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Τον Ευάγγελον ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗ, Αντιπρόεδρόν Λρει'ον Πάγον

1. Όπως έχει κατ'επανάλη
ψη τονίσει το Ευρωπαϊκό Δι
καστήριο των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου (εφεξής ΕΔΔΑ) 
σε αρκετές αποφάσεις του, αλ
λά γίνεται δεκτό και από τους 
θεωρητικούς που ερμηνεύουν 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δι
καιωμάτων του Ανθρώπου (ε
φεξής ΕΣΔΑ), πρέπει να εξα
σφαλίζεται από την ΕΣΔΑ στο 
άτομο υπό τις σημερινές συν
θήκες ζωής προστασία πραγ
ματική και συγκεκριμένη. Στην 
προστασία αυτή περιλαμβάνε
ται και η υποχρέωση των Κρα
τών που έχουν επικυρώσει την 
ΕΣΔΑ να εξασφαλίζουν σε κα
θένα που βρίσκεται μέσα στα 
όριά τους ένα αποτελεσματικό 
δικαίωμα πρόσβασης στη δι
καιοσύνη.

Το ερώτημα που τίθεται εί
ναι αν στην Ελλάδα, υπό τις 
σημερινές συνθήκες, εξασφα
λίζεται αυτό το δικαίωμα πρό
σβασης στην ποινική δικαιο
σύνη και δη κατά τρόπο αποτε
λεσματικό.

2. Η λεγάμενη ποινική αξίω
ση της πολιτείας για τον κολα
σμό μιας αξιόποινης πράξης 
πραγματώνεται, όπως είναι 
γνωστό, σε τρία στάδια.

Το πρώτο στάδιο είναι η θέ
σπιση από το νομοθέτη ουσια
στικών κανόνων δικαίου με 
τους οποίους μια συγκεκριμέ
νη συμπεριφορά ανάγεται σε

αξιόποινη. Το έργο αυτό της 
νομοθετικής λειτουργίας πρέ
πει να συντελείται σύμφωνα με 
τους όρους και μέσα στα πλαί
σια που περιγράφονται στο άρ
θρο 7 της ΕΣΔΑ. Ο νομοθέτης 
παραλλήλους θεσπίζει και κα
νόνες ποινικού δικονομικού δι
καίου που ρυθμίζουν τον τρό
πο με τον οποίο περαιτέρω οι 
ουσιαστικοί κανόνες ποινικού 
δικαίου εφαρμόζονται σε συ
γκεκριμένες περιπτώσεις πα
ραβίασής τους. Εξυπηρετείται 
έτσι με την αφηρημένη απειλή 
της ποινής κυρίως η ιδέα της 
γενικής πρόληψης.

Το δεύτερο στάδιο πραγμά
τωσης της ποινικής αξίωσης 
της πολιτείας είναι εκείνο της 
εφαρμογής των ουσιαστικών 
κανόνων από το δικαστή, σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις 
σύμφωνα με τους θεσπισμέ
νους από το νομοθέτη δικονο- 
μικούς κανόνες. Η κατάγνωση 
της ποινής λειτουργεί κυρίως 
ως ανταπόδοση στο δράστη 
του κοινωνικού κακού το οποί
ο εκείνος προκάλεσε, ανταπο- 
κρίνεται όμως και στην ιδέα 
της γενικής πρόληψης ως επα
λήθευσης της ποινής. Ούτε ο 
νομοθέτης κρίνει συγκεκριμέ
νες περιπτώσεις ούτε ο δικα
στής θεσπίζει γενικούς και α- 
φηρημένους κανόνες δικαίου. 
Το Σύνταγμα προσδιορίζει σα
φώς τα όρια δράσης κάθε λει

τουργίας, νομοθετικής και δι
καστικής. Θα πρέπει εξάλλου 
να αποφεύγεται η εύκολη διο
λίσθηση της νομοθετικής λει
τουργίας σε πρακτικές της ε
κτελεστικής, με απομάκρυνση 
από το αφηρημένο που είναι 
χαρακτηριστικό του κανόνα δι
καίου και με προσκόλληση στο 
συγκεκριμένο που είναι γνώρι
σμα της διοικητικής πράξης.

