τ.Ε.Ι.Πειραιά ..............................................  Αρχ/κας/Α.Τ.Ψυχικού
Σχολή Αστυφυλάκων.................................  Αρχ/κας/Α' Α.Τ. Πατρών
Πάντειο Α θ η νώ ν ........................................ Αρχ/κας/Α.Τ.Ηρακλείου
Γυμναστική Ακαδημία Θ εσ /ν ίκη ς .............  Ανθ/μος/Α.Σ. Καλού Χωρίου Λασιθίου
ΤΕΙ Αρτας Ζωικής Π αραγω γής................  Αστυν.Υποδ/ντής/Επιτελείο ΑΔ. Μαγνησίας
ΤΕΙ Λάρισας Μηχανολόγος.......................  Αρχ/κας ε.α.
Σχ.Μονίμων Υπαξ/κών Ν αυτικού.............  Ανθ/μος ε.α.
Πολιτ.Επιστημών Δ ημΔ ιο ίκη σ η ς ............. Ανθ/μος ε.α.
Παιδαγωγική Ρ ό δ ο υ .................................  Αρχ/κας/ Σ.Ε.Φ.Φ. Κω
Μηχανολόγων - Αεροναυπηγών.............  Αστυνόμος Α'/Α.Τ.Νεάπολης
ΤΕΙ Λ α μ ία ς .................................................  Αρχ/κας ε.α.
Διοίκηση Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι........................Αρχ/κας/Σχολή Μ ετ/σης Επιμόρφωσης
Τ.Ε.Ι.Σερρών Λ ο γ ισ τ ική .............................. Αρχ/κας/Α.Τ.Τούμπας
Τ.Ε.Ι.Χαλκίδας Δ/νση Ε π ιχ /σ εω ν .............  Αρχ/κας/Ασφάλεια Βουλής των Ελλήνων
Σχολή Αστυφυλάκων.................................  Αρχ/κας/Επιθεώρηση Αστυν. Θεσσαλίας
Γαλλική Φιλολογία Α θηνώ ν....................... Ανθ/μος ε.α.

Αρχ/κας/Α.Τ. Ευζώνων 
Αρχ/κας/Α.Τ. Ευζώνων 
Υπαστυνόμος Α'/Α.Τ. Ν. Σμύρνης 
Π.Υ/Δ.Ε.Ε./Τ.ΕΛ
Αστυνόμος'/Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων

Τμ.Φιλολογίας-Φιλοσοφική Σχολή 
Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής 
ΤΕΙ θεσ/νίκης ΔιοικΑγρ.Εκμετα . .
Τμ. Ναυτιλ. Σπουδών Πειραιάς . . .
Σχολή Ικ ά ρ ω ν .................................
Τ.Ε.Ι.Καλαμάτας........................................... Αρχ/κας/Αστυν. Τμήμα Μύρινας
Λογιστική Παν.Μακεδονίας .................... Αρχ/κας/Τ.Τ. Αερολιμένα
ΤΕΙ Αρτας Φυτ. Π α ρ α γω γή ς .................... Ανθ/μος/Α.Τ. Ιωαννίνων
Θεολογία Θ εσ /ν ίκη ς ................................. Αρχ/κας/Τ.Τ. Ιωαννίνων
Φιλολογία Ιωαννίνων................................. Αρχ/κας/Α.Τ. Συντάγματος
Φυσικό Τμήμα Π ατρώ ν.............................  Υπαστυνόμος ε.α.
Αρχαιολ.Ιστορικό Τμ.Παν.Θεσσαλ . . . .  Αρχ/κας/ΑΆ.Τ. Αγρινίου
Ιατρική Αθηνών Α.Ε.Ι....................................  Αστυν. Δ-ντής/Σχολή Μ ετ/σης Επιμόρφωσης
Σχολή Αστυφυλάκων................................. Αρχ/κας/Α.Τ. Σερρών
Ιστορία Αρχαιολογία Παν.Ιωανν.................Αρχ/κας/Α.Τ. Καρπενησιού
Α.Ε.Ι. Νηπιαγωγών Θ εσ /ν ίκης .................... Ανθ/μος/Μουσική Ελληνικής Αστυνομίας
ΤΕΙ Καβάλας Διοίκηση Επιχ/σεων.............  Αρχ/κας/Α.Τ. Κήπων
Νομική Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης . . . .  Ανθ/μος ε.α.
Ιστορικό Αρχ/κό Θ ε σ /ν ίκ η ς .................... Αρχ/κας/Επιτελείο ΑΔ.Κοζάνης
Ελληνική Φιλολογία Αθήνας .................... Αρχ/κας/Τμήμα Αλλοδαπών Πειραιά
ΤΕΙ Καβάλας Λ ογ ισ τ ική .............................. Υπαστυνόμος Α'/Υ.Ε.Ε.ΒΑ
Σχολή Αστυφυλάκων................................. Αρχ/κας/Τ.Τ. Διοδίων Σχηματαρίου
Σ.Τ.Υ.Α............................................................ Αρχ/κας/Α.Τ. Αλεξ/πολης
Πληροφορική Οικον.ΠανΑθηνών.............  Αρχ/κας/Α.Τ. Τρικάλων
Σχολή Αστυφυλάκων................................. Αρχ/κας/Α.Τ. Τρικάλων
Πάντειο Π ανεπ ιστήμιο.............................. Αρχ/κας/ Υ.Ε.Φ.Φ. Κέρκυρας
Τμήμα Μαθηματικών ΠανΑθηνών . . . .  Αρχ/κας/ΤΑ. Αγρινίου 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμ.Θράκης . . . .  Αρχ/κας/Επιτελείο ΑΔ.Ιωαννίνων
Μηχανολογίας ΤΕΙ Λάρισας .................... Υπαστυνόμος Α'/Α,Τ. Σπάρτης
Νομική Πανεπιστημίου Θράκης .............  Υπαστυνόμος Α'/Α.Τ. Σπάρτης
Τ.Ε.ΦΑΑ. θ ε σ /ν ίκ η ς .................................Ανθ/μος/ΥΑ. Πατρών
ΤΕΙ - Σ.Τ.ΥΑ...................................................  Αστυνόμος A7A.T. Ηγουμενίτσας
Φιλοσοφική Σχολή Ιω ανν ίνω ν................  Αρχ/κας/Α.Τ. Αμφιλοχίας
Τ.Ε.Ι.Νοσηλευτική Α θ η ν ώ ν .......................  Αρχ/κας αποβιώσας
Γαλλική Φιλολογία Θεσ/νίκης ................  Π.Υ./ΑΔ.Καρδίτσας
Σχολή Αστυφυλάκων.................................  Ανθ/μος/Α.Τ. Κηπουρείου Γρεβενών
Σχολή Αστυφυλάκων.................................  Αρχ/κας/Τ.Τ.Κηφισσιάς
Εμπορίας Διαφήμισης ΤΕΙ Θεσσαλ . . . .  Αρχ/κας/Τμ.Τροχαίας Κέρκυρας
Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής Α θ η νώ ν .................... Αστυνόμος Α'/Α.Τ. Αγ. Θεοδώρων
Τ.Ε,ΦΑ. Αθηνών ........................................ Ταξίαρχος/Επιθεώρηση Αστυν. ΒΑιγαίου
Αγγλική Φιλολογία Αθηνώ ν.......................  Ανθ/μος/ΤΑ. Αγρινίου
Φυσικοθεραπεία ΤΕΙ Θ ε σ /ν ίκ η ς .............  Ανθ/μος/Α.Τ. Τρικάλων
ΤΕΙ Ηρακλείου Τ.Τουρ.Επιχειρ.................... Αρχ/κας/Α.Τ. Κ. Αχαϊας
Ιταλική Φιλολογία Θ εσ /ν ίκης .................... Αστυνόμος Α'/Α.Τ. Τρίπολης
Σχολή Αστυφυλάκων.................................  Ανθ/μος ε.α.
Πανεπιστήμιο Κρήτης Φ ιλολογία.............  Αστυν.Υποδ/ντής/ΥΑ. Ιωαννίνων
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΟΝΕΑ
ΠΡΟΚΟΠΙΔΟΥ Μ α ρ ία .......................... . . Ιω ά ν ν η ς ....................... ΤΕΙ Θεσ/νίκης Φυτική Παραγωγή . . . . Αρχ/κας/Τ.Τ. Κομοτηνής
ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ Ελευθερία....................... . . Λάμπρος ....................... Α.Σ.Ο.Ε.................................................. . Αρχ/κας/Α.Τ. Πετραλώνων
ΠΥΛΗ Ε λ έ ν η ........................................ . . Γεώργιος .................... Αγγλική Φιλολογία Παν.Θεσσαλ. . . . Υπαστυνόμος Β' ε.α.
ΡΑΔΟΥ Α ναστασ ία .............................. . . Χ ρ ισ τό φ ο ρ ο ς ............. Ιστορία Αρχαιολογίας Αθηνών . . . . . Αρχ/κας/Αστυν. Τμήμα Μυτιλήνης
ΡΑΙΚΟΣ Χρηστός .............................. . . Ηλίας .......................... ΤΕΙ Κλω στοϋφαντ.Πειραιά................ . Αρχ/κας/Α.Τ. Συντάγματος
ΡΑΠΤΗΣ Χ ρ η σ τ ό ς .............................. . Γεώργιος .................... ΤΕΙ Κ αλαμάτα ς.................................... Ανθ/μος/Α.Τ. Κήπων
ΡΑΤΣΙΑΤΟΥ Α ικα τερ ίνη ....................... . . Μ ιλ τ ιά δ η ς .................... Παιδαγωγικό Ιω ανν ίνω ν.................... . Υποστράτηγος/Γ’ Γ.ΕΑ
ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ Β α σ ίλε ιο ς .................... . . Σ τ έ φ α ν ο ς .................... Ιστορικό Αρχ/γικό Ιωαννίνων . . . . . Αστυνόμος Α '/Δ/ντής Τμ Αγορανομίας
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ Γαρυφαλλιά............. . . Γ ε ώ ρ γ ιο ς .................... Χημικό Ιωαννίνων .............................. Υποστράτηγος ε.α.
ΡΕΓΚΛΗΣ Α ν δ ρ έα ς .............................. . . Θεόδωρος ................ Φιλολογία Π α τρώ ν.............................. . Αστυν. Υποδ/ντής/Τ.Τ. Πατρών
ΡΕΜΠΕΛΟΣ Δ ημοσθένης.................... . Αθανάσ ιος.................... Ε.Μ.Π. Τμ. Πολιτ. Μ η χ /κ ώ ν ................ . Αστυνόμος Α7 Υ Μ Ε Τ
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν ικήτα ς .................... . . Γεώργιος .................... Πολιτικός Μηχανικός -άνθης . . . . Αστυν. Υποδ/ντής/ΔΑΑΑ.
ΡΟΥΧΟΥ Βασιλική .............................. . . Α χ ιλλέας....................... Νηπιαγωγών Ιωαννίνων .................... Αρχ/κας/Επιτελείο ΑΔ.Ιωαννίνων
ΣΑΙΔΕ Βασιλική.................................... . . Γεώργιος .................... Αισθητική Θ εσ /ν ίκη ς .......................... . Αρχ/κας/Τμ.Εγκλημάτων Κατά ζωής
ΣΑΚΚΑ Ε υ α γγελ ία .............................. . . Γιαννίκας....................... ΑΕΙ Πειρ.Οικονομικές Επιστήμες . . . . Αστυνόμος A7TA. Χαλκίδας
ΣΑΜΑΡΑ Σ ο φ ία ................................. . . ΜΠΑΡΑΚΟΥ................ Ευαγγελία ........................................... Παιδαγωγική ΙωαννίνωνΠ.Υ./Α.Τ. Αλιβεριου
ΣΑΜΙΤΑ Μ α ρ ίκ α ................................. . . ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ανθή . Νοσηλευτική Ιω ανν ίνω ν.................... Αστυνόμος Β7Τ0ΤΑ Αθηνών
ΣΑΜΙΤΑΣ Κ ω ν/νο ς .............................. . ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ανθή . Σχολή Καλών Τεχνών Θεσ/νίκης . . . Αστυνόμος Β7Τ0ΤΑ Αθηνών
ΣΑΜΙΩΤΗΣ Σ τυ λ ια ν ό ς ....................... . . Ιω ά ννη ς ....................... Α.Σ.Ο.Ε. Αθηνών ................................. Αρχ/κας/Δ/νση Αστυν. Προσωπικού 5ο ΤΕΛ
ΣΑΡΓΙΟΤΗΣ Σ ω τή ρ ιο ς ....................... . . Νικόλαος .................... Λογιστική ΤΕΙ Λ ά ρ ισ α ς ....................... Αστυν.Υποδ/ντής/ΑΔ. Τρικάλων
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ Σ ο φ ία ....................... . . Λάζαρος ....................... Λογιστική Παν.Μακεδονίας ............. . Αρχ/κας/Α.Τ. Θεσ/νίκης
ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ε υ τύ χ ιο ς .................... . . Γ ε ώ ρ γ ιο ς .................... Σχολή Ναυτικών Δ ο κ ίμ ω ν ................ . Αστυνόμος Α7Υπηρ. Ασφ.Προέδρου Δημοκρατ
ΣΑΤΟΛΙΑΣ Κ ω ν /ν ο ς .......................... . . Δ ημ ήτρ ιος .................... Ιστορικό Αρχ/κό Ιω α νν ίνω ν ............. . Αρχ/κας/Επιτελείο / Δ Α Δ Α
ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗΣ Η λ ία ς .......................... . . Γεώργιος .................... Τμ. Μηχανολογίας Τ.Ε.Ι. Ηρακλ............ . Αστυνόμος Β7Α.Τ. Σοφάδων
ΣΕΡΠΑΝΟΥ Β α σ ιλ ική .......................... . . Π αναγ ιώ της................ Αγγλική Φιλολογία Α θηνώ ν................ . Αστυνόμος Β'/ΤΑ. Αγρινίου
ΣΗΑΜΕΤΗ Αγλαΐα .............................. . . Δ ημήτρ ιος .................... Φιλοσοφική Α θ η νώ ν .......................... Ανθ/μος ε.α.
ΣΙΑΜΕΤΗ Παρασκευή ....................... . . Χρήστος ....................... ΑΕΙ ΔημΔ/ση Πολιτική Επιστήμη . . . . Αρχ/κας/Α.Σ. Πτελεού
ΣΙΑΜΕΤΗΣ Κ ω ν /ν ο ς .......................... . . Χρήστος ....................... ΤΕΙ θεσ/νίκης Τεχνολ.Τροφίμων . Αρχ/κας/Α.Σ. Πτελεού
ΣΙΑΠΕΡΑ Παρασκευή.......................... . . Δ ημήτρ ιος .................... Νοσηλευτική ΤΕΙ Λ α μ ία ς .................... . Ανθ/μος/ΤΑ. Πύργου
ΣΙΝΑΝΗ Γεω ργία ................................. . . Ε υστάθ ιος.................... Πάντειο Παν/μιο Αθηνών ................ . Ταξίαρχος ε.α.
ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ Παρασκευή ................ . . Δ ημ ήτρ ιος .................... Παιδαγωγικό ΤμΔημοτ.Εκπ/σης . . . Αστυνόμος Α7ΤΑ. Κιλκίς
ΣΙΦΑΚΗ Π α να γ ιώ τα .......................... . . Δ ημ ήτρ ιος .................... Τ.Ε.Ι. Νοσηλευτική Α θ η νώ ν ................ Ανθ/μος/Διεύθυνση Οικονομικών
ΣΙΩΖΗ Νικολέττα .............................. . . Α να σ τά σ ιο ς ................ Αγγλική Φιλολογία Θεσ/νίκης . . . . . Αρχ/κας/Α.Τ. Ιωαννίνων
ΣΚΑΡΠΕΛΟΥ Καλιόπη.......................... . . Ευάγγελος .................... Νοσηλευτική ΤΕΙ θεσ/νίκης ............. . Π.Υ./Α.Τ. Μεγαλόπολης
ΣΚΟΝΔΡΑΣ Γ ε ώ ρ γ ιο ς ....................... . . Χαράλαμπος ................ Σχολή Αστυφυλάκων.......................... . Αρχ/κας/Α.Τ. Νέας Ιωνίας Βόλου
ΣΚΟΤΗΣ Απόστολος .......................... . . Σ τ έ φ α ν ο ς .................... Τμ. Λογιστικής Τ.Ε.Ι. Λ ά ρ ισ α ς ............. . Αστυνόμος Α7Α.Τ. Σοφάδων
ΣΚΡΕΤΑΣ Σωτήριος .......................... . . Βησσαρίων ................ Ηλεκτρ. Μηχαν.& Μηχ.Η/Υ Θράκης . Αρχ/κας ε.α.
ΣΜΕΡΑΙΔΟΣ Β ασ ίλειος....................... . . Λάμπρος ....................... Σχολή Αστυφυλάκων.......................... . Αρχ/κας/Α.Τ.Ελληνικού
ΣΜΠΗΛΙΑΣ Β α σ ίλ ε ιο ς ....................... . . Σ ω τή ρ ιο ς .................... ΤΕΙ Πατρών Τμήμα Λ ο γ /τ ω ν ............. . Αστυνόμος Α'/Τ.Τ. Πατρών
ΣΟΥΛΛΑΝΗ Α γ γ ελ ικ ή .......................... . . Ιω ά ννη ς ....................... Φιλοσοφική Σχολή ΠανΑθηνών . . . . Π.Υ./Δ/νση Τροχαίας
ΣΟΥΡΗΣ Εμμανουήλ.......................... . . Ν ε φ έ λ η ....................... Κοιν. θεολογία Θ εσ /ν ίκ η ς ................ . Π.Υ./Επιτελείο Α.Δ. Αχαϊας
ΣΟΥΦΛΕΡΟΥ Α γ γ ε λ ικ ή ....................... . . Κ ω ν/νο ς ....................... Τ.Ε.ΦΑ. θ ε σ /ν ίκ η ς .............................. Π.Υ.ΔΕ-Α7Επιτελείο ΑΔ.ΦΘιώτιδας
ΣΠΑΝΑΚΑΚΗ Ε υα γγελ ία .................... . . Εμμανουήλ .................... Σχ.Τουριστικών Επιχ.Θεσ/νίκης . . . Ανθ/μος ε.α.
ΣΠΑΝΑΚΗ Δ έσπ οινα .......................... . . Νικόλαος .................... ΤΕΙ Σχ. Τουρ.Επιχ/σεων Ηρακλεί . . . . Αστ/κας/Α.Τ. Περιφέρειας Ηράκλειου
ΣΠΑΝΟΣ Χ ρ η σ τό ς .............................. . . Κ ω ν/νο ς ....................... Σχολή Αστυφυλάκων.......................... . Αρχ/κας/Α.Τ. Καρδίτσας
ΣΠΥΡΑΚΟΣ Β α σ ίλ ε ιο ς ....................... . . Γεώργιος .................... Σχολή Αστυφυλάκων.......................... . Υπαστυνόμος Α7Α.Τ. Π.Φαλήρου
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σπ υρίδω ν................ . . Β α σ ίλ ε ιο ς .................... Σχ.Κοινωνικής Θεολογίας Αθηνών . . . Αρχ/κας/Τ.Τ. Μεσολογγίου
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος . . . . . . Νικόλαος .................... Τ.Ε.ΙΑιγάλεω Οίνων Π ο τώ ν ................. Αρχ/κας/ Υ Μ Μ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος ................ . Θεόδωρος ................ Μηχανολόγος ΤΕΙ Ιε ρ ώ ν .................... Αρχ/κας/ΑΔ. Αρκαδίας
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης............. . . Ευάγγελος .................... Νομική Θ ράκης.................................... . Αρχ/κας/ΥΠΕ-Τμήμα Προστ. -ένω ν Επισήμων
ΣΤΑΜΟΥ Δ ή μ η τρ α .............................. . . . Θ ω μάς.......................... Τ.Ε.ΙΛάρισας........................................ . Αρχ/κας ε.α.
ΣΤΑΣΙΝΟΥ Χρυσούλα ....................... . . . Νικόλαος .................... Σχολή Αστυφυλάκων.......................... . Αρχ/κας/Τ.Τ. Ιωαννίνων
ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ Φ ίλ ιπ π ο ς ....................... . . . θ ω μ ά ς .......................... ΤΕΙ Ηπείρου Φυτικής Παραγωγής . . Π.Υ./Επιτελείο ΑΔ. Λάρισας
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Η λ ία ς .......................... Πολιτικ.ΕπιστΔιεθνών Σπουδών . . . Ανθ/μος ε.α.
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ Ε υ α γγελ ία ................ . . . Νικόλαος .................... ΤΕΙ Καστοριάς ΤμΔιεθ.Εμπορίου . . . . Αρχ/κας/Α.Τ. Γιαννιτσών
ΣΤΟΓΙΟΥ Α να σ τα σ ία .......................... . . . Χρήστος ....................... Σχολή Αστυφυλάκων.......................... Αστ/κας/Α.Τ. Αλεξ/πολης
ΣΤΡΑΤΗΕλένη .................................... . . . Κ ω ν/νο ς ....................... Νομική Αθηνών.................................... . Αρχ/κας/Α.Τ.Μεταμόρφωσης
ΣΤΡΑΤΗΣ Δ ημ ήτρ ιος .......................... . . . Γεώργιος .................... Σχολή Αστυφυλάκων.......................... . Αρχ/κας/Επιτελείο ΑΔ. Καβάλας
ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗΣ Θ εμ ισ το κλής ............. . . . Εμμανουήλ .................... Γεωλογία Α θ η ν ώ ν .............................. Αστυνόμος Β7Α.Τ.Τερψιθέας
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Ε υαγγελ ία ....................... . . . Β λ ά σ ιο ς ....................... Τουριστικές Επιχ/σεις ΤΕΙ Θεσ. . . . Υπαστυνόμος Β' ε.α.
ΣΤΥΛΙΑΡΑ Μ α ρ ία ................................. . . . Κλεάνθης .................... ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών Αθήν . . Αστυνόμος Α7ΤΑ.Δ. Αμυγδαλέζας
ΣΥΛΑΙΔΟΥ Σ ο φ ία ................................. . . . Χρήστος ....................... Τμ.Ζωικής Παραγωγής Θεσ/νίκης . Αρχ/κας/ΙΖ'ΤΑ. Θεσ/νικης
ΣΥΜΙΑΝΑΚΗ Αργυρώ ....................... . . . Μ ιχαήλ.......................... ΣχΔιεθ.Ευρω.Οικ.Πολιτ.Σπουδών . . . Αρχ/κας/Α.Τ.Χερσονήσου
ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΗ Παρασκευή ................ . . . Θεμιστοκλής ............. Πάντειο Α θ η νώ ν ................................. . Αρχ/κας/Τ.Τ. -άνθης
ΣΦΕΤΣΟΣ Εμμανουήλ.......................... . . . Κ ω ν/νο ς ....................... Σ.Τ ΥΑ..................................................... . Υπαστυνόμος A7H A.T. Πατρών
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ α νέλλα ................ . . . Κ ω ν/νο ς ....................... Σχ.ΚοινωνΑνθρωπολ.ΠανΑιγαίου . . . Αρχ/κας/Α.Τ Ανδραβίδας
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Χ ρυσ αυγή ............. Γεώργιος .................... ΤΕΙ Πάτρας Τμ.Ηλεκτρολογίας . . . . Αρχ/κας/Επιτελείο ΑΔ. Αιτωλίας
ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ Β α σ ίλ ε ιο ς .................... . . . Σ π υ ρ ίδ ω ν .................... Σχολή Αστυφυλάκων.......................... . Ανθ/μος/Υποδ/νση Ασφάλειας Σερρών
ΤΑΡΑΖΑ Ευφροσύνη.......................... . . . Ιω ά ν ν η ς ....................... Γεωπονική Α.Π. Θ εσ /ν ίκ η ς ................ . Ανθ/μος/Α.Τ. Γ ιαννιτσών ΙΑ.ΣΔροσερούΙ
ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Ν ικ ό λ α ο ς ....................... . . . Ευάγγελος .................... Σχολή Αστυφυλάκων.......................... . Αρχ/κας/Α.Τ. Αλμυρού
ΤΑΤΑΛΑ Α φ ρ ο δ ίτη ............................. . . . Κ ω ν /νο ς ....................... Αγγλική Φιλολογία Α.Π.Θ...................... . Αρχ/κας/Α.Τ. Αερολιμένα
ΤΑΤΑΡΑΚΗ Ελένη................................. . . . Ν ίκ η .............................. Α.Ε.Ι. Τ.Ε.ΦΑ. Θ εσ /ν ίκης....................... Τραπεζοκόμος/ΤΔ,Α. Ρεθύμνου
ΤΑΤΟΓΛΟΥ Χ ρ ή σ το ς .......................... . . . Σ π υ ρ ίδ ω ν .................... ΤΕΙ Σερρών Μηχανολογικό Τμήμα . . . Αρχ/κας/Α.Τ. Αλεξανδρείας
ΤΕΝΕΝΤΕ Π αναγ ιώ τα .......................... . . . Περικλής .................... Γερμανική Φιλολογία ΠανΑθηνών . . . Αστυνόμος Α7Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών
ΤΕΡΛΕΓΚΑ Μ α ν τα λ έν α ....................... . . . Γεώργιος .................... Δημόσιας Υγιεινής Τ.Ε.Ι Αθήνας . . . . . Αστυφ/κας/Επιθεώρηση Αστυν. ΝΑιγαίου
ΤΖΙΤΖΙΡΑ Μ α τ ιν ιώ .............................. . . . Νικόλαος .................... Τμ. Γεωπονίας Παν. Θεσ/νίκης . . . . . . Ανθ/μος ε.α.
ΤΖΟΥΒΑΡΑ Α λεξάνδρα ....................... . . . Χρυσόστομος ............. ΤΕΙ Πάτρας Σχ. Πολ.Εργων Υποδ. . . . . Υπαστυνόμος Β' ε.α.
ΤΖΩΡΤΖΗ Βασιλική.............................. . . . Γεώργιος .................... Φιλολογία Α θ η νώ ν .............................. . Ανθ/μος/Τμ. Τροχαίας Καλαμάτας
ΤΙΜΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης . . . . . . . Αντώνιος .................... Σχολή Αστυφυλάκων.......................... . Αρχ/κας/Α.Τ. Βέροιας
ΤΙΜΠΑΛΕ-Η Ο λ γ α .............................. . Αθανάσ ιος.................... ΤΕΙ Ζωικής Παραγωγής Φλώρινας . . . . Αρχ/κας/Α.Τ. Εξαρχείων
ΤΟΛΗΣ Ηλίας .................................... . . . Κ ω ν /νο ς ....................... Σχολή Αστυφυλάκων.......................... . . Αρχ/κας Υ.Ε.Φ.Φ. Λάρισας
ΤΟΛΙΑ Κ ω ν /ν α .................................... . . . Θ ω μάς.......................... Δημ. Υγιεινή Τ.Ε.Ι. Αθηνών ................ . . Αρχ/κας ε.α.
ΤΡΑΝΤΖΙΔΟΥ Ζωή ............................. . . . Εμμανουήλ .................... Τ.Ε.ΙΑΘηνών Βρεφονηπιοκομίας . . . . . Αρχ/κας/Α.ΤΑχαρνών
ΤΡΑΥΛΟΣ Α π ό σ το λ ο ς ....................... . . . Β α σ ίλ ε ιο ς .................... Φαρμακευτική θ ε σ / ν ίκ η ς ................ . . Υπαστυνόμος Α7Α.Τ.Παπάγου
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Παύλος .............

Αστυνομική Επιθεώρηση

. . . Ηλίας .......................... Σχολή Αστυφυλάκων..........................
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ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΟΝΕΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ____ __________________________
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Ρ ουμ π ίν ι............. Χαράλαμπος................... Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Τμ.Ηλεκτρον..................... Υπαστυνάμος Α'/Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Θεόδωρος ....................Σ ω τή ρ ιο ς ......................  Βιομηχανική Π ε ιρ α ιώ ς .............................. Αρχ/κας/ΥΕΛ-Τμήμα Προσωπικού
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Σ π υ ρ ίδ ω ν .......................Γεώργιος ......................  Πανεπιστήμιο Π ε ιρ α ιώ ς ..........................  Υποστράτηγος/Αστυνομική Ακαδημία
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ ρ ιν ιώ ..............................Ξενοφώντας ...............  Τ.Ε.Ι. Κ ρ ή τ η ς ..............................................  Π.Υ./6ο Τ.Κ.Ο.
ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ Ζ ω ή ........................................Ιω ά ννη ς .........................  ΤΕΙ Αρτας Ανθοκομία Αρχ.τοπίου . . . .  Αρχ/κας ε.α.
ΤΣΑΚΙΡΗΣ Δημήτριος .................................Β α σ ίλ ε ιο ς ......................  Πολυτεχνείο Χ ανίω ν.................................  Αρχ/κας/Α.Τ.Πειραιά
ΤΣΑΚΣΤΑΡΑ Β α ϊτ σ α ....................................Αθανάσ ιος...................... Τ.Ε.Ι Ζωικής Παραγωγής Λάρισας . . . .  Ανθ/μος/ΤΔΑ. Γρεβενών
ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗ Χ ρ υ σ ά νθ η ...........................Εμμανουήλ.....................  Ιταλική Φιλολογία Θ εσ /ν ίκης .................... Αρχ/κας/Διεύθυνση Αστυν. Προσωπικού
ΤΣΑΜΠΡΑΣ Ν ικ ό λ α ο ς .................................Αθανάσ ιος...................... Ιατρική Σχολή Παν/μίου θεσ/κης . . .  Υποστράτηγος ε.α.
ΤΣΑΝΤΡΙΖΟΥ Αννα - Π α να γ ιώ τα ................ Χ ρ ύ σ α ν θ ο ς ................... Πάντειο Π ανεπ ιστήμιο..............................Αστυνόμος Α'/Δ/νση Δημ. Ασφάλειας
ΤΣΕΚΟΥΡΑ Β α σ ιλ ικ ή .................................... Γεώργιος ......................  Νοσηλευτική Λ α μ ία ς .................................  Αρχ/κας/ΔΑΕΘ Τ.ΜΗ.Μ
ΤΣΕΛΙΟΣ Α θ α νά σ ιο ς ....................................Κ ω ν/νο ς .........................  Σχολή Αστυφυλάκων.................................  Αρχ/κας/Τ.Τ. Σερρών
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ Βασιλική.................................... Σ π υ ρ ίδ ω ν ...................... Κτηνιατρική Θεσ/κης .............................. Ανθ/μος ε.α.
ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ Γ ε ώ ρ γ ιο ς ..............................Νικόλαος ......................  Νοσηλευτική ΤΕΙ Πατρώ ν..........................  Ανθ/μος/Α.Τ. Μακρακώμης
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Κ ω ν/νος.................................... Δ ημ ήτρ ιος ...................... Τ.Ε.ΙΛάρισας..............................................  Αρχ/κας/Α.Τ,Χαλανδρίου
ΤΣΙΜΟΥΡΑ Μ α ρ ία ........................................Ηλίας ............................  Παιδαγωγική Ακαδημία Ιωαννίνων . . . .  Ανθ/μος/Α.Τ. Λούρου
ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ Α θ α ν ά σ ιο ς ..............................Ηλίας ............................  Υπαξ/κός Πολεμικού Ναυτικού .............  Ανθ/μος/Α.Τ. Λούρου
ΤΣΙΝΑΣ Χ ρήστος...........................................Ιω ά ννη ς .........................  ΑΕΙ Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχαν . . Αρχ/κας/Α.Τ. Ηγουμενίτσας
ΤΣΙΟΜΑΛΟΥ Σ ταυρούλα ..............................Ιω ά ννη ς .........................  Νοσηλευτική Αθηνών .............................. Ανθ/μος ε.α.
ΤΣΙΟΥΝΗ Ιφ ιγένε ια ....................................... Θ εοφ ά νης ...................... ΑΕΙ Φιλολογία Ιω αννίνων..........................  Υπαστυνάμος Α'/Α.Τ. Αλμυρού
ΤΣΙΠΟΡΙΑΔΗΣ Γ ε ώ ρ γ ιο ς ..............................Β α σ ίλ ε ιο ς ......................  Σχολή Αστυφυλάκων.................................  Αρχ/κας/Α.Τ. Τούμπας
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Π α να γ ιώ τη ς .......................Δημοσθένης..................  Σχολή Αστυφυλάκων.................................  Αρχ/κας/Α.Τ. Αλμυρού
ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΟΥ Ο λ γ α .................................... Κ ο σ μ ά ς .........................  Παιδαγωγικό Ιω ανν ίνω ν..........................  Υπαστυνάμος Α'/Α.Τ.Πτολεμαϊδας
ΤΣΙΧΛΑΚΗ Παγώνα....................................... Σ π υρ ίδ ω ν ......................  Τμ.Νοσηλευτικό ΤΕΙ Ηρακλείου................  Αρχ/κας/Α.Τ. Χανίων
ΤΣΟΒΙΛΗΣ Θ εό δ ω ρ ο ς .................................Β α σ ίλ ε ιο ς ......................  Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου - Π λη ρ ο φ ο ρ ική .............  Αρχ/κας/Α.Τ. Επισκοπής Ρεθύμνης
ΤΣΟΛΑ Ελένη .............................................. Ιω ά ννη ς .........................  Τμ.Κοινωνιολογίας Ρεθύμνου ................  Αρχ/κας/Α.Τ. Κηπουρείου Γρεβενών
ΤΣΟΛΑ Λαμπρινή...........................................Α λέξα νδ ρ ο ς ..................  Γαλλική φιλοσοφία Α θ η ν ώ ν .................... Ανθ/μος/1 ο Τμήμα Τυπογραφείου
ΤΣΟΛΑ Σ ο φ ία .............................................. Ιω ά ννη ς .......................... Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Σ ε ρ ρ ώ ν ................  Αρχ/κας/Α.Τ. Κηπουρείου Γρεβενών
ΤΣΟΥΚΑΛΗ Δ ήμητρα ....................................Λάμπρος.........................  Μεθοδολογία Φιλοσοφίας-Ιστορία . . . Ανθ/μος/Επιτελείο Α.Δ. Θεσπρωτίας
ΤΣΟΥΚΑΛΗ Ε υαγγελ ία .................................Νικόλαος ......................  ΤμΔ/Θνών Ευρ.& Οικον.Σπουδών . . . .  Αστ.Υπ/ντής/Ασφάλεια Βουλής των Ελλήνων
ΤΣΟΥΜΑΝΗ Ε υδοκία .................................... Α λέξανδρο ς................... Φιλοσοφική Ρ εθύμνου.............................. Ανθ/μος/Τ.Τ. Πρέβεζας
ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ Χ ρ ισ τίνα ....................Γεώργιος ......................  Νομική Αθηνώ ν........................................... Αρχ/κας/Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας
ΤΥΜΠΑΣ Γεώ ργιος....................................... Σ τα ύ ρ ο ς .........................  ΤΕΙ Δασοπονίας Λ ά ρ ισ α ς ..........................  Ανθ/μος/Α.Τ. Εξαρχείων
ΦΑΝΑΡΙΤΗΣ Σ ω τή ρ ιο ς .................................Κ ω ν/νο ς .........................  Σ.Μ.Υ. Ν α υ τ ικ ο ύ ........................................ Αστυν.Υποδ/ντής/Α.Τ. Ανω Πατησίων
ΦΑΡΑΛΑΚΗΣ Χ ρ ή σ τ ο ς .................................Ιω ά ννη ς .........................  Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών.............  Αρχ/κας/Επιτελείο ΑΔ. Ακαρνανίας
ΦΑΣΛΗ Ε υ γ ε ν ία ...........................................Β α σ ίλ ε ιο ς ......................  Κοιν. Θεολογία Α θ η ν ώ ν ..........................  Αρχ/κας/Επιτελείο ΑΔ. Φλώρινας
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ Ε ιρ ή ν η .................................... Ε λ ευ θ έρ ιο ς ................... Τ.Ε.Ι.Καλαμάτας...........................................  Ανθ/μος/Τ Τ Μ
ΦΕΡΦΕΛΗ Μ α ρ ία ........................................... Σ τυ λ ια νό ς .....................  Νομική Σχολή Α θ η ν ώ ν .............................. Αρχ/κας/ΥπηρΑσφαλ.Προέδρου Δημοκρατίας
ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ Κ ω ν/νο ς .................................... Προκόπιος......................  Τεχνολογία Τροφίμων ΤΕΙ Σίνδου . . . .  Αρχ/κας/ΥΤΕΒΕ - 6ο ΤΚΟ
ΦΟΥΝΤΑ Δήμητρα ΔΙΑΑλΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Πολυξένη . . . Νομική Πανεπιστημίου Θράκης ..............  Αρχ/κας/Α.Τ. Μεσολογγίου
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ Σ τυ λ ια ν ό .......................... Γ ε ώ ρ γ ιο ς ......................  Παιδαγωγικό Νηπ/γών θεσ/νίκης . . . .  Ανθ/μος ε.α.
ΦΡΑΓΓΑΛΑ Ευτυχία....................................... Γεώργιος ......................  Παιδαγωγικό Τμήμα Παν Α θηνώ ν.............  Αρχ/κας/Τ.Τ. Χανίων
ΦΡΑΓΚΑΚΗ Ε ιρήνη ....................................... Εμμανουήλ......................  θεολογία Θ εσ /ν ίκη ς .................................  Αρχ/κας ε.α.
ΦΡΑΓΚΟΥ Αναστασία .................................Κ ω ν /νο ς .........................  Νομική Σχολή θ εσ /ν ίκ η ς ..........................  Αρχ/κας/Γ'Τμήμα Τροχαίας
ΦΟΔΟΥΛΗΣ Ο ρ φ έα ς ....................................Κ ω ν /νο ς .........................  Σχολή Αστυφυλάκων.................................  Αρχ/κας/Τ.Τ. Βέροιας
ΦΩΚΑΣ Σ τυλ ια νός ....................................... Κυριάκος ......................  Σχολή Ευελπίδων........................................ Αστυνόμος Β'/Υ M ET
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος ....................Π αναγ ιώ της ................... Ε.Μ.Π. Η λεκτρ ο λό γω ν .............................. Ανθ/μος ε.α.
ΦΩΤΗ Δήμητρα ...........................................Σ τυ λ ια ν ό ς ......................  Οικονομικό Παν/μιο Α θηνώ ν .................... Αστυν. Α'/Δ/νση Μελετών
ΦΩΤΙΟΥ Ε υ γεν ία ...........................................Νικόλαος ......................  Τμ.Φιλολογίας Π αν.Θ εσ /ν ίκης................. Ανθ/μος/Α.Τ. Λιτοχωρίου
ΦΩΤΟΥ Καλλιρόη ........................................Ιω ά ν ν η ς .........................  Γαλλική Φιλολογία Α θηνώ ν.......................  Αρχ/κας/Α.Τ. Ομονοίας
ΧΑΖΑΛΙΑΣ Ιωάννης ....................................Π αναγ ιώ της ................... Ιστορικό Κέρκυρας .................................  Αρχ/κας/Τ.Τ. Πατρών
ΧΑΙΝΤΟΥΠΗ Ε λ έν η ........................................Ευάγγελος......................  Τ.Ε Ι.Κ οζάνης..............................................  Αρχ/κας/Α.Τ.Κοζάνης
ΧΑΛΚΙΑΣ Β α σ ίλ ε ιο ς .................................... Δ ημ ήτρ ιος ...................... Τμ. Φυσικής Αγωγής Θ ε σ /ν ίκ η ς .............  Ανθ/μος/Τ.Τ.Κοζάνης
ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ Αναστασ ία..............................ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ Μαρία . . ΤΕΙ Λογιστικής Χ α λκ ίδα ς ............................. Π.Υ./Δ/νση Πληροφορικής/ΚΔΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Ρωξάνη .......................... Κ ω ν /νο ς .........................  Τ.Ε.Ι. Σερρών Λογιστική ..........................  Αρχ/κας/Υ.ΦΔ.Φ. Θεσ/νίκης
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων................ Α λ έ ξ ιο ς .........................  ΤΕΙ Δασοπονίας Κ αρπ ενησ ίου ................  Αρχ/κας/Α.Τ. Κέρκυρας
ΧΑΣΙΩΣΗΣ Κ ω ν /ν ο ς .................................... Δ η μ ήτρ ιος ...................... Α.Ε.Ι. Πάτρας Η /Υ ........................................ Αστ.Υποδ/ντής/ΣΑ.ΕΑ
ΧΑΤΖΑΚΗ Κ α λλ ιόπ η .................................... Π α ν τ ε λ ή ς ......................  Τ.Ε.Ι Νοσηλευτική Θ εσ /ν ίκη ς ....................  Αρχ/κας/ΤΔΑ. Σητείας
ΧΑΤΖΗ Ε ιρ ή νη ..............................................Π αναγ ιώ της ................... ΤΕΙ Χαλκίδας Τμήμα Λ ο γ ισ τώ ν ................. Αρχ/κας/Α,Σ. Μαρωνείας Ροδόπης
ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΙΔΟΥ Ιω ά ν ν α .......................... Α δά μ ................................ Σχολή Οικονομικών Επιστημών................. Ανθ/μος/Α.Τ. Δοϊράνης
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Αικατερίνη ....................Π αναγ ιώ της ................... Θεολογική Σχολή θ εσ /ν ίκ η ς ....................  Αρχ/κας/Υ.Ε.Φ.Φ. Λάρισας
ΧΑΧΑΜΗΣ Απόστολος.................................Λάμπρος.........................  Σ.Μ.Υ. Τ ρ ικ ά λ ω ν ........................................ Αρχ/κας ε.α.
ΧΛΕΤΣΗΣ Γ ε ώ ρ γ ιο ς .................................... Λάμπρος.........................  Σ.Μ.Υ Τρικάλων...........................................  Αστυν.Υποδ/ντής/ΥΑΛάρισας
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Κων/νος .................................Αλκιβιάδης...................... ΤΕΙ Πειραιά Τμ.ΠολιτΔομ.Εργων.............  Αρχ/κας/Α.Σ. Μαχαιράς Αιτωλ/νίας
ΧΟΥΣΟΣ Παναγιώτης ..........................  .Α ιμ ίλ ιο ς .......................  Σχ.Τεχν/γίας Γεωπονίας/Ανθοκομ . . . .  Αρχ/κας/ΤΑ. Αρτας
ΧΟΥΤ ΑΣ Ν ικόλαο ς .................................... .Ε υ σ τά θ ιο ς ....................... Τ.Ε.ΦΑ.Α. Κ ομοτηνής.................................  Αρχ/κας/ΥΔΕΖΙ-Τμ. Εγκλημάτων κατά ζωής
ΧΡΗΣΤΑΚΗ Σταυρούλα ..............................Φώτιος .........................  ΤΕΙ Α θηνώ ν.................................................. Ανθ/μος/Β' Α.Τ. Αγρίνιου
ΧΡΗΣΤΙΔΗ Νικολέττα .................................Σ π υ ρ ίδ ω ν ......................  ΑΕΙ Πληροφορική Ιω αννίνω ν.................... Ανθ/μος/Επιτελείο ΑΔ. Θεσπρωτίας
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Ιω άννης.....................................Νικόλαος .....................  Σ.Τ.ΥΑ............................................................Αρχ/κας/Α.Τ. Κήπων
ΧΡΟΝΗ Σ ο φ ία ...............................................Αθανάσ ιος.....................  Φιλοσοφική Παιδ/κή Ψ υχολογία .............  Αρχ/κας/ΥΚΑ-Τμήμα Ενημέρωσης
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Π έ τρ ο ς .............................. Κ ω ν/νο ς ......................... Σχ.Τουριστικών Επιχ/σεων.......................  ΤΕΙ Υποστράτηγος ε.α.
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΑκριβή.....................................Δ ημ ήτρ ιος .....................  Τ .Ε.Ι.Καλαμάτας........................................ Αρχ/κας/ΔΤΕΝΕ/Τμ.Διοικητικού
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ Μ α ρ ία .....................................Δ ημ ήτρ ιος .....................  Τ.Ε.Ι. Λαμίας ..............................................  Αρχ/κας/ΔΤΕΝΕ/Τμ. Διοικητικού
ΧΡΥΣΤΑΚΟΓΛΟΥ Σ τεφ α ν ία ...........................Ηλίας ............................  Αγγλική Φ ιλο λο γ ία ....................................  Ανθ/μος/Α,Τ.Ν.Ιωνίας
ΧΩΡΑΦΑΣ Δ η μ ή τρ ιο ς ................................. Γ ερβάσ ιος.....................  Α.Ε.Ι. Θεσ/νίκης Γ ε ω λ ο γ ία .......................  Αρχ/κας/Α.Τ.Γαλάτιστας
ΨΑΡΑΚΗ Α ν τ ω ν ία ........................................Εμμανουήλ.....................  Τμ.Ιστορίας Αρχαιολ. θ ε σ /ν ίκ η ς .............  Αστυνόμος B7A.T. Γιαννιτσών
ΨΑΡΡΑΣ Α θ α νά σ ιο ς .....................................Ευάγγελος.....................  Σχολή Αστυφυλάκων.................................  Αρχ/κας/Τ.Τ. Ηγουμενίτσας
ΨΑΡΡΗΣ Ιωάννης ....................................... Γ ε ώ ρ γ ιο ς ......................  Νομική Θ ράκης...........................................  Αρχ/κας ε.α.
ΨΥΛΛΑΚΗ Α φ ρ ο δ ίτη .....................................Νικόλαος ...................... Ιατρική Σχολή Αλεξανδρούπολης . . . .  Αρχ/κας/Τ.Τ.Ν.Ιωνίας