Το τρίτο, τέλος, στάδιο εμπί
πτει στα όρια της εκτελεστικής 
λειτουργίας, της διοίκησης, και 
είναι η εκτέλεση των αποφάσε
ων των ποινικών δικαστηρίων 
και η έκτιση των ποινών, το 
λεγόμενο σωφρονιστικό σύ
στημα. Επιδιώκεται με αυτό, 
προεχόντως η ειδική πρόληψη 
χωρίς να παραβλέπονται και 
στοιχεία γενικής πρόληψης ή 
ανταπόδοσης. Πρόκειται για το 
σημαντικότερο μέρος της 
πραγμάτωσης της ποινικής α
ξίωσης της πολιτείας.

Τα προβλήματα που δη- 
μιουργούνται ως προς την απο- 
τελεσματικότητα της πραγμά
τωσης της ποινικής αξίωσης 
της πολιτείας - στα τρία πιο 
πάνιυ στάδια - θα ήταν δυνατό 
να καταταγούν σε τρεις αντί
στοιχες κατηγορίες: ΙΙροβλή- 
ματα στο πεδίο της ποινικής 
νομοθεσίας, προβλήματα στην 
δικαστηριακή πρακτική, προ
βλήματα στην εκτέλεση των 
ποινών.

3. α. Ο έλληνας νομοθέτης 
θεωρεί υποχρέωσή του να θω
ρακίζει όλες σχεδόν τις διοικη
τικές παρεμβάσεις με ποινικές 
κυρώσεις. Έτσι οι καθυστερή
σεις καταβολής ασφαλιστικών 
εισφορών ή άλλες παρόμοιες 
διοικητικές παραβάσεις, καθώς 
και οι παραβάσεις κανονιστι
κών πράξεων που εκδίδονται 
σε εκτέλεση κοινοτικών οδη
γιών, έχουν αναχθεί σε αξιό
ποινες πράξεις, χωρίς να συ
ντρέχει στις περιπτώσεις αυτές 
κανένα στοιχείο ομοιότητας α
πό πλευράς ποινικού δόγματος 
ή εγκληματολογίας προς τις 
πραγματικές αξιόποινες πρά
ξεις. Είναι πέρα από βέβαιο ό
τι θα αρκούσε για τη θεραπεία 
του κακού που προκαλείται με 
τις διοικητικές αυτές παραβά
σεις, η επιβολή απλών διοικη
τικών κυρώσεων. Σε όλα τα 
Κράτη της Ευρωπαϊκής Ένω
σης, προβλέπονται συστήματα 
διοικητικών κυρώσεων που εί
ναι πολύ αποτελεσματικά. Α- 
ντιθέτως σε εμάς με πολύ ευ
κολία ανάγονται σε εγκλήματα 
απλές παραβάσεις διοικητικών 
νόμων. Και είναι χαρακτηρι
στικό πως τις περισσότερες 
φορές ούτε καν προσδιορίζο
νται τα στοιχεία της αντικειμε
νικής και υποκειμενικής υπό
στασης του θεσπιζόμενου ε
γκλήματος. Είναι συνήθης η 
διάταξη: “η παραβίαση των
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διατάξεων του παρόντος νόμου 
τιμωρείται με φυλάκιση 
κ.λ.π.”. Όπως επίσης πολλές 
φορές αρκεί κατά το νομοθέτη 
η απλή παραπομπή στο περί
φημο άρθρο 458 Π.Κ. Η συσ
σώρευση αυτών των υποθέσε
ων των άσχετων από τη φύση 
τους προς κάθε αντεγκληματι- 
κή πολιτική και προς κάθε αξί
ωση της πολιτείας προς ποινι
κή καταστολή, παραλύει στην 
πραγματικότητα το σύστημα 
απονομής της ποινικής δικαιο
σύνης. Καταναλίσκονται πολ
λές δυνάμεις στην αντιμετώπι
ση απλώς διοικητικών παρα
βάσεων χωρίς να υπάρχει 
πραγματική ανάγκη. Και όλη 
αυτή η πολυπραγμοσύνη περί 
άλλα αυτών οι οποίοι θα έπρε
πε κυρίως με αντεγκληματική 
πολιτική να ασχολούνται επι
τείνεται από τους λεγάμενους 
λευκούς ποινικούς νόμους, ό
που ο νομοθέτης - κατά παρά
βαση της διατάξεως του άρ
θρου 7 του Συντάγματος - επι
θυμεί να καθορίζει αορίστως 
και αφηρημένα ότι κάποια 
πράξη είναι αξιόποινη, χωρίς 
να προσδιορίζει τα στοιχεία 
της αντικειμενικής υπόστασής 
της.