Παρακαλούνται οι κ.κ. συνάδελφοι, τα παιδιά των οποίων πέτυχαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις και δεν συμπερι- 
λαμβάνονται στην παρούσα δημοσίευσή μας, να μας αποστείλλουν τα απαραίτητα στοιχεία για δημοσίευση σε
προσεχές τεύχος.
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Υπηρεσιακά

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

*  Με διάφορα Π Α  που δημο- 
σιεύθηκαν στο Φ.Ε.Κ. τ.Γ' τέθηκαν 
σε αποστρατεία με το Βαθμό του 
Αστυνομικού Υποδιευθυντή οι Α
στυνόμοι Α: Μαυρομμάτης Γεώρ
γιος και Χαϊδόγιαννος Κωνστα
ντίνος.

Με διάφορες αποφάσεις 
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ
νομίας τέθηκαν σε αποστρατεία με 
το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι 
Ανθυπαστυνόμο ι: Βαντάς
Δ ημήτρ ιος, Τρουσιώτης Βασί
λειος, Κιαμές Ευθύμιος, Πολύμε- 
ρος Παναγιώτης, ΤσιαΒός Νικό
λαος, Θανασούλας Δημήτριος, 
Βλαχάκης Αντώνιος και ΤζουΒέ- 

λης Νικόλαος.

*  Με διάφορες αποφάσεις 
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ
νομίας τέθηκαν σε αποστρατεία με 
το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι 
Αρχιφύλακες: Ροκόπουλος Γεώρ
γιος, Τσιαμπαζής Ιωάννης, Πλε- 
ζουσάκης Γεώργιος, Κοηετίνας 
Βασίλειος, Αξιώτης Ευάγγελος, 
Καρφής Παναγιώτης, Δημητράκος 
Σωτήριος, Βαγενάς Βασίλειος, Λά- 
ρος Ιωάννης, Κατής Νικόλαος, 
Μ ακρής Ν ικόλαος, Μπακάλης 
Δημήτριος, Παπακωστόηουλος Α
ριστείδης, Βολακάκης Γεώργιος, 
Ρώσσιος Χρήστος, Βιολάκης Στυ
λιανός, Πάσχος Βασίλειος, Παπα- 
κίτσος Γεώργιος, Φαλαγκάρας 
Κωνσταντίνος, Χαλκιάς Θ εόδω
ρος, Μ αλιγ ιάννης Βασίλειος, 
Τσιάμης Αθανάσιος, Θεοδόσης 
Α λέξανδρος, Αυλωνίτης Ν ικό
λαος και Κωνσταντίνου Σωτήριος.

*  Μ ε διάφορες αποφάσεις 
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ
νομίας απολύθηκαν οι Αρχιφύλα
κες: Στάμου Σωτήριος, Αλεξαν- 
δρής Ιωάννης, Τριανταφυλλίδης 
Ηλίας, Λέτσιος Βασίλειος, Νιά- 
κας Θωμάς, Κοσμάς Γεώργιος, 
Στεργιούλας Ηλίας, Κανούτας 
Κωνσταντίνος και Ευθυμίου Βα
σίλειος.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

+ Αρχιφύλακας Πλατανιάς 
Γεώργιος. Γεννήθηκε το έτος 
1949 στον Συκά Υπάτης Φθιώτι- 
δος. Κατετάγη την 31-12-1973 και 
υπηρέτησε σε δ ιάφορες υπηρε
σίας της ΓΑΛΑ. Υπήρξε έγγαμος 
και πατέρας δύο κοριτσιών. Τραυ
ματίσθηκε θανάσιμα σε τροχαίο 
ατύχημα την 8-9-1997.

+ Αστυφύλακας Σκουφάς 
Ματθαίος. Γεννήθηκε το έτος 
1 972 στη Λαμία Φθιώτιδος. Κατε
τάγη την 19-6-1995 και υπηρε
τούσε στην Α /νση Αστυνομικών Ε
πιχειρήσεων. Υπήρξε άγαμος. 
Τραυματίσθηκε θανάσιμα σε τρο
χαίο ατύχημα την 3-9-1997.

Ο Ειδικός Λογαριασμός 
Αρωγής Αστυνομικού & 
Πολιτικού Προσωπικού 

της Ελλην. Αστυνομίας
Ο Ε ιδ ικός Λ ο γ α ρ ια σ μ ό ς  Α

ρω γής, άρθρου 31 του Ν. 
2168 /93 , Βρίσκεται στο τέταρτο 
έτος λειτουργίας του.

Από την 1 /7 /9 4  ημερομηνία έ
ναρξης λειτουργίας του, έχουν δο
θεί σε συναδέλφους μετά από α
ποφάσεις του Δ.Σ. του Ιδρύματος 
"Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας" τα 
παρακάτω χρηματικά ποσά:

Το έτος 1994:
1. Σε οικογένειες θανόντων με

τόχων 46.200.000 δραχμές.
2. Λόγω ασθένειας μετόχων ή 

μελώ ν της ο ικ ο γ έν ε ιά ς  των
41.500.000 δραχμές.

Το έτος 1995:
1. Σε οικογένειες θανόντων με

τόχων 46.200.000 δραχμές.
2. Λόγω ασθένειας μετόχων ή 

μελώ ν της ο ικ ο γ έν ε ιά ς  των
85.200.000 δραχμές.

Το έτος 1996:
■ 1. Σε οικογένειες θανόντων με
τόχων 42.500.000 δραχμές.

2. Λόγω ασθένειας μετόχων ή 
μελώ ν της ο ικ ο γ έν ε ιά ς  των
58.950.000 δραχμές.

3. Σε σεισμοπαθείς μετόχους 
(ΓρεΒενών, Κ οζάνης, Α ιγ ίου )
19.510.000 δραχμές.

Το υπόλοιπο του Ειδικού Λογα
ριασμού Αρωγής την 31-12-96 
ήτο 131.721.519 δραχμές.

Η εισφορά υπέρ του Ειδικού Λο
γαριασμού Αρωγής, εν όψει της ε
φαρμογής του νέου μισθολογίου 
των ανδρών των Ενόπλων Δυνά
μεων και των Σωμάτων Ασφα
λείας καθορίζεται σταδιακά ως 
εξής:

Βασικός Μισθός -----------------
Κράτηση Εισφορών

Από 1-1-97, 184.800 X 0,2%
= 370 δραχμές

Από 1-1-98, 192.500 X 0,2%
= 385 δραχμές

Από 1-7-98, 200.200 X 0,2%
= 400 δραχμές.

Μ έτοχοι του Ειδικού Λογαρια
σμού είναι υποχρεωτικά όλοι οι Α
στυνομικοί και Πολιτικοί υπάλληλοι 
που εργάζονται στην Ελληνική Αστυ
νομία. Καθώς επίσης και οι εξερχό- 
μενοι του Σώματος που δηλώνουν 
κατά την έξοδό τους ότι επιθυμούν να 
συνεχίσουν να είναι μέτοχοι.

Η εισφορά υπέρ του Ειδικού Λο
γαριασμού αναπροσαρμόζεται για 
το αστυνομικό προσωπικό από 6- 
5-97 και για το πολιτικό προσωπι
κό από 23-7-1997.

Πνευματική φροντίδα 
για τα παιδιά των Αστυνομικών

Ξεκίνησαν και πάλι οι εκδηλώ
σεις που δ ιοργανώ νει η Θ ρη
σκευτική Υπηρεσία της Ελληνικής 
Αστυνομίας για τα παιδιά των Α
στυνομικών.

Κάθε Σάββατο και ώρα 10 π.μ. 
γίνονται στο πνευματικό κέντρο 
της Θρησκευτικής Υπηρεσίας πα
ραπλεύρους του Ιερό  Ν αό των 
Π α μ μ ε γ ίσ τ ω ν Τ  α ξ ια ρ χ ώ ν  
μαθήματα βυζαντινής μουσικής. 
Επίσης την ίδια ημέρα και ώρα 1 1 
π.μ. για την πνευματική κατάρτιση 
των παιδιών λειτουργεί κατηχητικό 
σχολείο, στον ίδιο χώρο.

Υποχρεώσεις και συμπεριφορά
αστυνομικών - ακολουθητέα
τακτική έναντι των Μ.Μ.Ε.
Με την υπ' αριθμ. 6 0 1 4 /1 /3  από 

19-9-97 Δ /γή του Αρχηγού της Ελ
ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτη
γου κ. Αθανάσιου Βασιλόπουλου, 
αναφέρονται τα παρακάτω:

Οπως είναι γνωστό, οι Κανονι
σμοί του Σώματος της Ελληνικής 
Αστυνομίας, καθορίζουν την τηρη- 
τέα συμπεριφορά των Αστυνομι
κών έναντι των πολιτών, τόσο κατά 
την εκτέλεση της Υπηρεσίας όσο 
και εκτός αυτής.

Δυστυχώς όμως, παρατηρείται ό
τι ένας μεγάλος αριθμός Αστυνο
μικών, κατά τη διενέργεια διαφό
ρων αστυνομικών ελέγχων, επι
χειρήσεων, συλλήψεων και γενικά 
κατά την εκτέλεση των υπηρεσια
κών καθηκόντων, δεν τηρούν α
πολύτως, ως έχουν υποχρέωση, 
τους κανόνες της υπηρεσιακής συ
μπεριφοράς και δεοντολογίας με 
αποτέλεσμα να σχολιάζεται δυ- 
σμενώς το έργο της Αστυνομίας 
και να παραβλέπεται το γενικότερο 
υπηρεσιακό συμφέρον.

Επισημαίνονται, κυρίως, υπερβο
λικές και εξεζητημένες ενέργειες 
που συχνά εηιχειρούνται παρουσία 
των τηλεοπτικών συνεργείων των 
Μ.Μ.Ε., οι οποίες στη συνέχεια 
βλέπουν το φως της δημοσιότητας 
με επακόλουθο να δημιουργείται 
στην κοινή γνώμη η εσφαλμένη ε
ντύπωση ότι οι Αστυνομικοί ενερ
γούν προσχεδιασμένα ή επιλεκτι
κά, ότι η παρουσία των τηλεοπτι
κών συνεργείων γίνεται σκοπί
μως και γενικά να σχηματίζεται 
μια εικόνα απαράδεκτη για την 
προσφορά της Αστυνομίας στο 
Κοινωνικό σύνολο.

Το Υπουργείο μας αποδίδει εξαι
ρετική σημασία στη Βελτίωση των 
σχέσεων μεταξύ Αστυνομίας και 
πολιτών χωρίς να παραγνωρίζει 
την σημαντική συμβολή των 
Μ.Μ.Ε. στην υπεύθυνη και αντικε- 
μενική ενημέρωση της κοινής γνώ
μης για τη δράση της Αστυνομίας.

Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι τα 
Μ.Μ.Ε. μπορούν να υποκατα
στήσουν την Αστυνομία στο έργο 
της και να παρεκλίνουν κατ' αυτόν 
τον τρόπο του σκοπού τους, δη
μιουργώντας δυσχέρειες στην ε
κτέλεση των καθηκόντων των Α
στυνομικών και προσβάλοντας 
πολλές φορές χωρίς να το επι
διώκουν την ανθρώπινη αξιοπρέ
πεια.
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Κατόπιν των ανωτέρω οι Αστυνο
μικοί κατά την εκτέλεση των υπηρε
σιακών τους καθηκόντων πρέπει να: | 

α. Ενεργούν και να συμπεριφέ- 
ρονται όπως επιβάλλουν οι σχετι
κές διατάξεις και διαταγές της Υ
πηρεσίας, να σέβονται και να προ
στατεύουν τα θεμελιώδη δικαιώμα
τα των πολιτών, έχοντες ως γνώ
μονα των ενεργειών τους την εξα
σφάλιση της δημόσιας τάξης και | 
ασφάλειας και την εξυπηρέτηση 
του δημοσίου συμφέροντος.

β. Ενεργούν και συμηεριφέρο- 
νται έναντι των εκπροσώπων των 
Μ.Μ.Ε. (δημοσιογράφων, εικονο- | 
ληπτών κ.λπ.) κατά τρόπο μη θίγο- 
ντα το υπηρεσιακό συμφέρον και 
την αξιοπρέπεια των ελεγχομένων 
πολιτών.

Δραστηριότητες 
της Π.Ε.Α.Ε.Α.

•  Την 23-9-1997 το Προεδρείο 
της Πανελλήνιας Ενωσης Αξιωμα
τικών Ελληνικής Αστυνομίας επι- 
σκέφθηκε εκτάκτως τον Υπουργό 
Δημοσίας Τάξεως κ. Γεώργιο Ρω- j 
μαίο και συζήτησε θέματα αστυνό- | 
μευσης και παράλληλα του εξέ- 
φρασε την ανησυχία και έντονη 
δυσαρέσκεια για την σημαντική κα
θυστέρηση υλοποίησης των συμ- 
φωνηθέντων κατά τις τελευταίες 
συναντήσεις μας και ειδικότερα: 

α. Για τη μη προώθηση της σχε
τικής τροπολογίας από τον Υπουρ
γό Οικονομικών για χρονική πα
ρέκταση του ν.δ. 142/1974 (πε
νταετία) και διεύρυνση των θεω
ρούμενων ως "μάχιμων" Υπηρε
σιών.

β. Για την καθυστέρηση πραγμα
τοποίησης κοινής σύσκεψης με 
τους αρμοδίους του Υπουργείου 
Εθνικής Αμύνης για μισθολογικές 
προαγωγές των Αξιωματικών.

γ. Για μη υλοποίηση δεσμεύσεων 
σχετικά με την πραγματοποίηση 
πρακτικής εκπαίδευσης Δοκίμων 
Αστυφυλάκων στις Γενικές Αστυ
νομικές Διευθύνσεις Αττικής και 
Θεσσαλονίκης (και όχι μόνον της 
Αττικής όπως τελικά αποφασίσθη- 
κε).

δ. Για απαράδεκτες συνθήκες 
διαμονής μετεκπαιδευομένων συ
ναδέλφων μας σε σχολεία - σεμι
νάρια του Λεκανοπεδίου.

ε. Για κινήσεις άλλων φορέων 
για εγκατάσταση υπηρεσιών τους 
στον χώ ρο που σ τεγάζετα ι η 
Σχολή Αξιωματικών Αστυνομίας 
(Λ. Μεσογείων 96).

στ. Για καθυστέρηση υλοποίησης 
απόφασης περί παραχώρησης 
χώρων για στέγαση Γραφείων της 
Ομοσπονδίας μας και της Ενω- | 
σης Αξιωματικών Αττικής.

ζ. Για την μη εισέτι καταβολή της 
αποζημίωσης για την υπεραπα
σχόληση του προσωπικού, κατά την \ 
διεξαγωγή του Παγκοσμίου Πρω
ταθλήματος Στίβου, καθώς και του j 
αριθμού των δικαιούχων αυτής.

Επ' αυτών ο κ. Υπουργός είπε ότι: 
α. Προωθήθηκε τροπολογία για 

χρονική παρέκταση μέχρι τέλους 
1984(ν.δ. 142/1974) και διεύρυν
ση των μάχιμων Υπηρεσιών, με 
σύμφωνη γνώμη του Υπουργού 
Οικονομικών (εκκρεμεί επεξεργα
σία του Ελεγκτικού Συνεδρίου), η 
οποία και θα συμπεριληφθεί στο υ
πό ψήφιση συνταξιοδοτικό νομο
σχέδιο των δημοσίων υπαλλήλων.

β. Στάλθηκε επιστολή στο Υπουρ- ! 
γείο Εθνικής Αμύνης για πραγμα
τοποίηση κοινής σύσκεψης για θέ
ματα μισθολογικών προαγωγών 
Αξιωματικών (μεθεπόμενο μισθό- | 
λογικό βαθμό).

γ. Λόγοι γενικότερης αστυνόμευ
σης υποβάλλουν την πραγματο
ποίηση της πρακτικής εκπαίδευσης 
των Δοκίμων Αστυφυλάκων στο 
Λεκανοπέδιο Αττικής. Παρ' όλα αυ
τά θα εξετάσει το ενδεχόμενο α
ποστολής μικρού αριθμού Δοκί
μων και στη Θεσσαλονίκη.

δ. Γνωρίζει τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι μετεκπαιδευό
μενοι συνάδελφοί μας και προ
σπαθεί μέσα στα οικονομικά δε
δομένα του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου μας να βρει τις 
καλύτερες δυνατές λύσεις.

Ηδη μελετάτα ι η μετατροπή | 
οικήματος στη Λ. Συγγρού (πρώην 
ΙΓ' Α.Τ.) σε ξενώνα διαμονής των 
μετεκπαιδευομένων.

ε. Δεν υπάρχει σκέψη ή πρόθεση , 
παραχώρησης των κτιριακών και j 
γηπεδικών εγκαταστάσεων της | 
Σχολής Αξιωματικών σε άλλο φο
ρέα και ότι το θέμα μετεγκατάστα
σης της Σχολής ακόμη μελετάται.

στ. Το θέμα των γραφείων έπρε
πε ήδη να είχε δρομολογηθεί γιατί | 
έχει δώσει τις σχετικές εντολές.

ζ. Λόγω απουσίας του αρμοδίου 
Υφυπουργού Αθλητισμού δεν κα
τέστη ακόμη δυνατή η εκταμίευση ! 
της σ χετικής δαπάνης γ ια  τη 
χορήγηση της αποζημίωσης για 
την υπεραπασχόληση του προσω
πικού, κατά τη διεξαγωγή του Πα
γκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου,

κάτι που θα γίνει εντός των αμέ
σως προσεχών ημερών.

Από πλευράς μας, συμπληρωμα
τικά, τονίσαμε για μια ακόμη φο
ρά, ότι παρατηρείται σημαντική και 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην 
υλοποίηση των συμφωνηθέντων 
και ότι ο χώρος της Σχολής Αξιω
ματικών θεωρείται ζωτικός για την 
Ελληνική Αστυνομ ία  και ότι ο- 
ποιαδήηοτε σκέψη για παραχώ
ρησή του θα βρει αντιμέτωπη ολό
κληρη την αστυνομική οικογένεια και 
τις χιλιάδες των συνταξιούχων συ
ναδέλφων μας (όπως και στο πα
ρελθόν πράξαμε) και ότι, εφόσον 
δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε 
ανθρώπινες συνθήκες φοίτησης και 
διαμονής μετεκπαιδευομένων, είναι 
προτιμότερο να μην πραγματο
ποιούνται τέτοια σεμινάρια.

Τέλος, πιστεύουμε ότι για όλα τα 
ανωτέρω ισχύει ένα λογικό χρονο
διάγραμμα που πρέπει να τηρηθεί. 
Σε διαφορετική περίπτωση η Ομο
σπονδία μας, δεν είναι διατεθειμέ
νη να συνεχίσει καλόπιστα έναν α- 
τέρμονα διάλογο - εμπαιγμό και 
θα αναζητήσει προσφορότερους, 
πλέον του διαλόγου τρόπους, για 
ικανοποίηση των καθ' όλα δικαίων 
αιτημάτων μας.

*  Η Π.ΕΑΕΑ, λαμβάνοντας 
αφορμή από την ισχύουσα για τα 
Ασφαλιστικά Ταμεία νομοθεσία, 
απευθυνόμενη προς τον κ. Υπουρ
γό Δημοσίας Τάξεως προτείνει τα 
ακόλουθα:

1. Να αυξηθεί το υπέρ της Ελλη
νικής Αστυνομίας αποδιδόμενο 
ποσόν επί του αντιτίμου των εισιτη
ρίων των ποδοσφαιρικών αγώνων 
στα ασφαλιστικά ταμεία (Ε.Τ.Ε.Χ. και 
ΤΑΥΑΠ.) από 2.5% σε 10% .

2. Να επεκταθεί το ίδιο ποσοστό 
και επί του αντιτίμου των εισιτη
ρίων όλων των αγώνων καλαθο
σφαίρισης και πετοσφαίρισης, κα
θώς επίσης και επί όλων των εκδη
λώσεων καλλιτεχνικών και μη (συ
ναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, 
κ,λπ.) κατά τις οποίες λαμβάνονται 
μέτρα Τροχαίας, Τάξης και Ασφά
λειας από την Ελληνική Αστυνομία.

3. Να θεσμοθετηθεί πόρος υπέρ 
των Ασφαλιστικών Ταμείων της 
Ελληνικής Αστυνομίας σε ποσο
στό 1 0% επί των εσόδω ν των 
ΠΑΕ., ΤΑΑΚ., ΤΑΑΠ., και των Ε- 
νώσεών τους ΕΠΑΚ και ΕΣΑΚ από 
τις εισπράξεις λόγω αναμετάδο
σης ή και διανομής ειδησεογρα-

φίας (ρεπορτάζ) από την τηλεόρα
ση οποιουδήηοτε αγώνα αρμοδιό- 
τητάς τους.

4. Για την άρση της δυσμενούς 
σε βάρος των Αστυνομικών αντι
μετώπισης σε σχέση με τους υπαλ
λήλους των άλλων φορέων που 
συγκριτικά συμμετέχουν λιγότερο 
στην Ποινική διαδικασία και στην 
εκτέλεση των Ποινικών αποφά
σεων, επιβάλλεται όπως θεσπισθεί 
και υπέρ των Ταμείων του Αστυνο
μικού Προσωπικού πόρος, ο ο
ποίος θα προέρχεται από ποσοστό 
25% επί των εηιβαλλομένων σε 
χρήμα ποινών, καθώς και των πο
σών που προκύπτουν από την με
τατροπή των στερητικών της ελευ
θερίας ποινών και θα αποτελούν έ
σοδα των Ασφαλιστικών Ταμείων 
Ε.Τ.Ε.Χ. και Τ Α Υ Α Π .

5. Προτείνεται η θέσπιση κοινω
νικού πόρου υπέρ των φορέων α
σφάλισης του Αστυνομικού Προ
σωπικού (Ε.Τ.Ε.Χ. και ΤΑΥΑ.Π.) ε
νός ποσού που θα προκύπτει από 
την προσαύξηση σε ποσοστό 10% 
επί των επιβαλλόμενων προστί
μων των παραβάσεων του Κ.Ο.Κ.

6. Θεσμοθέτηση πόρου επί των 
εκδιδομένων Αεροπορικών Εισιτη
ρίων με την επικόλληση Αστυνομι
κού Ενσήμου (100 δραχμών), ως 
ανταποδοτικού τέλους, για τις πα
ρεχόμενες υπηρεσίες της Αστυνο
μίας προς ενίσχυση της ασφά
λειας των αεροδρομίων.

7. Θεσμοθέτηση πόρου 20% από 
τα έσοδα που προέρχονται από τα 
πιστοποιητικά των ιατρικών εξετά
σεων των οδηγών μοτοποδηλάτου 
των οποίων η θεωρητική και πρα
κτική εξέταση γίνεται από Αξιωμα
τικούς και Υπαξιωματικούς της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, συνεηικου- 
ρούμενους από Αστυνομικούς Υ
παλλήλους των αρμοδίων Αστυνο
μικών Υπηρεσιών, η δε υλικοτε- 
χνική υποδομή Βαρύνει τον προϋ
πολογισμό της Ελληνικής Αστυνο- 
μίας.

Προτείνεται δε οι παραπάνω πό
ροι να θεσμοθετηθούν υπέρ των 
φορέων Επικουρικής Ασφάλισης 
(Ε.Τ.Ε.Χ. και ΤΑ Υ Α Π .) και όχι των 
φορέων Προνοίας, διότι: 

α. Υπάρχουν ήδη θεσμοθετημέ
νοι πόροι υπέρ των φορέων Προ
νοίας (ένσημα, πρόστιμα αλλοδα
πών, προμήθειες κ.λπ.) οι οποίοι α
ποδίδουν σημαντικά έσοδα στα α
νωτέρω Ταμεία.

β. Ο μόνος κοινωνικός πόρος υ
πέρ Ε.Τ.Ε.Χ. και ΤΑΥΑ.Π. είναι το
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ποσοστό του 2,5% από τα εισιτήρια 
των ποδοσφαιρικών αγώνων που 
ανέρχετα ι σε 5 0 .0 0 0 .0 0 0  και 
15.000.000 περίπου ετησίως αντί
στοιχα.

γ. Τα ανωτέρω Ταμεία επειδή α
ποδίδουν μέρισμα στους συντα
ξιούχους, στο μέλλον θα αντιμε
τωπίσουν σοβαρά ταμειακά προ
βλήματα αν δεν εξασφαλισθούν 
σημαντικοί πόροι.

8ο Πανελλαδικό 
Συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Α. Το 8ο Πανελλαδικό Συνέδριο 
της Ομοσπονδίας με τις αποφά
σεις του, εκτίμησε το σύνολο των 
δεδομένων που αφορούν την πο
ρεία των γενικότερων θεσμικών, 
εργασιακών και οικονομικών προ
βλημάτων που αφορούν συνολικά 
τον Οργανισμό της Ελληνικής Α
στυνομίας και τους εργαζομένους 
σ' αυτόν.

Η αναλυτική κατά το δυνατόν 
προσέγγιση του συνόλου των θε
μάτων και των επί μέρους παραμέ
τρων τους μέσω των εισηγήσεων, 
οι συγκλίνουσες (στην συντριπτική 
τους πλειοψηφία ομόφωνες) ε- 
κτιμήσες των συνέδρων και οι τε
λικές αποφάσεις που ελήφθησαν, 
περιγράφουν κατά τρόπο ανάγλυ
φο την δύσκολη κατάσταση που α
ντιμετωπίζουν οι εργαζόμενο ι 
στην Ελληνική Αστυνομία, αλλά και 
την κρίση που διέρχεται ο χώρος 
αυτός.

Ειδικότερα: Β. Οι εργαζόμενοι 
στον ευαίσθητο αυτό χώρο πρέπει 
να οφείλουμε, να τονίσουμε και να 
αναλογισθούμε και τις δικές μας 
ευθύνες για το μη ικανοποιητικό ε
πίπεδο λειτουργίας μας, γεγονός 
που αντανακλά στην ποιότητα των 
οφειλομένων υπηρεσιών προς την 
Ελληνική Κοινωνία

- Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να 
σημειώσουμε ότι οι εργαζόμενοι 
αστυνομικοί βιώνουν επί δεκαε
τίες ένα αναχρονιστικό σύστημα 
Διοίκησης, αυταρχικό, με αδια
φανή λειτουργία, αρνητικό πέρα 
για πέρα για οποιαδήποτε φιλότιμη 
προσπάθεια για προσφορά έργου.

- Οφείλουμε επίσης να επισημά- 
νουμε το γεγονός ότι τον τελευταίο 
χρόνο γίνεται μια προσπάθεια α
ναβάθμισης του εργασιακού μας 
χώρου, πλην, όμως, παρατηρείται 
σημαντική καθυστέρηση στην υλο
ποίηση εκείνων των θεσμικών πα
ρεμβάσεων που θα βοηθούσαν 
στην βελτίωση της όλης κατάστα

σης και δεν είναι λίγες οι φορές 
που και αυτές οι ηραγματοποιηθεί- 
σες θεσμικές βελτιώσεις (ρεπό, 
μεταθέσεις , αποσπάσεις κ.λπ.) 
προσκρούουν στην άρνηση της 
Διοίκησης να τις αποδεχθεί, αλλά 
και είναι λίγες οι φορές που νο
θεύονται, με αποτέλεσμα να καθί
στανται ανενεργές, οδηγούμενοι 
έτσι στο αρχικό στάδιο της στασι
μότητας και της παρακμής.

- Η οικονομική κατάσταση των ερ
γαζομένων αστυνομικών, χρόνια 
τώρα εγγίζει τα όρια της φτώχειας.

- Η πολιτική της λιτότητας ήρθε να 
επιδεινώσει την ήδη ΒεΒαρυμένη 
κατάσταση και οπωσδήποτε το 
''νέο'1 μισθολόγιο δεν ήταν αυτό 
που με τόση προσμονή ανέμενε ο 
αστυνομικός.

- Το νέο μισθολόγιο συνεχίζει να 
είναι σε πλήρη διάσταση με τις 
προτάσεις της Ομοσπονδίας, τό
σο στο οικονομικό, όσο και στο θε
σμικό μέρος και Βεβαίως δεν απα
ντά στο αίτημα για μια πορεία ανα
βάθμισης των αποδοχών και για μια 
νέα πολιτική μισθών που θα στηρί
ζεται στις αρχές (π.χ. αποζημίωση υ- 
περωριακής απασχόλησης κ.λπ.).

- Ο ι διορθωτικές παρεμβάσεις 
της Ομοσπονδίας σε ότι αφορά το 
νέο μισθολόγιο (αύξηση επιδόμα
τος εξομάλυνσης - μισθολογικές 
προαγωγές) απάλυναν σε κάποιο 
βαθμό το περιεχόμενο του νέου 
μισθολογίου, πλήν όμως, μολονό
τι πέρασαν τρεις μήνες από την 
ψήφιση του "διορθωτικού" Νόμου 
σε ότι αφορά τις μισθολογικές 
προαγωγές, η εφαρμογή του ο
δεύει στο άγνωστο.

- Ο ι δεσμεύσεις σε ότι αφορά 
την παρέκταση των διατάξεων του 
ν.δ. 1 4 2 /1 9 7 4  (πενταετία) και 
διεύρυνση των αναφερομένων σ' 
αυτή υπηρεσιών, κατ' αναλογία του 
Ν. 1204 /1981, όπως αυτό έγινε 
για το προσωπικό των Ενόπλων 
Δυνάμεων, ως και την άμεση κα
ταβολή των οφειλομένων οδοιπο
ρικών εξόδων 30.000 αστυνομι
κών από διετίας που ανέρχονται 
στο ποσόν των 6 δις, δυστυχώς 
δεν έτυχαν υλοποίησης.

- Ο ι ασφαλιστικοί νόμοι της πε
ριόδου 1990-'93, σε συνδυασμό 
με το σύνολο των προβλημάτων 
του ασφαλιστικού μας συστήμα
τος, δημιουργούν συνθήκες ανα
σ φ ά λ ε ια ς  και α β εβ α ιό τη τα ς  
στους εργαζομένους αστυνομι
κούς (αύξηση ο ρ ίο υ  η λ ικ ία ς  
κ.λπ.).

Γ. Με βάση τις μέχρι σήμερα α
ποφάσεις μας, τα προβλήματα των 
εργαζομένων αστυνομικών και τα 
ανοιχτά θέματα (ασφαλιστικά τα- | 
μεία, πόθεν έσχες, Δικαστική Α- | 
στυνομία) που βρίσκονται σε εξέ
λιξη, η ομοσπονδία, χωρίς να υπο
βαθμίζει κανένα από το σύνολο 
των θεμάτων, ιεραρχεί ως άμεσης 
προτεραιότητας για το επόμενο 
διάστημα:

1. Την ανάγκη βελτίωσης των πα- 
ρεχομένων υπηρεσιών προς την ελ
ληνική κοινωνία που εξαρτάται από j 
την ποιότητα εργασίας που προσφέ
ρει το αστυνομικό προσωπικό.

- Η σημερινή ισοπέδωση δεν ευ
νοεί τον έντιμο, ικανό και παραγω
γικό αστυνομικό, ως εκ τούτου ε
πιβάλλεται η ύπαρξη εκείνης της 
θεσμικής αλλαγής σε όλη την α
στυνομική ιεραρχία, προκειμένου 
ο ικανός και ο παραγωγικός να α- 
μοίβεται. Τούτο θα αποτελέσει κί
νητρο για παραγωγή έργου, άλ
λως εφόσον εξακολουθήσει να α
ντιμετωπίζεται ο παραγωγικός α
στυνομικός το ίδιο με τον μη πα
ραγωγικό.

2. Την προστασία του θεσμού α
πό τους επίορκους εκείνους "συ
ναδέλφους" οι οποίοι κατά πυκνά 
πλέον χρονικά διαστήματα αμαυ
ρώνουν με τις πράξεις τους τον ί
διο το θεσμό, αλλά και τη συντρι
πτική πλειοψηφία των εντίμων ερ
γαζομένω ν αστυνομικών, οι ο
ποίοι κάτω από αντίξοες συνθήκες 
προσπαθούν να επιτελέσουν την 
δύσκολη αποστολή τους.