β. Ένα άλλο χαρακτηριστικό 
γνώρισμα και πρόβλημα της 
ποινικής νομοθεσίας τόσο του 
ουσιαστικού όσο και του δικο- 
νομικού δικαίου είναι οι πρό
χειρες, στο πόδι και εσπευσμέ
νες νομοθετικές παρεμβάσεις 
στο ποινικό, δικονομικό και 
ουσιαστικό δίκαιο. Είναι συ
χνές οι επεμβάσεις του έλληνα 
νομοθέτη σε θέματα ποινικού 
δικαίου. Τα τελευταία χρόνια 
οι επεμβάσεις αυτές με απο
σπασματικές τροποποιήσεις 
του Ποινικού Κώδικα και του 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 
έχουν πάρει τη μορφή ενδημι
κής νόμου. Ο καθένας νομίζει 
ότι τα προβλήματα απονομής 
της ποινικής δικαιοσύνης είναι 
δυνατόν πρόχειρα και βιαστικά 
να επιλυθούν, με μέτρα τα ο
ποία αυτός εισηγείται. Οι νό
μοι που τροποποιούν τον Ποι
νικό Κώδικα και τον Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας διαδέχε
ται ο ένας τον άλλον με συχνό
τητα που ξεπερνά κάθε φαντα
σία. Η νομοθεσία στον ευαί

σθητο τομέα της ποινικής κα
ταστολής δεν αποτελεί προϊόν 
προηγούμενης επιστημονικής 
μελέτης των συναφών προβλη
μάτων και εφαρμογής αποκρυ
σταλλωμένων αρχών αλλά έρ
χεται να καλύψει εμβαλωματι- 
κά κάθε φορά πρόσκαιρες ανά
γκες της πράξης ή να αντιμε
τωπίσει περιστασιακά συγκε
κριμένες καταστάσεις. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι μετά από 
κάθε άτυχη έκβαση μιας ποινι
κής υπόθεσης που συγκινεί ι
διαίτερα την κοινή γνώμη, αντί 
να αναρωτηθούμε τι φταίει α
ντιμετωπίζουμε το πρόβλημα 
με νομοθετική μεταρρύθμιση. 
Αυτό έχει ως συνέπεια την 
προχειρότητα στην κατάρτιση 
των νόμων, έτσι ώστε φθάσαμε 
στο σημείο σε πρόσφατο νομο- 
θέτημα να αναφέρεται συγκε
κριμένη διάταξη σε άλλη κα- 
ταργημένη ήδη διάταξη. Και 
βέβαια υπό αυτές τις συνθήκες 
δεν μπορεί να γίνει λόγος για 
νομοθετική γραμμή ή για σκο
πό του νομοθέτη που θα αποτε
λόσουν βοηθήματα για την ερ
μηνεία αυτών των νέων διατά
ξεων. Αλλά και η ένταξη αυ
τών των εμβαλωματικών ρυθ
μίσεων στους Κώδικες πολύ 
δύσκολα μπορεί να πραγματο
ποιηθεί αφού αποτελούν, τις 
πιο πολλές φορές, ξένα σώμα
τα σε σχέση με το όλο σύστη
μα της ισχύουσας ποινικής κα
ταστολής. Ούτε είναι πλέον 
δυνατόν όταν οι Κώδικες έ
χουν μεταβληθεί σε ένα συνον
θύλευμα διαφόρων εκάστοτε 
ρυθμίσεων να ομιλούμε πλέον 
για Κώδικες όπως τους συνέ
λαβαν οι συντάκτες τους ή για 
τις απαράμιλλες ιδέες του Νι
κόλαου Χωραφά ή εκείνων 
των αξιόλογων συντακτών των 
Κωδίκων που μαζί του συνερ- 
γάσθηκαν. Δύσκολα βρίσκο
νται σ’ αυτούς τους Κώδικες ε- 
ναπομείνασες λίγες διατάξεις 
των αρχικών κειμένων. Αν θα 
ήθελα να μιλήσω τώρα για α
ντιφάσεις που ενέχουν αυτά τα 
τολμήματα, θα έπρεπε να επι- 
σημάνω ότι είναι πολλές οι πε
ριπτώσεις αντιφατικών και αλ- 
ληλοαναιρούμενων διατάξεων 
τις οποίες κυρίως οι νομικοί 
της πράξης αντιμετωπίζουν κα
θημερινά. Το αποτέλεσμα: αλ-