- Ο ι προτάσεις της Ομοσπον
δίας, το "πόθεν έσχες", η δημιουρ
γία υπηρεσίας εσωτερικών υποθέ
σεων κ,λπ. που έγιναν δεκτές από 
την πολιτική και την φυσική ηγεσία, 
πρέπει σύντομα να θεσμοθετηθούν.

- Την απαρέγκλιτη και υποχρεω
τική χορήγηση της εβδομαδιαίας 
ανάπαυσης εντός δεκαπενθημέ
ρου το αργότερο.

- Την πειθαρχική και ποινική δίω
ξη όσων για οποιονδήποτε λόγο 
αρνούνται τη χορήγηση της εβδο
μαδιαίας ανάπαυσης.

- Την παρέκταση των διατάξεων 
του ν.δ. 142/1974 (πενταετία) και 
διεύρυνση των αναφερομένων σ' 
αυτή υπηρεσιών, κατ' αναλογία του 
Ν. 1204/1981, όπως αυτό έγινε 
για το προσωπικό των Ενόπλων 
Δυνάμεων.

- Την άπαξ αποζημίωση των μέ
χρι σήμερα οφειλομένων εβδο
μαδιαίων αναπαύσεων, έτσι, ώστε

να υπάρξει μια νέα αρχή σε υγιείς 
Βάσεις.

- Την αποκατάσταση των αηοτα- 
χθέντων για συνδικαλιστικούς λό
γους τριών αστυνομικών που εκ- 
κρεμεί από εξαετίας.

- Την αποδέσμευση των αστυνο
μικών από την εξωτερική φρούρη
ση των φυλακών.

- Την αναμόρφωση και τον εκ
συγχρονισμό της νομοθεσίας για 
τη χρήση των όπλων.

- Την εξυγίανση - ενοποίηση των 
ασφαλιστικών ταμείων μετά από 
αναλογιστική μελέτη.

- Την ανάληψη από πλευράς 
δ ιοργανω τριώ ν εταιριών(ποδο- 
σφαίρου, μπόσκετ κ.λπ.) για την κά
λυψη της επι πλέον εργασίας των 
αστυνομικών κατά τη διεξαγωγή 
των αγώνων.

Την προστασία και την ενίσχυση 
των εισοδημάτων των αστυνομι
κών με:

- Την αντιμετώπιση του αστυνομι
κού, ως ανθρώπου και ως εργαζο
μένου με ανάγκες και όχι ως άν
θρωπο και εργαζόμενο Β' κατηγο
ρίας. Για το λόγο αυτό δηλώνουμε 
κατηγορηματικά ότι δεν ζητούμε 
οικονομική αύξηση, αλλά απλά α
παιτούμε την καταβολή εκείνων 
που η Πολιτεία μας οφείλει και ήδη 
καταβάλει σε άλλους κλάδους ερ
γαζομένων.

Επί του προκειμένου απαιτούμε 
την εφαρμογή της εργατικής νο
μοθεσίας και για τους εργαζομέ
νους αστυνομικούς, με την θε
σμοθέτηση υπερωριακής απα
σχόλησης ως ακολούθως και ό
πως ήδη ισχύει για τους εργαζο
μένους στον Ιδιωτικό και Δημό
σιο Τομέα:

α. Υπερωριακή εργασία απογευ
ματινών ωρών μέχρι την 22η ώρα, 
ίση με το ημερομίσθιο.

β. Νυχτερινή εργασία εργάσ ι
μων ημερών που παρέχεται από 
την 22η μέχρ ι την 6η πρωινή, 
πέρα από την υποχρεωτική, το 
ω ρ ο μ ίσ θ ιο  α υ ξη μ έ ν ο  κατά 
15% .

γ. Εργασία ημερήσια ή νυχτερινή, 
που παρέχεται Κυριακές και εξαι
ρέσιμες ημέρες πέραν της υπο
χρεωτικής: γ ΐ.  Από 6ης πρωινής 
μέχρι 22ης ώρας, το ημερομί- 
σθιοπ αυξημένο κατά 25%.

γ2. Από της 22ης μέχρι της 6ης 
πρωινής ώρας, το ωρομίσθιο αυ
ξημένο κατά 30%.

δ. Εργασία (νυχτερινή ή ημερή
σ ια) που π αρέχετα ι προς συ-
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μπλήρωση της υποχρεωτικής ε
βδομάδας εργασίας:

61. Νυχτερινή εργάσιμων ημε
ρών το 45% του ωρομισθίου.

62. Νυχτερινή ή ημερησία Κυρια
κών ή εξα ιρέσ ιμω ν ημερών το 
60% του ωρομισθίου.

Ω ς ω ρ ο μ ίσ θ ιο  ο ρ ίζ ε τα ι το 
1 /150  του βασικού μισθού κάθε 
μισθολογικού βαθμού.

- Την άμεση καταβολή των οφει- 
λομένω ν οδοιπορικών εξόδων 
30.000 αστυνομικών από διετίας 
που ανέρχονται στο ποσό των 6 
δισ.

- Την αύξηση του αφορολόγητου 
για τους εν ενεργεία και συντα
ξιούχους αστυνομικούς και την τι
μαριθμοποίηση της φορολογικής 
κλίμακας.

- Την καταβολή των οικογενεια
κών παροχών και στους δύο 
συζύγους.

- Την αποζημίωση για κάθε ημέ
ρα μετακίνησης - απόσπασης, έτσι 
ώστε να εκλείψει το απαράδεκτο 
σημερινό καθεστώς, το οποίο υπο
βαθμίζει τον αστυνομικό ως εργα
ζόμενο άνθρωπο.

- Την αντιμετώπιση της ανθυγιει- 
νότητας - επικινδυνότητας της ερ
γασίας, στη βάση των προτάσεών 
μας (αποζημίωση, εμβολιασμοί 
κ.λπ.).

Δ. Επειδή όλα τα προηγούμενα έ
χουν ειπωθεί πολλές φορές και ε ί
ναι γνωστά στην πολιτική και φυ
σική ηγεσία εκτιμούμε ότι πρέπει 
να τεθεί μια ημερομηνία λήξης. Για 
το λόγο αυτό από πλευράς μας 
προτείνεται το παρακάτω πρό
γραμμα δράσης με την εκδήλωση 
Πανελλαδικών ενεργειών, με τη 
διαρκή επανάληψη εάν το προς ε
πίλυση ζητούμενο θέμα παραμένει 
άλυτο.

Συγκεκριμένα:
Εαν μέχρι τέλος Οκτωβρίου δεν 

υπάρξει τελεσίδικη λύση στα θέμα
τα χορήγησης εβδομαδιαίων ανα
παύσεων, μισθολογικών προαγω
γών, παρέκταση πενταετίας, την α
ποκατάσταση των αποταχθέντων 
και την καταβολή των οφειλομέ- 
νων οδοιπορικών εξόδων, να πραγ
ματοποιηθεί διαμαρτυρία σε Πανελ
λαδικό επίπεδο στα τέλη του μηνάς 
Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Πριν από την πραγματοποίηση 
της Πανελλαδικής διαμαρτυρίας, 
το Δ. Σ. της Ομοσπονδίας αποδει- 
κνύοντας έμπρακτα την αγωνιστική 
του διάθεση για την επίλυση των αι
τημάτων, να πραγματοποιήσει

48ωρη συνεχή σιωπηλή διαμαρτυ
ρία έξω από το υπουργείο μας.

Ταυτόχρονα ανάλογη διαμαρτυ
ρία (τετράωρη) να πραγματοποιη
θεί έξω  από κάθε Αστυνομική 
Διεύθυνση της χώρας από τα τοπι
κά προεδρεία.

Εάν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 
έτους δεν ρυθμιστούν τα θέματα υ- 
περωριακής απασχόλησης, αποζη
μίωση για κάθε ημέρα απόσπα
σης, χορήγηση κινήτρων για την 
παραγωγή έργου, πόθεν έσχες, 
δημιουργία υπηρεσίας εσωτερι
κών υποθέσεων, της αναμόρφω
σης και τον εκσυγχρονισμό του 
θεσμικού πλαισίου για τη χρήση 
των όπλων, της ανάληψης από 
πλευράς των διοργανωτριών εται
ριών (ποδοσφαίρου κ.λπ.) για την 
κάλυψη της επί πλέον εργασίας 
των αστυνομικών κατά τη διεξα
γωγή των αγώνων, να πραγματο
ποιηθεί Πανελλαδική διαμαρτυρία 
στην Αθήνα.

Γ ια τα λοιπά θέματα, να εξετα- 
σθεί χρονικά η είσοδος αυτών στα 
προηγούμενα ή ο προγραμματι
σμός εκδηλώσεων διαμαρτυριών 
κ.λπ. ανάλογα με την εξέλιξη των 
λοιπών.

ΑΤΥΧΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
Οι συνδικαλιστικές οργανώ 

σεις της Ελληνικής Αστυνομίας 
εξέφρασαν την λύπη τους για το 
ατυχές περιστατικό εις Βάρος 
του Προέδρου της Βουλής των 
Ελλήνων κ. Απόστολου Κακλα 
μόνη. Συγκεκριμένα η Πανελ
λήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών 
Υπαλλήλων με επιστολή της το
νίζει:

"Αξιότιμε Κύρη Πρόεδρε, Ο 
φείλουμε να εκφράοουμε την 
λύπη μας για το ατυχές περι
στατικό που προκλήθηκε σε βά
ρος σας από "μονάδες" ευρι
σκόμενες στη συγκέντρωση  
διαμαρτυρίας της ηρωιοβάθ  
μιας Οργάνωσης Αιτικης, γε
γονός μη αηοδεκ το, αλλα και ε- 
ρευνητέο αηά ηλευρας των 
διοργανωτών, καθουον εκθέτει 
όλους

θ α  παρακαλούσαμι να εκ λα 
βετε αυτό ως ατυχές μεμονωμε 
νο περιστατικό ηου όμως μας α
νησύχησε ιδιαίιερα, καθοαον δεν 
εξυπηρετεί την υιιοθεοή μας''

Επιμέ λεια :
Αρχ/κας Κων/νος Κούρος

ΕΡΙ Α Σ ΙΉ ί’ΙλΚ Ο  ΚΕΝΤΡΟ ΙΙΡΟ Λ Η ΙΙΤΙΚ Η Ι ΙΑ Τ ΡΙΚ Η !

ΤΜ11ΜΑΓΑ:
ΑΚΠΝΟΛΟΠΚΟ - ΜΑΣΤΟΥ- ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΚΑΡΜΛΟΙΊΚΟ - WEPHX0N 
n m im ; ΙΟΓΙΚΟ - ΛΕΡΜΛΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΙΑΙΤ0Λ0ΠΚ0 - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ 
ΝΕΥΡ0ΦΥΣΙ0Λ0ΠΚ0 · ΟΡΟΟΓΙΕ,UK0 - ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΝ ΜΕΣΟΝ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ 165 & ΠΑΙΙΑΔΑ 1 - 3,115-26 ΑΘΗΝΑ 
ΓΗ Λ. 6481 123 6481 631 6481 684 FAX. 6481 728

Σημείωση Ο Υποστράτηγος Υγειονομικού ΕΛ. ΑΣ. ε.α. 
χ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (καρδιολόγος), 
ιυρίσχεται στο Κέντρο, Δε-Τε-Πα πρωί πρόθυμος για την 
εξυπηρέτηση σας καθώς και των μελών των οικογενειών σας.

Τλ τ .0ΛΑ

Επιλέγουμε
και

Διαφέρουμε

ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΠΊΊΣΤΙΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ· ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ 

ΑΑΜΠΑΑΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ

ΜΠΕΛΛ0Υ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ 0 . Ε.

Ανεξαρτησίας 83 (τε'ρμα Λεωφ. 208), Αργυρουπόλη
τηλ. 9939 732-9927 673
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ΔΕΚΑ ΚΙΛΑ ΗΡΩΙΝΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Δ ιεθνές κύκλωμα διακίνησης 
ναρκωτικών από την Τουρκία στην 
Ελλάδα εξάρθρωσε το Τμήμα Δίω
ξης Ναρκωτικών της Α Α  Αλεξαν
δρούπολης ύστερα από την κατάλ
ληλη αξιολόγηση πληροφοριών 
και συντονισμένες ενέργειες που 
είχαν ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 
τεσσάρων ατόμων και την κατά
σχεση μεγάλης ποσότητας ηρωί
νης.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν οι: 
Πετρίδης Νικόλαος και Χασάν Ο- 
γλού Χουσεϊν κατά τη στιγμή που 
ο Πετρίδης παρέδιδε στον Χασάν 
Ογλού 8,5 γραμμάρια ηρωίνης. 
Στη συνέχεια διενεργήθηκε νομό
τυπη έρευνα στην οικία του Πετρίδη 
όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε πο
σότητα δέκα κιλών ηρωίνης και 
συνελήφθησαν οι ευρισκόμενοι ε
ντός της οικίας: Topkac Ahmet, 
τουρκικής υπηκοότητας και η ρου- 
μάνα υπήκοος Bontel Roxana. Από 
την προανάκριση προέκυψε ότι ο 
Topkac ευρισκόμενος παράνομα 
στη χώρα μας μετά από προσυνεν- 
νόηση με άλλα μέλη του κυκλώμα
τος, είχε μεταβεί προ ημερών πα
ράνομα στην Τουρκία όπου με κά
ποιον συνεργάτη και συμπατριώτη 
του ονόματι Αλή παρέλαβε τα δέκα 
κιλά ηρωίνης και συνοδευόμενος 
από την Bontel πέρασαν στην ελλη
νική επικράτεια από παρέβρια πε
ριοχή όπου σε συγκεκριμένο ση
μείο τους παρέλαβε ο Πετρίδης με 
αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τα σχέ
διά τους οι Πετρίδης και Topkac 
θα παρέδιδαν στον Χασάν Ογλού 
την ηρωίνη για να τη μεταφέρει σι- 
δηροδρομικώς στην Αθήνα την η
μέρα κατά την οποία έγινε η σύλ
ληψή τους. Στο ίδιο τρένο θα συ
νταξίδευε και ο Topkac συνοδευό
μενος από την Brontel. Στην Αθήνα, 
την ηρω ίνη θα παρελάμβανε 
oTopkac για να την παραδώσει 
στον επ ίσης Τούρκο υπήκοο 
Karaduman Sezli έναντι 20.000

γερμανικών μάρκων ενώ ο Χασάν 
Ογλού για τη μεταφορά θα ελάμ- 
βανε ως αμοιβή 1.500.000 χιλιά
δες δραχμές, ο δε Πετρίδης ικανή 
ποσότητα ηρωίνης. Απαντες οι 
συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον 
Εισαγγελέα Πλημ/κών Αλεξαν
δρούπολης.

ΚΟΜΠΙΝΑ ΜΕ ΤΟ "ΛΟΤΤΟ" 
ΚΑΙ ΤΟ "ΠΡΟΤΟ"

Από άνδρες του Τμήματος Ο ικο
νομικών Εγκλημάτων της Δ/νσης 
Ασφάλειας Αττικής εξαρθρώθηκε 
κύκλωμα πλαστογράφων δελτίων 
"Λοττο" και "Προτο" που αποτε
λούταν από τους: Ξεζωνάκη Πα
ντελή, τον Ζάχο Κωνσταντίνο και 
τον Αλβανό υπήκοο Τσαούση Ηλία. 
Ειδικότερα, ο πρώτος των δρα
στών εκμεταλευόμενος την ιδιότη
τά του ως πράκτορας Προ-Πο και 
τη γνωριμία του με υπαλλήλους 
της Εμπορικής Τράπεζας Αργυ
ρουπόλεως πέτυχε πριν από τρεις 
μήνες να υφαρπάσει τους κωδι
κούς των απλήρωτων δελτίω ν 
"Λοττο" και "Προτο" από τις σχετι
κές καταστάσεις του ΟΠΑΠ και στη 
συνέχεια με τη χρήση ηλεκτρονι
κού υπολογιστή που είχε στο γρα
φείο του, κατήρτιζε πλαστά δελτία 
"Λοττο" και "Προτο" θέτοντας τους 
σχετικούς κωδικούς, τα οποία ακο
λούθως είτε ο ίδιος είτε οι άλλοι δύο 
δράστες προσκόμιζαν σε διάφορα 
καταστήματα της Εμπορικής Τράπε
ζας ανά την Ελλάδα και τα εξο
φλούσαν, εξαπατώντας τον ΟΠΑΠ.

Τα κέρδη που αποκόμιζαν από 
την περίτεχνη και πρωτοφανή αυτή 
απάτη υπερβαίνουν μέχρι στιγμής 
τα 17.000.000 δραχμές, ενώ απο- 
πειράθηκαν να εισπράξουν άλλα 
20.000.000 δραχμές. Η υπόθεση ε- 
ρευνάται σε βάθος κι εκτιμάται ότι η 
απάτη είναι πολύ μεγαλύτερη. Σαφής 
εικόνα του ύψους της απάτης θα υ
πάρξει όταν ολοκληρωθεί ο έλεγ
χος όλων των δελτίων που κατά και
ρούς έχουν εξοφληθεί.

Σε έρευνα που έγινε στο πρακτο
ρείο "Προπό" του Ξεζωνάκη βρέ
θηκε και κατασχέθηκε ένα πλήρες 
σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή 
με τον οποίο κατήρτιζε τα πλαστά 
δελτία "Λοττο" και "Προτο", καθώς 
επίσης και 100 γραμμάρια κατηρ- 
γασμένης ινδικής κάνναβης αρί- 
στης ποιότητος. Επίσης σε νομότυ
πη έρευνα στην οικία του Ξεζωνάκη 
βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότη
τα 1 1 κιλών ακατέργαστης ινδικής 
κάνναβης και 1.640 γραμμαρίων

κατεργασμένης. Μετά την έρευνα 
συνελήφθη και η σύζυγος του ζε- 
ζωνάκη για παράβαση του νόμου 
"Περί Ναρκωτικών".

Σε σωματική έρευνα στον Ζάχο, 
μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν ένα παλαιό δελτίο Αστυ
νομικής Ταυτότητας του ίδιου για 
το οποίο είχε δηλωθεί απώλεια και 
ε ίχε χρησιμοποιήσει για την ε ί
σπραξη παλαιού δελτίου "Λοττο" j 
στο κατάστημα της Εμπορικής Τρά- 
πεζας και ένα μπλοκ επιταγών που 
περιείχε τέσσερα λευκά φύλλα ε
πιταγών της Interbank του οποίου 
ο κάτοχος είχε δηλώσει κλοπή.

Ο ι δράστες με την εις βάρος 
τους σχηματισθείσα δικογραφία 
οδηγήθηκαν στον Ε ισαγγελέα  
Πλημ/κών Αθηνών.

ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΓΕΜΑΤΟ 
ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΧΑΣΙΣ

Από ά νδ ρ ες  της Υποδ/νσης 
Δίωξης Ναρκωτικών της Αέναης 
Ασφάλειας Αττικής εξαρθρώθηκε 
σπείρα Αλβανών και Ελλήνων λα
θρεμπόρων ναρκωτικών και ό
πλων που δρούσε στην περιοχή 
της Αττικής. Την σπείρα αποτε
λούσαν οι: Konomi Ilia, Moutsi 
Robert, Halkeas Dimitri, Αντωνό- 
πουλος Ευάγγελος και Κολίτας 
Δημήτριος. Σε γνώση της ανωτέ
ρω Υπηρεσίας είχαν περιέλθει 
πληροφορίες σχετικά με τις ο
ποίες σπείρα Αλβανών σε συνερ
γασία με δύο Ελληνες ονόματι 
"Βαγγέλη" και "Δημήτρη" που συ
χνάζουν στην περιοχή Αγ. Λουκά ] 
Πατησίων, διακινούν μεγάλες πο
σότητες ναρκωτικών και όπλων. Υ
στερα από έρευνες διαπιστώθηκε 
ότι ο Βαγγέλης ήταν ο σεσημασμέ
νος Ευάγγελος Αντωνόπουλος 
στο διαμέρισμα του οποίου έμε
ναν και τον επισκέπτονταν πολλοί 
αλλοδαποί. Το διαμέρισμα τέθηκε 
σε παρακολούθηση και διαπιστώ
θηκε ότι τις πρωινές ώρες της 7- [ 
9-97 δέχθηκε την επίσκεψη δύο Αλ
βανών οι οποίοι εισήλθαν στο διαμέ
ρισμα με ιδιαίτερες προφυλάξεις.

Μετά την πάροδο τριών ωρών ο | 
Αντωνόπουλος μαζί με τους δύο j 
Αλβανούς (δύο πρώτοι κατηγο
ρούμενοι), εξήλθαν του διαμερί
σματος και στην πλατεία του Αγ. 
Λουκά συναντήθηκαν με τον Κολί- 
τα, ο οποίος προσήλθε στο σημείο 
με μοτοποδήλατο. Στη συνέχεια α
ποχώρησε ο Αντωνόπουλος και ο 
Κολίτας με τον Moutsi επιβιβάσθη
καν σε μικρό φορτηγό που βρι

σκόταν σταθμευμένο πλησίον ενώ 
ο Konomi παρέμεινε στην πλατεία 
όπου και συνελήφθη.

Κατά την κίνησή τους προς την ο
δό Αχαρνών αντελήφθησαν ότι 
παρακολουθούντο και αφού παρα
β ίασ α ν ερυθρό σηματοδότη 
κινήθηκαν αντίθετα σε μονόδρο
μους με επικίνδυνους ελιγμούς 
και όταν μετά από πυροβολισμούς 
στα ελαστικά ακινητοποιήθηκε το 
φορτηγό το εγκατέλειψαν και διέ
φυγαν τη σύλληψη. Σε έρευνα πιου 
έγινε στο φορτηγό βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν 61 κιλά ακατέργα
στης ινδικής κάνναβης, 44 αυτό
ματα όπλα Καλάσνικοφ με 49 γε
μιστήρες και 2.047 φυσίγγια.

Στη συνέχεια ακολούθησε η σύλ
ληψη του Αντωνόπουλου μέσα στο 
σπίτι του και του Halkea. Οπως 
προέκυψε από την προανάκριση τα 
ναρκωτικά και τα όπλα είχαν εισά
γει τις πρώτες πρωινές της 7-9-97 
οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι α
πό την Αλβανία από δύσβατο μέ
ρος της περιοχής Κονίτσης, πεζή, 
και ακολούθως τα μετέφεραν με 
το φορτηγό στην Αθήνα με σκο
πό να τα αποκρύψουν αρχικά σε 
"καβάντζα" και στη συνέχεια να τα 
διαθέσουν στην αγορά σε συνερ
γασία με τους λοιπούς κατηγο
ρουμένους.

ΧΑΣΙΣ ΜΕΣΩ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Μια ακόμη σημαντική επιτυχία 

σημείωσαν οι άνδρες της Υποδ/ν
σης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ /ν- 
σης Ασφάλειας Αττικής θέτοντας 
τέρμα στις δραστηριότητες σπεί
ρας εμπόρων ναρκωτικών που 
εισήγαγε χασίς από την Αλβανία.

Συνελήφθησαν οι: Θωμόπουλος 
Μ αρ ίνος, Θωμόπουλος Εμμα
νουήλ, Bikas ΜαηοΙ και Markos 
Andreas, οι οποίοι εισήγαν χασίς α
πάτην Αλβανία και το διέθεταν στην 
περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής.

Υστερα από σχετικές πληροφο
ρίες και μετά απόν πολυήμερες έ
ρευνες εντοπίσθηκε και τέθηκε υπό 
παρακολούθηση ο Μαρίνος Θω
μόπουλος απ' όπου και προέκυψε 
η σχέση του με τους Αλβανούς 
Markos καιι Bikas.

Επίσης εντοπίσθηκε και τέθηκε υ
πό παρακολούθηση και ο αδελφός 
του πρώτου Εμμανουήλ Θωμόπου
λος. Την κατάλληλη στιγμή και 
ύστερα από επιτυχή επέμβαση των 
ανδρών της Δίωξης επιτεύχθηκε η 
επ' αυτοφώρω σύλληψη των προα- 
ναφερομένω ν και στην κατοχή
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τους κατασχέθηκαν 142 κιλά ακα
τέργαστης ινδικής κάνναβης.

Στην σπείρα ανήκαν και δύο ακό
μη Αλβανοί οι οποίοι διαμένουν 
μόνιμα στην Αλβανία και οι οποίοι 
δεν συνελήφθησαν. Οι Αλβανοί 
αυτοί εηιβαίνοντες σε ταχύπλοο 
σκάφος μετέφεραν σε ερημική το
ποθεσία της Κέρκυρας 175 κιλά α
κατέργαστης ινδικής κάνναβης. Ε
κεί τους ανέμενε ο Μαρίνος Θω- 
μόπουλος ο οποίος ήταν σε συ
νεχή επικοινωνία μαζί τους μέσω 
κινητού τηλεφώνου, ο οποίος πα
ρέλαβε και στη συνέχεια μετέφερε 
στην Αθήνα τα ναρκωτικά. Από τα 
175 κιλά, τα 33 είχε κρύψει ο Εμ
μανουήλ Θωμόπουλος πριν την 
σύλληψή του σε άγνωστο σημείο. 
Από την μελέτη και ανάλυση των 
κατασχέσεων και συλλήψεων που 
πραγματοποιήθηκαν από την Υ- 
ποδ/νση Δίωξης Ναρκωτικών από 
το 1996 έως σήμερα, προκύπτει ό
τι τα οργανωμένα αλβανικά κυ
κλώματα εισαγωγής και διακίνη
σης ινδικής κάνναβης, συνεργά
ζονται για τη μεταφορά των ναρ
κωτικών με Ελληνες εμπόρους, 
λόγω της εντατικοποίησης των ε
λέγχων που γίνονται κατά τις με
τακινήσεις των Αλβανών λαθρο
μεταναστών.

ΚΛΕΒΟΝΤΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 
ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ

Με συντονισμένες προσπάθειες 
των ανδρών της Υποδιεύθυνσης 
Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης εξι
χνιάσθηκε πλήθος κλοπών και 
διαρρήξεων που διαπράχθησαν τα τε
λευταία χρόνια στην περιοχή Εβρου.

Α. Στην πρώτη περίπτωση διαπι
στώθηκε ότι ο Κορομηνάς 
Δημήτριος του Χαραλάμπους, κά
το ικ ο ς  Α λεξανδρούπ ολης: α) 
εισήλθε στον Ι.Ν. Αγ. Αναργύρων 
Αλεξανδρούπολης αλλά γενόμε- 
νος αντιληπτός από τον νεωκόρο 
τράπηκε σε φυγή αφού αφήρεσε 
5-6 χ ιλ ιάδες δραχμές, επίσης 
αφήρεσε β) από τον Ι.Ν Αγ. Βαρ
βάρας Αμφιτρίτης 1 30.000 δραχ
μές, γ) από τον Ι.Ν. Αγ. Κυριακής 
Αλεξανδρούπολης 200.000 δραχ
μές, δ) από τον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη 
Θ εολόγου Αετοχωρίου 10.000 
δραχμές, ε) Αποπειράθηκε να ει- 
σέλθει στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Α
λεξανδρούπολης αλλά γενόμενος 
αντιληπτός από νεωκόρο τράπηκε 
σε φυγή, στ) από τον Ι.Ν. 
Κοιμήσεω ς Θ εοτόκου Ν. Σου- 
φλίου Σερρών το χρηματικό πο- 
σόν των 300.000 δραχμών, επί
σης διαπιστώθηκε ότι ο Κορομη
νάς προ διετίας διέπραξε κλοπές

σε βάρος των Ιερών Ναών: Αγ. 
Μ αρίνας Μαΐστρου, Παναγίας 
Κοσμοσώτειρας Φερρών, στο ε- 
ξωκκλήσι του Αγ. Αθανασίου στην 
Ε.Ο. Αβαντα Αισύμης και στους Ιε
ρούς Ναούς των χωριών: Θυμα
ριάς, Λύρας, Αρδανίου, Κήπων, Γε- 
μ ιστής, Ταύρης, Δ ικέλλω ν, 
Αισύμης, Δορίσκου, Μοναστηρα- 
κίου, Τριφυλλιού, ΠροΒατώνα, 
Κ ορνοφ ω λιάς, Μ έστης, Ξυλα- 
γανής, Κυπρίνου και Κομάρων.

Β. Στη δεύτερη περίπτωση διαπι
στώθηκε ότι ο Καρηούζης Θεοφά
νης του Γεωργίου, κατά την περίο
δο των τεσσάρων τελευταίων μη
νών αφήρεσε τέσσερις μοτοσικλέ
τες μάρκας Yamaha από διαφορε
τικούς ιδιοκτήτες τις οποίες πούλη
σε έναντι χαμηλής αμοιβής στον 
Βουτσά Εμμανουήλ τεχνίτη μοτοσι
κλετών και στη συνέχεια από κοι
νού τις αποσυναρμολόγησαν και 
πέταξαν τα πλαίσια των μοτοσικλε
τών ενώ τα εξαρτήματα παρέμει- 
ναν στην κατοχή του Βουτσά προ- 
κειμένου να πωληθούν ως ανταλ
λακτικά. Τα πλαίσια καιι τα εξαρ
τήματα των μοτοσικλετών ανευρέ- 
θησαν καθ' υπόδειξή τους και κα
τασχέθηκαν προκειμένου να απο
δοθούν στους ιδιοκτήτες τους. Ε
κτός από τις μοτοσικλέτες όμως,

είχε κλέψει πολλά ποδήλατα και 
μοτοποδήλατα.

ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
Συνελήφθησαν από άνδρες της 

Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών 
της Δ /νσ ης Ασφάλειας Αττικής 
δύο Αλβανοί έμποροι ναρκωτικών 
που διακινούσαν σημαντικές πο
σότητες ακατέργαστης ινδικής 
κάνναβης σε περιοχές της Αττικής. 
Συγκεκριμένα συνελήφθησαν οι: 
G jely Σπάρτακος και Μ έλλος ή 
Μ έλλιος Βασίλειος στην κατοχή 
των οποίων βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν τέσσερα κιλά ακατέργα
στης ινδικής κάνναβης, δύο κινητά 
τηλέφωνα και 30.000 δραχμές. Η 
κάνναβις βρέθηκε σε διαμέρισμα 
της οδού Καμπάνη στον Αγιο Μ ε
λέτιο Αττικής που είχε νοικιάσει ο 
δεύτερος των κατηγορουμένων 
και το χρησιμοποιούσε σαν "καβά- 
ντζα" προς φύλαξη των ναρκωτι
κών. Για την ίδια υπόθεση αναζη- 
τούνται δύο ακόμη άτομα, ένας Αλ
βανός που φέρεται ως προμη
θευτής των ναρκωτικών και ένας 
Ελληνας που διακινούσε την κάν

ναβη. Π

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων/νος Κούρος

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ
TM O N R O EF

αμορτισέρ

IL 1T IS
Διαθέτουμε πλήρη σειρά αμορτισέρ 

για την άψογη συμπεριφορά του αυτοκινήτου σας

ΕΛΑΤΗΡΙΑ
Α ρ ε * ΈΖΣΠΠΠ

για στάνταρ, χαμηλά και φορτίων αυτοκίνητα

ΣΕΤ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ - ΦΡΕΝΑ - ΤΑΚΑΚΙΑ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ - ΦΙΛΤΡΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 46 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, 115 25 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ.: 67.47.271 FAX.: 67.44.874

Εκδόθηκε και κυκλοφορεί, 
από τον Αστυν. Υποδ/ντή Βασίλειο Κολεντίνη, 

το ανωτέρω ψυχωφελές βιβλίο που τιμάται 2.000 δρχ.
Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από την διάθεσή του 

θα χρησιμοποιηθούν δια την ανέγερση Ιερού Ναού, 
στην περιοχή Σπάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον συγγραφέα 

στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 
Μεσογείων 96 τ.κ. 115 27 Αθήνα τηλ.: 77.84.948 - 74.88.415 

Αριθμ. Λογαριασμού Γενικής Τραπέζης 03003 109232
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Το Διοικητικό Συμ
βούλιο της Συνδικαλι
στικής Ενωσης Αστυ
νομικών Υπαλλήλων Ν. 
Εβρου, σε συγχα- 
ριτήρια επιστολή του 
που αναφέρεται σε ε 
πιτυχίες συναδέλφων 
τους στο Ν. Εβρου, με
ταξύ άλλων επισημαί
νει:

"Μπράβο στους Α 
στυνομικούς του Εβρου οι οποίοι απέδειξαν για πολλοστή φορά 
πόσο σωστοίεπαγγελματίες είναι. Εργάστηκαν με ζήλο και φιλό
τιμο χωρίς να καταλάβουν κούραση καταφέρνοντας απανωτά 
κτυπήματα κατά του κοινού εγκλήματος, ανακουφίζοντας έτσ ι 
τους πολίτες της περιοχής και ανεβάζοντας μ ε τις επιτυχίες τους 
το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Και όλα αυτά μέσα στο καλο
καίρι με τις άδειες, μ ε τις συνηθισμένες αποσπάσεις και μ ε το 
γνωστό σ'όλους πρόβλημα λειψανδρίας που αντιμετωπίζουν οι 
δύο Αστυνομικές Δ/νσεις του Νομού. Είναι άξιοι συγχαρητηρίων.

Τα Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών δύο φορές σταμάτησαν τους 
εμπόρους λευκού Θανάτου, μία στην Ορεστιάδα και μία στην Α- 
λεξ/πολη, προβαίνοντας μάλιστα και στην κατάσχεση μεγάλων πο
σοτήτων ηρωίνης, πρωτοφανείς για τα αστυνομικά χρονικά 13,5 και 

10 κιλά αντίστοιχαI σε διάστημα μόλις δεκαπέντε ημερών.
Από την Υποδ/νση Ασφαλείας Αλεξ/πολης εξαρθρώθηκε σπεί

ρα διαρρηκτών που είχε αναστατώσει όλη την Ανατολική Μακεδο
νία και Θράκη μ ε διαρρήξεις εκκλησιών και σπιτιών.

Επίσης από την ίδια Υπηρεσία συνελήφθησαν τρεις Μουσουλμά
νοι βιαστές σε μικρό χρονικό διάστημα, σταματώντας έτσ ι τη δρά
ση τους χωρίς άλλα Θύματα."

Τελειώνοντας την επιστολή του το Διοικητικό Συμβούλιο, προ
τείνει στη πολιτική και φυσική ηγεσία την απονομή ηθικών και υλι
κών αμοιβών.

Η Συνδικαλιστική Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Εβρου, 
συγχαίρει όλα τα παιδιά των συναδέλφων μελών της Ένωσης που 
πέτυχαν στις φετινές εξετάσεις (μεταξύ των οποίων υπάρχει και μία 

πρωτιά] αλλά και τους γονείς τους και εύχεται σε όλους καλή πορεία.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Καρλοβασίου-Σάμου "Λυκούργος ο 
Λογοθέτης”, αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει και δη
μόσια το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Καρλοβασίου κ. Βλά
σιο Μίχο καθώς και όλο το προσωπικό του ιδίου Τμήματος για τη 

βοήθεια που παρέχουν στον εμπορικό κόσμο της πόλης.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αναργύρων Ν. Φλώρινας, εκ
φράζει τις ευχαριστίες του προς όλο το προσωπικό του Α.Τ. Αμυ
νταίου και Α.Σ Ξινού Νερού Ν. Φλώρινας και ιδιαίτερα στον Υπα- 
στυν. Α' Σάββα Κων/νο και στον Αρχιφ/κα Αβραμίδη Χρήστο, για 
την ανεύρεση και απόδοση κλοπιμαίων από κατοικίες του χωριού 

και τη σύλληψη των δύο δραστών λαθρομεταναστών Αλβανών.

Ο Αεροπορικός Ακόλουθος της Τουρκικής Πρεσβείας στην 
Αθήνα, Σμήναρχος κ. BEYAZIT KARATAS, ευχαριστεί θερμά τις Α
στυνομικές Αρχές Καλαμάτας για τη φιλοξενία που έδειξαν τόσο 
στο πρόσωπό του όσο και στην οικογένεια του καθώς και για τα 

μέτρα ασφαλείας που στέφθηκαν με επιτυχία.

Η Δήμαρχος Ηρακλείας - Σερρών κα Σταματίου Π., συγχαίρει 
το Προσωπικό του Αστυν. Τμήματος Ηρακλείας για τον άψογο

Η αλληλογραφία μας

τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντα του. Μεταξύ αυτών δια- 
κρίνεται ο Ανθυπαστυνόμος Στρίκος Θεόδωρος ο οποίος εκτελεί 
το καθήκον του με υποδειγματικό τρόπο έτσι ώστε να προκαλείτο 

θαυμασμό των πολιτών με την όριστη συμπεριφορά του.

Ο κ. Φραντζόλάς Φίλιππος, ιδιοκτήτης καταστήματος στην 
Κηφισιά, ευχαριστεί θερμά το Διοικητή του Α.Τ. Κηφισιάς Αστυν. Α' 
κ. Δημήτριο Μπουλούκο, για το μεγάλο ενδιαφέρον και τον άριστο 
χειρισμό υπόθεσής του, που είχε ως αποτέλεσμα την άμεση σύλ
ληψη δύο δραστών που τον εκβίαζαν για προστασία της επιχεί
ρησής του και την παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη. Για τον ίδιο λό
γο ευχαριστεί τους Ανθυπαστυνόμους του ιδίου Τμήματος Γεώργιο 
Μπεκιάρη και Δημήτριο Γουρδούπη, καθώς και τους όνδρες του περι
πολικού, Αστυφύλακες Δημήτριο Λάζο, Σταυρόπουλο Γεώργιο και 
Βήχα Γεώργιο, οι οποίοι προέβησαν στη σύλληψη εκείνη την ημέρα.

Η Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου 
Ανθείας Αριστείνου "ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ" κ. Αννα Ντεφίδου, ευχαριστεί 
θερμό το Διοικητή και όλο το προσωπικό του Τμήματος Τροχαίας 
Αλεξ/πολης, για τις πολύτιμες υπηρεσίες που πρόσφεραν κατά το 
διάστημα από 1 έως 3 Αυγούστου στα πλαίσια των εκδηλώσεων 
του 3ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών που πραγ

ματοποιήθηκε στηνΑνθεια.

Οι έμποροι καταστηματάρχες της νήσου Ίου ευχαριστούν 
θερμό όλο το προσωπικό του Αστυν. Τμήματος Ίου, για τον ε 
ντοπισμό και σύλληψη 9μελούς σπείρας, η οποία είχε κλέψει α
πό τα καταστήματα τους διάφορα είδη ρουχισμού, υποδήματα, 

καλλυντικό, και άλλα αντικείμενα συνολικής αξίας 1.500.000 δρχ.

Ο κ. Ευάγγελος Παπαϊωάννου κάτοικος Αμυνταίου ευχαρι
σ τεί θερμό τον Αστυφύλακα Οεοδώρου Απόστολο διότι με αυτο
θυσία και κίνδυνο της ζωής του έσβησε την πυρκαϊά στο σταύλο 

του αποτρέποντας την επέκταση και στα άλλα κτίρια και ζώα του.

Η Πρόεδρος και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότη
τας Κυριών Καστοριάς, εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες 
προς όλο το προσωπικό του Αστυν. Σταθμού Νάουσας Πάρου, για 
την άμεση και αποτελεσματική επέμβασή τους, μετά από καταγγε
λία για κλοπή που έγινε σε βάρος μελών της Αδελφότητας κατά 
τη διάρκεια εκδρομής τους στο νησί. Οι δράστες συνελήφθησαν 

και τα κλοπιμαία αποδώθηκαν στους δικαιούχους.

Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Καστοριάς αισθάνεται 
την υποχρέωση να ευχαριστίσει τους συναδέλφους της Α Ά  Πέλ
λας και της ομάδας Ζ Θεσ/νίκης για την άμεση βοήθεια που πρό
σφεραν κατά τη μεταφορά των τραυματισθέντων συναδέλφων Αν- 
δρέα Τασούλα και Αγαθοκλή Λαδιά, σε Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. 
Επίσης ευχαριστείθερμά τους συναδέλφους τηςΑΔ. Καστοριάς που με 
κίνδυνο της ζωής τους κατόρθωσαν να συλλάβουν τους δύο από τους 
τέσσερις Αλβανούς λαθρομετανάστες που πυροβόλησαν τους προα- 
ναφερόμενους συναδέλφους.

Ο κ. Καρούσος Γεώργιος Ταξίαρχος ε.α. αισθάνεται την ανά
γκη να ευχαριστήσει θερμά την Ελληνική Αστυνομία και ιδιαίτερα ό
λους εκείνους τους αστυνομικούς που συνέβαλαν στην ανεύρεση 

και επιστροφή του κλεμμένου αυτοκινήτου του.

Ο Αστυφύλακας Ράπτης Κων/νος που υπηρετεί στο Α.Τ. 
Καρπενησιού, ευχαριστεί όλους τους συναδέλφους του της Ν. Ρό

δου για την άψογη συνεργασία τους, καθώς και για τη βοήθεια 
που παρείχαν σ'αυτόν και την οικογένειά του κατά το χρονικό διά
στημα που υπηρέτησε στο Α.Τ Ρόδου και Α.Τ. Ιαλυσού. Επίσης εύχε
ται σ'αυτούς και τις οικογένειές τους υγεία, ευτυχία και κάθε επι

τυχία στο δύσκολο έργο τους.
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Ο Διοικητής του Αστυν. Σταθμού Σιδηροκάστρου-Τριφυλίας 
Ν.Μεσσηνίας Αρχιφ. κ. Καράλης Παναγιώτης, ευχαριστεί θερμά 
τον Αστυν. Δ/ντή κ. Κουσκουλή Ευάγγελο, όλο το προσωπικό της 
ΑΔ. Ηλείας, τον ορθοπεδικό κ. Χρηστό Τσαπόρα και το Νομάρχη Ν. 
Ηλείας Ορθοπεδικό κ. Θανάση Ρόλλη, για το ενδιαφέρον τους κατά 
το διάστημα που νοσηλεύτηκε στο Γ.Νοσοκομείο Πύργου μετά α

πό ατύχημα που είχε με υπηρεσιακό όχημα.

I! Ο Αναπληρωτής Διοικητής του Αγίου Ορους κ. Αρίστος Κα- 
σμίρογλου, ευχαριστεί και συγχαίρει τον αναπληρωτή Διοικητή κ. 
Σ τέλιο  Αρτσιδάκη καθώς και όλους τους Ανδρες του Αστυν. 
Τμήματος Αγίου Ορους, για την αποτελεσματικότητα των ενερ
γειών τους στην εγκληματική πράξη, η οποία τελέστηκε στο Αγιον 

Ορος, πρόσφατα.

1  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πρότυπου Κέντρου Πολιτι
στικής και Αθλητικής Ανάπτυξης της Ελληνικής Περιφέρειας, μετά 
τη θριαμβευτική επιτυχία που σημείωσαν οι εορταστικές εκδηλώ
σ ε ις  "38α ΠΕΡΔΙΚΚΕΙΑ", που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 
7/9/97 και τις οποίες τίμησαν με την παρουσία τους Νομάρχες, 
Βουλευτές, Δήμαρχοι, οι Στρατιωτικές και Αστυνομικές Αρχές και 
πλέον των 20.000 κατοίκων της περιοχής της Δυτικής Μακεδο
νίας, αισθάνεται την υποχρέωση να εκφράσει τις ευχαριστίες και 
την απέραντη ευγνωμοσύνη του, για την πολύπλευρη και ουσια
στική συμβολή όλων στην πολιτιστική αναβάθμιση της Ελληνικής 

Περιφέρειας.
Ευχαριστίες επίσης απευθύνει και προς τους Α ξ/κούς, Υ- 

παξ/κούς και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Α
στυνομίας, που με ζήλο και εξαιρετικό ενδιαφέρον συνέβαλαν 
στην επιτυχία των εκδηλώσεων αυτών.

1  Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσίου Σκι κ. Γ. 
Καμπάνης, ευχαριστεί θερμό το Διευθυντή και όλο το προσωπικό 
της Αστυνομικής Δ/νσης Ηλείας, για τη ουσιαστική τους συμβολή 
κατά τη διεξαγωγή των Πανευρωπαϊκών Αγώνων Θαλασσίου Σκι 
που πραγματοποιήθηκαν στη λίμνη ΚΑΪΑΦΑ Ηλείας και οι οποίες 

στέφθηκαν με πλήρη επιτυχία.

Ιή Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κ.Θεόδωρος Πάγκα
λος σε ευχαριστήρια επιστολή του που απευθύνει προς τον υ
πουργό Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιο Ρωμαίο μεταξύ άλλων αναφέ
ρει: “Θα παρακαλούσα να μετα φ έρετε την ευαρέσκεια και τα συγ
χαρητήριά μου στους αστυνομικούς κυρία Μαρία Κεραμιώτη και 
κ.κ. Αθανάσιο Τζιουβάρα, Σοφοκλή Πέππα, Αγγελο Τριανταφύλλου 
και Νικόλαο Καλογεράκο, για τη συμμετοχή και συνεισφορά τους 
στην ομάδα των Ελλήνων βουλευτών που μετέβησαν ως παρατη
ρητές των Αλγερινών εκλογών του καλοκαιριού. Η υποστήριξη της 
Ελληνικής ομάδας των παρατηρητών είχε ως αποτέλεσμα την επι
τυχή συμμετοχή τους και την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου 
τους κατά τη διάρκεια των εκλογών και συνέβαλε στη διεθνή προ
βολή της χώρας μας."

' Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Αγώνων Δρόμου Υ- 
περαποστάσεων κ. Αντώνιος Κίκας, ευχαριστεί θερμά το Διευθυ
ντή και όλο το προσωπικό της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής για τη 
συμβολή τους στο να σ τεφ θ ε ί με πλήρη επιτυχία ο "Διεθνής Α
γώνας Δρόμου Αθηνών 100 χλμ" που διεξήχθη πρόσφατα και ε ί
χε σημείο έναρξης το Παναθηναϊκό Στάδιο και τέρμα τον Τύμβο 

Μαραθώνα.

Η Οργανωτική Επιτροπή 2ου Βαλκανικού πρωταθλήματος 
Ανδρών-Γυναικών TAE KWON 00, ευχαριστεί θερμό όλο το προ
σωπικό της Αστυν. Δ/νσης Καστοριάς, για τα μέτρα ασφαλείας

που λήφθησαν κατά την πρόσφατη διεξαγωγή του Πρωταθλήμα

τος στην πόλη της Καστοριάς.

Ο κ. Δανιήλ Δανιήλ ιδιοκτήτης καταστήματος στο Σοχό Θεσ
σαλονίκης, ευχαριστεί θερμό και συγχαίρει το Διοικητή του Αστυν. 
Τμήματος Σοχού Υπαστυνόμο Α' κ. Κοτανίδη Κων/νο, ο οποίος μό
λις πληροφορήθηκε ότι πήρε φωτιά το κατάστημά του, έδωσε ε 
ντολή να έρθει τρακτέρ με λάστιχο-αντλία νερού και αψηφώντας 
τις φλόγες, τις φιάλες των οινοπνευματωδών ποτών που έσκαγαν 
καθώς και τους αποπνικτικούς καπνούς, άρπαξε μόνος του το λά

στιχο και κατάφερε να σβήσει τη φωτιά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Οικοδομικού Συνε
ταιρισμού Υπαξ/κών και Αστυφυλάκων τ. Αστυνομίας Πόλεων, σε 
ευχαριστήρια επιστολή τους που απευθύνουν προς τον Υπουργό 

Δημόσιας Τάξης κ.Γεώργιο Ρωμαίο αναφέρουν:
"Κύριε Υπουργέ,
Μ ε την επιστολή αυτή θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για ό

λες τις ενέργειες που κάνατε και που είχαν σαν αποτέλεσμα την 
οριστική παραχώρηση μ ε νόμο που εσείς προωθήσατε στη Βουλή 
και τον στηρ ίξατε με όλες σας τις δυνάμεις, μέρους της εκτά- 
σεώς μας στην περιοχήΑγ. Σεραφείμ Φθιώτιδας. Εμείς από την 
πλευρά μας αναγνωρίζοντας το μέγεθος αυτού του προβλήματος 
είμεθα στο πλευρό σας."

0  Ο κ. Νικόλαος Γασπαρότος κάτοικος Αθηνών, εκφράζει τις 
ευχαριστίες του προς το Διοικητή και το Προοσωπικό του Α.Τ. Πε
τρούπολης, για την ανεύρεση και επιστροφή της μοτοσικλέτας 

του με αρ. κυκλοφορίας ΝΒΟ 872.

Από το συνάδελφο κΔιαμαντόπουλο Ν., του οποίου τα παι
διά φιλοξενήθηκαν το καλοκαίρι στις κατασκηνώσεις της Ελλη
νικής Αστυνομίας στον Αγ. Ανδρέα Αττικής, λάβαμε την παρακάτω 
ευχαριστήρια επιστολή, αποσπάσματα της οποίας, δημοσιεύουμε 
στη συνέχεια:

Αισθάνομαι την ανάγκη να επαινέσω και να ευχαριστήσω το 
προσωπικό των κατασκηνώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για την 
ευχάριστη διαμονή των παιδιών μου στις κατασκηνώσεις της Ελλη
νικής Αστυνομίας Αγ. Ανδρέα. Στη φανταστική και πανέμορφη κα
τασκήνωση, όνειρο, που αποτελεί κόσμημα στην περιοχή, προκα- 
λείμεγάλη εντύπωση η πλούσια και σε μεγάλη ποικιλία διατροφή 
σε συνδυασμό μ ε το ολοκληρωμένο σύγχρονο πρόγραμμα που 
καλύπτει κάθε δραστηριότητα των παιδιών.

Η κολύμβηση, τομπάσκετ, το τέννις, τοβόλλεϋ, τοπιγκ-πογκ, το 
θέατρο, ο κινηματογράφος, η ζωγραφική, ο χορός, ο εκκλησια
σμός κ.λ.π., αποτελούν μέρος από την άθληση, την ψυχαγωγία και 
τη δημιουργικό απασχόληση των παιδιών που φιλοξενούνται. Η υ
πευθυνότητα, η υψηλή κατάρτιση  και η ε το ιμ ό τη τα  όλου του  
προσωπικού της κατασκήνωσης, μ ε επικεφαλής τον Αστυν. Α ' κ. 
Κρικέλα Αποστόλη, δημιουργεί πράγματι μια πολύ ευχάριστη και 
ασφαλή παραμονή των παιδιών μας στους χώρους της κατα
σκήνωσης. "

' Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Πειραιά αισθάνεται εκ νέου την 
ανάγκη να εκφράσει την ικανοποίησή του για την άριστη λειτουρ
γία του Γραφείου του Κλάδου Υγείας της τέως Αστυνομίας Πό
λεων στον Πειραιά και να ευχαριστήσει, τον προϊστάμενό του Α

στυν. Β' κ. Γεώργιο Ρέρρε για την άψογη συνεργασία του με το 

Σύλλογο και τα μέλη του. □

Επιμέλεια:
Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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ΣΥΝ€ΒΗΣΑΝ
ΣΤφΝ
Κ^ΣΜφ

Μια περίεργη και φαιδρή ι- 
σιοριούλα δημοσιεύθηκε σε αγ
γλική εφημερίδα. Αγγλος στρα
τιωτικός ο οποίος κατείχε σημα
ντική θέση στο Μπελίζ και κατα- 
χράστηκε οκτώ εκατομμύρ ια  
δραχμές από το ταμείο της υπηρε
σίας του, ενδέχεται να απαλλαγεί 
των κατηγοριών για υπεξαίρεση 
για ένα... φαιδρό λόγο την ώρα του 
εγκλήματος διακατεχόταν από το 
σύνδρομο της καφεΐνης, έχοντας 
προηγουμένως καταναλώσει τερά
στιες ποσότητες τσαγιού. Σημειω- 
τέον, ότι ο 45χρονος στρατιωτικός 
πατέρας δύο παιδιών, συνήθιζε να 
καταναλώνει ημερησίως γύρω στα 
25 φλιτζάνια τεϊου, με αποτέλε
σμα. όπως υποστηρίζουν οι δικη
γόροι του, τη στιγμή της υπεξαίρε
σης να παρουσιάζει συμπτώματα 
κόπωσης, νευρικότητας και σύγχυ
σης, σε συνδυασμό με αρρυθμίες 
και ταχυκαρδίες....

Αυστηρές ποινές και τσου
χτερά πρόστιμα στο εξής για ό
σους παραβιάζουν τον κανονισμό 
που απαγορεύει τη χρήση κινητών 
τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονι
κών συσκευών στα αεροσκάφη εν 
ώρα πτήσης. Σύμφωνα με νέο νο
μοσχέδιο το οποίο έγινε δεκτό με ι
κανοποίηση από την υπηρεσία Πολι
τικής Αεροπορίας, όσοι παραβιά
ζουν τον κανονισμό θα αντιμετωπί
ζουν ποινές φυλάκισης έως και δύο 
ετών. Εκτός από τα κινητά τηλέφωνα 
ο κανονισμός αφορά φορητούς υπο
λογιστές, Βιντεοκάμερες και ο- 
ηοιαδήποτε άλλη συσκευή που μπορεί 
να επηρεάσει το ηλεκτρονικό σύστημα 
πλοήγησης του αεροσκάφους.

Ανατριχιαστικό ήταν το θέα
μα που αντίκρισαν οι κάτοικοι μιας 
Ελβετικής κωμόπολης, που συνέ
ρευσαν στο ετήσιο τοπικό πα
νηγύρι. Μια κοπέλα με το σώμα 
της καλυμμένο από 82 σκορπιούς 
χαμογελά θριαμβευτικά, επειδή 
κατέρριψε το σχετικό ρεκόρ και 
σύντομα θα δει το όνομά της 
γραμμένο στις σελίδες του βι

βλίου Γκίνες. Οι σκορπιοί, που εισά- 
γονται από τη Σενεγάλη για τις ανά
γκες της επίδειξης έχουν μήκος 15 
εκατοστών και είναι δηλητηριώδεις! 
Η νεαρή "φακίρισσα" που εκτός από 
το να "φιλοξενεί1' σκορπιούς, κατα
πίνει φωτιές και καρφιά, δήλωσε πά
ντως ότι δεν την ενοχλεί ο κίνδυνος 
αλλά η φαγούρα όταν οι σκορπιοί 

περπατούν στο σώμα της.

Εκμετάλλευση ανηλίκων 
διαπιστώθηκε και στο Μεξικό, αυτή 
τη φορά όμως από κύκλους του 
οργανωμένου εγκλήματος. Σύμ
φωνα με τηλεοπτικό πρόγραμμα 
μικρά παιδιά ηλικίας έως εννέα ε
τών από την Κολομβία και τη Βε
νεζουέλα, επιδίδονται σε ληστείες 
τραπεζών και ανύποπτων πολιτών. 
Πρόσφατα συνελήφθη 9χρονος 
ΚολομΒιανός, την ώρα που προ
σπαθούσε να κλέψει μία τράπεζα 
και ο ανήλικος εγκληματίας ανα
μένεται να απελαθεί σύντομα.

-*·: Εκμεταλλευόμενες τις συντη
ρητικές ισλαμικές αρχές που διέ- 
πουν την καθημερινή ζωή της Μα
λαισίας, ορισμένες μαθήτριες -με 
ανεπτυγμένη την αίσθηση της κερ
δοσκοπίας- προσφέρουν τα μά
γουλά τους για φίλημα....προς εί
κοσι σέντς. Τις "καταγγελίες" έ
χουν αναλάβει να διερευνήσουν οι 
θρησκευτικές αρχές του κρατιδίου 
Περάκ στα βόρεια της χώρας, που 
αγνοούν μέχρι στιγμής την ταυτό
τητα των "κοριτσιών για φίλημα". 
Δημοσιεύματα τύπου ανέφεραν ότι 
η "ταρίφα" αυξάνεται ανάλογα με 
το σημείο του προσώπου που επι
θυμεί να ασπαστεί ο "πελάτης".

Θ  Ο Ντον Σίφλερ δεν έδωσε 
σημασία όταν ο 3χρονος γιος του 
επέμενε ότι η λεπτή πέτρα που εντό
πισε στον κήπο του σπιτιού τους 
ήταν αβγό δεινόσαυρου. Η οικογέ
νεια Σίφλερ είχε παρακολουθήσει 
άλλωστε μια παιδική βιντεοταινία 
με πρωταγωνιστές δεινόσαυρους, 
οπότε οι γονείς του μικρού "Κύριου 
Γρανάζη" πίστεψαν ότι ο κανακά
ρης τους "ονειρεύεται" δεινόσαυ
ρους. Κι όμως ο πιτσιρικάς έπεσε 
διάνα, αφού σύμφωνα με τις έρευ
νες ειδικών επιστημόνων, η "πέ
τρα" του μικρού Ντέιβιντ είναι το 
παλαιότερο εύρημα γύρω από τα 
σαρκοβόρα θηρία. Το αβγό το ο
ποίο εκτίθεται τώρα στο Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας και Επιστήμης 
στο Νέο Μεξικό είναι ηλικίας 150

- 1 7 0  εκατομμυρίων ετών, γεγο
νός που αναθεωρεί τις εκτιμήσεις 
των παλαιοντολόγων σχετικά με 
την εποχή εμφάνισης των προϊ
στορικών γιγαντιαίων πλασμάτων.

Mbv "Εάν ένα παντελόνι είναι ε
ξαιρετικά εφαρμοστό, με αποτέλε- | 
σμα να διαγράφεται το εσώρουχο, ! 
τότε αποτελεί πρόκληση! Το ίδιο ι
σχύει και για τα διαφανή ρούχα, ό
πως και τα στενά που δυσκολεύουν | 
στο περπάτημα". Τον νέο κώδικα 
ενδυμασ ίας των μαθητών του 
νέου Μεξικού προσπαθούσε να ε
ξηγήσει με τα παραπάνω λόγια εκ
πρόσωπος της επιθεώρησης δη
μόσιας εκπαίδευσης της περιφέ
ρειας της Αλμπουκέρκης, αφού η 
πρώτη ημέρα της έναρξης των 
σχολείων στη χώρα είχε αποβεί 
καθοριστική για τη μόδα. Διακόσιοι 
μαθητές εστάλησαν πίσω στα σπίτια 
τους κακήν κακώς προκειμένου να j 
ντυθούν σωστά και να επιστρέφουν 
στο σχολείο με την πρέπουσα ενδυ- | 
μασία. Ορισμένοι βρέθηκαν προ α
διεξόδου. Δ ιότι όπως εξήγησε 
μ ια....αγανακτισμένη 14χρονη 
μαθήτρια, υπάρχουν κορίτσια που έ
χουν μόνο εφαρμοστά και διαφανή 
ρούχα. Τι θα πρέπει να κάνουν;

Είπε την γνώμη της και α- | 
ποβλήθηκε. Η Ι5χρονη μαθήτρια ε- 
νό Γυμνασίου στο Μάνσφιελντ της 
Αγγλίας Σάρα Μπριγκς,τιμωρήθη
κε με αποβολή, όταν μιλώντας σε 
τοπική εφημερίδα άσκησε κριτική 
εις βάρος του σχολείου της. Η Σά
ρα με άλλες τρεις συμμαθήτριές 
της είχαν επικρίνει τις πολλές α
πουσίες των καθηγητών και τη 
σπατάλη χρημάτων για την επίσκε
ψη της βασίλισσας. Η διευθύντρια 
του σχολείου είχε ζητήσει από τις 
μαθήτριες να γράψουν ένα γράμ
μα στο οποίο θα ζητούν συγνώμη 
για τη συμπεριφορά τους, λέγοντας 
τους πως οι δηλώσεις τους έβλα
πταν τη φήμη του σχολείου. Η μόνη 
που δεν συμμορφώθηκε με αυτή την 
απόφαση της διευθύντριας ήταν η 
Σάρα, που σημειωτέον έχει τη συ
μπαράσταση των γονιών της, επιμέ
νει δε στην απόφασή της και έχει ορ
γιστεί, επειδή η αποβολή της συνέ
πεσε την περίοδο προετοιμασίας για 
τις εξετάσεις.

Πιο κοντά στη φύση και 
στον άνθρωπο. Με αυτό το σκεπτι
κό το γαλλικό αστυνομικό σώμα, 
αντί για μοτοσικλέτες και αυτοκί

νητα επέλεξε ποδήλατα για την α
στυνόμευση των γαλλικών δρό
μων. Ο ι πρώτοι ποδηλάτες αστυ
νομικοί με τις σκούρες μπλε στο
λές τους έκαναν την εμφάνιση 
τους στη Βουλώνη και τη Βενσέν, 
στα περίχωρα του Παρισιού αλλά 
και στους πεζοδρόμους γύρω από 
τον ποταμό Σηκουάνα. Οι Γάλλοι υ
ποδέχθηκαν τη νέα γαλλική μονά
δα σαν την επιστροφή των "χελι- 
δονιών", όπως ονομάζονταν οι 
Γάλλοι ποδηλάτες αστυνομικοί λό
γω των σκουρόχρωμων στολών 
τους στη δεκαετία του 1950, οι ο
ποίοι αντικαταστάθηκαν από τους 
μοτοσικλετιστές το 1984 για να επα- 
νέλθουν σήμερα δριμύτεροι, τώρα 
που τόσο η φύση όσο και οι άνθρω
ποι τους χρειάζονται περισσότερο.

3"C Εκείνη βρίσκεται στη φυ
λακή και περιμένει να καταδικαστεί 
σε πολυετή κάθειρξη για τον έρωτά 
της και εκείνος βρίσκεται στη θαλ
πωρή του σπιτιού του κι εξαργυρώ
νει τη δημοσιότητα που πήρε ο δε
σμός. Πρόκειται για το αταίριαστο 
ζευγάρι των Βρετανών εραστών, 
που διέφυγαν στις Ηνωμένες Πο
λιτείες για να απολαύσουν τον έ
ρωτά τους, αλλά ακολούθησαν τε
λείως διαφορετικούς δρόμους. Η 
3 3 χρ ονη  Τ ρέισ ι Ο υόλ ιν  συ
νελήφθη στη Φλώριδα και αντιμε
τωπίζει τη σοβαρή κατηγορία της 
"εκούσιας απαγωγής και ασέλ
γ ε ια ς  σε βάρος ανηλίκου". Ο 
Ι4χρονος Σον Κινσέλα επέστρεψε 
στη Βρετανία και πουλάει την ιστο
ρία τους σε εφημερίδες...

,ι~/
"Σβήστε τον!". Αυτή είναι η 

συμβουλή του περιοδικού Νιου 
Σάιντετιστ" προς του κατόχους ηλε
κτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι 
κινδυνεύουν να προσβληθούν από 
τον ιό της χιλιετίας με την έλευση 
του 2 .0 0 0 .  Οι νέοι υπολογιστές 
διαθέτουν ένα προσαρμοσμένο 
λογισμικό πρόγραμμα το οποίο ε
λέγχει τις κεντρικές λειτουργίες 
τους μόνον όταν τα μηχανήματα 
είναι σε λειτουργία. Το περιοδικό 
θεωρεί ότι ιδανική λύση για τη διά
σωση των υπολογιστών είναι η 
διακοπή της λειτουργίας τους, λίγα 
λεπτά πριν το ρολόι σημάνει δώδε
κα την παραμονή της Πρωτοχρο

νιάς του 2.000. ~I

Επιμέλεια:
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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Ανέκδοτα

©  Σε κάποιο σκοτεινό δρομάκι, συναντιούνται δυο σκοτεινοί 
τύποι... Ο ένας βγάζει το μαχαίρι του και απειλεί τον άλλο:

- Τα λεφτά π τη ζωή σου...
Ο άλλος ψύχραιμος, βγάζει από την τσέπη του ένα πιστόλι και 

τον ρωτάει:
- Τι τα θέλεις;
Α, τίποτα... χιλιάρικο, ήθελα να χαλάσω!

©  Δύο πιτσιρίκοι παρακολουθούν σε κάποια συναυλία ένα 

ντουέτο.
- Ηθελα να 'ξέρα για ποιο λόγο τραγουδάνε οι δύο μαζί; ψιθυρί

ζε ι ο ένας.
- Για να τελειώνουν πιο γρήγορα χαζέ, απαντά ψιθυριστά ο άλλος. 

Μαθητικές κοτσάνες

Ερώτηση: Τι γνωρίζετε για τον Δούναβη;
Απάντηση: "Για το Δούναβη ξέρω  ότι είναι ένας από τους μ ε 

γαλύτερους ποταμούς της Ευρώπης. Χύνεται στα Ουράλια όρη 
και αρχίζει από την Τούνδρα και περνά πολλές πόλεις κι ο δρό
μος που διανύει είναι 10 χιλιόμετρα για να φ τάσει στα Ουράλια 
όρη”!!!

Τα άλογα έχουν οπλές. Τα ζώα που δεν έχουν οπλές ονομά

ζονται άοπλα.

Ο πίθηκος είναι ένα είδος χιμπαντζή που μοιάζει με ουρα- 

κοτάγκο.

Πώς σχηματίζονται τα βουνά. Τα βουνά σχηματίζονται από 
λόφους τοποθετημένους ο ένας πάνω στον άλλο.

Γνώμες

^  Το καλύτερο δώρο, που σαν πατέρας μπορείς να προσφέ

ρεις στα παιδιά σου, είναι λίγος χρόνος κάθε μέρα.

Τα είχε όλα και όμως δεν ήταν ευτυχισμένος. Με το δίκιο 
του. Γιατί δεν ήξερε πως ήταν ευτυχισμένος. Και ουσία της ζωής 

δεν είναι να "είσαι" αλλά να ξέρεις ότι είσαι...

*ίί> Η εργασία μας απομακρύνει από τρία κακά. Την πλήξη, την 

κακία και τη φτώχεια.

^  Η φτώχεια στερείται από πολλά, η δε φιλαργυρία απ' όλα.

^  Θα κατορθώναμε πολύ περισσότερα πράγματα, αν δε θεω

ρούσαμε πολλά ως ακατόρθωτα.

^  Αν δε συγχωρείς τα ελαττώματα του φίλου σου, προδίδεις 

τα δικά σου. □

Μια Προσφορά
ο χ ,ψ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΤΥΝΟΜΙΑ

Ο Ομιλος της
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Ασφαλίζει 
με ειδικό

μειωμένο τιμολόγιο 
τα ιδιωτικά αυτοκίνητα 
του προσωπικού της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες 
θα απευθύνεστε στον πρώην συνάδελφό σας 

κ. ΑΡ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ 
στατηλ. 6397 150-6016 459 

οικ. 80 46 334
κιν. 094 562489
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Για t is ελευνερεε
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1 ."Γερμανική..." ένα από τα πρώτα φιλοσοφικά έργα των Μαρξ 

και Ένγκελς.
2. Προστατευτικός ο ρόλος του - Συνθετικό τούρκικων τοπωνυ

μιών.
3. Παράγων ευστάθειας - Αραβικό άρθρο.
4. Η αποκατάστασή της χαιρετίζεται.
5. Μουσική νότα - Το όνομά του έχει η "Ακαδημία Αθηνών" (με 

άρθρο],
6. Αρχικά οργανισμού μας - Είναι... διακριτικό (αντιστρ.).
7. Υπόλοιπο... απόλαυσης για μερικούς - Μεγάλος Ιρλανδός θεα

τρικός συγγραφέας (αντιστρ.).
8. Ενα από τα συνθήματα της Γαλλικής Επανάστασης (καθ.) - Συ

γκοινωνιακά αρχικά.
9. Χημικό στοιχείο (το νεκρό γράμμα είναι Ν).

ΚΑΘΕΤΑ
1. Συχνά απαιτεί θυσίες.
2. Διαθέτει πόρους (γεν.).
3. Ό, τι και το 3α οριζόντια - Είναι ηρωικό.
4. Και για την επιφάνεια του χαρακτηρίζεται έτσι - Αρχικά μεγά

λου πιστωτικού μας ιδρύματος.
5. Γαλλικό άρθρο - Διπλασιάζεται στο... ξεπούλημα - Αρχαίος 

θεός των Φοινίκων.
6. Δεν την ανέχεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
7. Τίτλος έργου του Ηλία Βενέζη (γεν ).
8. Δύο συνεχόμενα, τρεις ρωσικοί ποταμοί - Πρώτο συνθετικό 

φαγητού της ανατολίτικης κουζίνας - Αρθρο.
9. Τρόπος πληρωμής (ξεν.) - Πλήθος ανθρώπων (αιτ.).

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

ΣΚΑΚΙ
Η ΚΑΜΠΥΛΗ
Σίγουρα θα συμφωνούσε με τον ορισμό αυτό και ο Ινδός εκεί

νος που, πριν από αιώνες, ανακάλυψε το Σκάκι και κάποια από τα 
ρύζια που θα του χάριζε ο Μαχαραγιάς, με μεγάλη χαρά, θα μας 
τα έδινε!

Ετσι, μία ακόμα ασάφεια παρακάμπτεται, στην ερμηνεία που δί
νουν όσοι πιστεύουν ότι όντως ο Ιππος δεν πηδάει, αλλά ελίσσεται.

Τι είδους ελιγμός είναι εκείνος, που του επιτρέπει να μην διέρ
χεται από το κέντρο των γειτονικών τετραγώνων, όσο και αν ελα
χιστοποιήσουμε το μέγεθος των άλλων κομματιών που βρίσκονται 
σ' αυτά;

Και πως θα δεχθούμε κίνηση που είναι μεν ευθεία, αλλά δεν έχει 
κλίση - ως προς το σύστημα συντεταγμένων της σκακιέρας - ούτε 
0 σε μοίρες, ούτε 90 και τα πολλαπλάσιά του (Πύργος, Πιόνι, Βασί
λισσα, Βασιλιάς], ούτε 45 και τα πολλαπλάσιά του (Αξιωματικός), αν 
μιλάμε ίσως για σπαστή ευθεία;

ΚΑΜΠΥΛΗ λοιπόν, με ελεύθερη ερμηνεία της κίνησης του Ιππου, 
έτσι που να εξηγείται η μη διέλευση από το κέντρο των διπλανών τε
τραγώνων και να έχει ισχύ ο κανόνας της μη υπερπήδησης γενικά.

Παράλληλα η εισαγωγή της έννοιας της ΚΑΜΠΥΛΗΣ στο ΣΚΑΚΙ, 
ενσπείρει "καινά δαιμόνια" μετασεισμικού χαρακτήρα!

Αν δεχθούμε ότι η ευθεία κυριαρχεί στις διάφορες Επιστήμες 
(π.χ. Αρχιτεκτονική - είναι γνωστό ότι οι εμφανιζόμενες καμπύλες 
στις οθόνες υπολογιστών και τηλεοράσεως είναι μικροσυνθέσεις 
ευθειών!, ενώ στις Τέχνες (ζωγραφική, γλυπτική! είναι αδιανόητη 
οποιαδήποτε μορφή ευθείας (εκείοι εμφανιζόμενες ευθείες είναι μι- 
κροσυνθέσεις καμπύλών), φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι για μεν τα 
υπόλοιπα κομμάτια τονίζεται ο ορθολογικο-επιστημονικός χαρα
κτήρας του Σκακιού, για δε τον ΙΠΠΟ, υπερισχύει ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ!

Μήπως αν αυτό εφαρμοσθεί εκε ί που το Σκάκι συναντιέται με 
τις μικρές ηλικίες, θα προσδιορζει καλλιτεχνικές φυσιογνωμίες ή 
ορθολογικούς χαρακτήρες, από τον τρόπο χειρισμού των διαφό
ρων κομματιών και αντίστροφα; Είναι ένα ακόμα επιχείρημα στο 
ρεπερτόριο αυτών που υποστήριζαν πάντα την πλατιά διάδοση 
του Σκάκι μέσω της Σχολικής διαδικασίας στη νεολαία.

ΑΣΚΗΣΗ: Προσπαθούμε να "καθαρίσουμε" μια στημένη σκακιέρα 
τρώγοντας με κίνηση Ιππου όλα τα κομμάτια (πρώτα τα δικά μας, 
μετά προχωρώντας απέναντι! και με σημείο εκκίνησης ας πούμε 
το τετράγωνο β ΐ. Το παιχνίδι αυτό πρω- 
τοεισηγηθήκαμε το 1969. Τα ρεκόρ ήταν 
43 κινήσεις στην αρχή, αργότερα 42, ενώ υ
πολογιστής το 1983 στη Θεσσαλονίκη το 
κατάφερε με 41. Λέγεται "ΙΠΠΟΣ" και βοη
θάει τον αρχάριο στην εξάσκησή του με το 
κομμάτι αυτό. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Μπρακούλια 

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ /  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ "ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ" ΑΠΟ 16 ΕΩΣ 28  - 2 - 1 9 9 8

ΕΠΩΝΥΜΟ...
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ...

..ΟΝΟΜΑ...................................
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.................................
.. Τ.Κ.......................ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Α / Α  Ε Ρ Γ Ο Υ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ  Μ Ε  

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο

Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ  Χ Ω Ρ Ι Σ  

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο

Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η Γ Λ Υ Π Τ Ι Κ Η Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι παραχωρώ τα ανωτέρω έργα μου, προκειμένου να εκτεθούν στην αίθουσα "ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ" κατά το παραπάνω 
χρονικό διάστημα και ότι παραχωρώ στο περιοδικό "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ" το δικαίωμα επώνυμης δημοσίευσης αυτών.

Η επιστροφή των έργων αυτών θα γίνει με μέριμνα του περιοδικού στη διεύθυνση που αναγράφεται στον πίνακα των στοιχείων.- 
Υποβολή δηλώσεων συμμετοχής μέχρι 15.12.1997 (Fax 2137.395).
Παράδοση έργων μέχρι 15.1.1998 στη Γραμματεία του περιοδικού "Αστυνομική Επιθεώρηση".

Ο Δηλών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Μ Η Ν ΙΑ ΙΟ  Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Ο  Τ Ο Υ  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΟ Υ  Δ Η Μ Ο Σ ΙΑ Σ  ΤΑ Ξ Ε Ω Σ  

Ή ρ α ς  2 Α , 111 4 7 , Γα λά τσ ι

Δ ιε υ θ υ ν τή ς : Αστυνόμος Α' Χρηστός Μακρής, Α να η λ . Α ρ χ ισ υ ν τά κ τη ς : Υπαστ/μος Α' Κων/νος Δανούσης, Η λ ε κ τ ρ ο ν ικ ή  Σ ε λ ιδ ο π ο ίη σ η : 

Ανθ/μος Κων/νος Κατσινούλας, Γρ ο φ ή μ α τα  -  η λ ε κ τρ . Σ χ έ δ ια : Π.Υ. Κωνσταντίνος Πλευριτάκης, Σύνταξη: Ανθ/μος Κων/νος Κατσινούλας, 
Αρχ/κας Κων/νος Κούρος, Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου, Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης, Γρ α μ μ α τε ία : Υπαστ/μος Α' Κων/νος Δανούσης, Π.Υ. Αικατερίνη 
Λιερού, Π.Υ. Μαρία Μπρακούλια, Δ ια χ ε ίρ ισ η : Π.Υ. Αναστασία Καραμεσίνη, Δ ιε κ π ε ρ α ίω σ η : Π.Υ. Γ. Βόλης, Αστ/κας Γ. Κληροδέτης, Π.Υ. Φ. 
Μακροζαχόπουλος, Φ ω τ ο γ ρ α φ ίε ς : Αρχ/κας Μιχ. Ραυτόηουλος, Αστ/κας Αθ. Καλούδης, Αστ. Ευάγγ. Παπατσίμπας.

Τ η λ έ φ ω ν α : Δ/ντής: 2137.362, Α ρ χ ισ υ ν τά κ τη ς ; 2137.361, Σ υ ν τ ά κ τ ε ς : 2137.366, Γρ α μ μ α τε ία : 2137.364, Δ ια φ η μ ίσ ε ις : 2137.365, Δ ια χ ε ίρ ισ η : 

2137.367, Fax: 2137.395.
Φιλμς - Μοντάζ - Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία; ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΤΥΠΟΥ Α.Ε., ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ 26-28 ΠΕΡΙΣΣΟΣ.
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 1.800 6ρχ„ ΙΔΙΩΤΩΝ: 2.200 δρχ. Ιοι συνδρομές εξωτερικού επιβαρύνονται με τα ταχυδρομικά τέλη).

Γ - ι

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Επιθυμώ να με εγγράφετε συνδρομητή στο μηνιαίο Περιοδικό "Αστυνομική Επιθεώρηση" (Ήρας 2Α, 111 47, Γαλάτσι), 
για ένα χρόνο (12 τεύχη).
Εστειλα ή εσωκλείω την υπ' αριθμόν........................... ταχυδρομική επιταγή.
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 2.200 Δραχμές (οι συνδρομές εξωτερικού επιβαρύνονται με τα ταχυδρομικά τέλη).
Η αποστολή του Περιοδικού επιθυμώ να αρχίσει από το τε ύ χ ο ς .....................................

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:....................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ............................................ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:.............................

Για άμεση αποστολή επικοινωνήστε με το τηλέφωνο: 2137.367.

.Τ.Κ..............................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:........

(Υπογραφή)

L J



· > . , . . . ,  „  .

* !« .·, ...................... 1. ,,,..· ,
:

<T ΙΊ» (J1 ·./. r iu * /p  1 ·«»/ · —

ϊ - ο ^ ς Ί ' (»Ττ· .fU' '’K»|«u( Kj ·
i  Κ μ \ ΐ / t<$ raKir.u.ifxj -1 1· . j»

•O' v .

A J~l (wh λ f r u
/Γ·.' tru

■'3v·V p i « * r t  «V ' f t  \  *v*, ; î  e
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