ληλοσυγκρουόμενες, αντιφατι
κές, χωρίς καμία νομοθετική 
γραμμή ρυθμίσεις είναι το 
πρώτο φαινόμενο. Αγνοια των 
ισχυόντων κανόνων δικαίου εί
ναι ένα άλλο φαινόμενο. Σας ε
ξομολογούμαι ότι αισθάνομαι 
ότι είναι πάρα πολλές φορές 
που στον τομέα του ποινικού 
δικαίου αγνοώ τι πράγματι ι
σχύει. Κι η άμεση συνέπεια εί
ναι η προχειρότητα στην εφαρ
μογή αυτών των ρυθμίσεων.

4. Το δεύτερο σημείο στο ο
ποίο θα έπρεπε να στρέψουμε 
την προσοχή μας είναι τα προ
βλήματα στην δικαστηριακή 
πρακτική. Μιλάω εδώ για κά
ποια φαινόμενα δυσλειτουργί
ας στην απονομή της ποινικής 
δικαιοσύνης. Αναφέρομαι σε 
φαινόμενα που οφείλονται σε 
ενδογενείς κυρίως παράγοντες 
της ποινικής δικαιοσύνης, αλ
λά και σε εξωγενείς. Αβασάνι
στοι χαρακτηρισμοί καθαρά α
στικών διαφορών ως αξιόποι
νων πράξεων. Αθετήσεις συμ
βάσεων με αστικές μόνο συνέ
πειες, που χαρακτηρίζονται με 
ολίγη φαντασία και του συντά
κτη της έγκλησης ως απάτες, 
υπεξαιρέσεις αντικειμένου ι
διαίτερα μεγάλης αξίας ή και 
κακουργηματικής μορφής κα
μιά φορά. Και δυστυχώς, πάρα 
πολλές φορές, οι χαρακτηρι
σμοί αυτοί υιοθετούνται και 
φθάνουν μέχρι το ακροατήριο. 
Αθρόες παραπομπές στα ακρο
ατήρια και παραμερισμός της 
ενδιάμεσης διαδικασίας του 
Συμβουλίου, για υποθέσεις 
που δεν συγκεντρώνουν επαρ
κείς ενδείξεις. Επανειλημμένες 
αναβολές, που ενίοτε εγγίζουν 
τα όρια της αρνησιδικίας. Κα
ταχρήσεις σε προβολή σημα
ντικών αιτίων αναβολών, ευ
κολία στην αποδοχή σχετικών 
αιτημάτων που εμφανώς δεν 
είναι βάσιμα. Διακοπές συνε
δριάσεων λόγω ωραρίου, το 
περίφημο ωράριο των συνε
δριάσεων που θεωρήθηκε κε- 
κτημένο και κανείς δεν σκέ- 
φθηκε ποτέ, μα ποτέ, να το α
ντιμετωπίσει ως πρόβλημα υ- 
περωριακής επιτέλους απασχό
λησης των δικαστικών υπαλ
λήλων και ως αίτημα μιας αν
θρώπινης απασχόλησης δικα
στών, εισαγγελέων και δικηγό

ρων. Οι δικαιολογίες δημοσιο
νομικής φύσης δεν νομίζω ότι 
μπορούν να πείσουν κανέναν 
από αυτούς που “παροικούν 
την Ιερουσαλήμ” της Δικαιο
σύνης. Αλλά και άλλες ελλεί
ψεις υλικοτεχνικής φύσεως. 
Να μιλήσω τώρα για δικαστικά 
κτίρια “που μοιάζουν περισσό
τερο”, όπως σωστά έχει παρα
τηρηθεί, “με παζάρι παρά με 
ναό της Θέμιδας”; Να υπομνή- 
σω τους έλληνες πολίτες “που 
συνωθούνται και διαπληκτίζο
νται στους διαδρόμους των δι
καστηρίων, που φωνασκούν, 
που ρυπαίνουν χωρίς κανένας 
μας να συγκινείται”; Ή να πω 
ότι “αυτή η οχλοκρατία έχει υ
πόβαθρο τη δικομανία των Ελ
λήνων”;

Το πρόβλημα από το άλλο 
μέρος της ταχύτητας στην απο
νομή της ποινικής δικαιοσύ
νης. Βασικό πρόβλημα της ποι
νικής δικαιοσύνης. Είναι ση
μείο κοινωνικής σήψης. Όταν 
είμαστε εκτός ποινικής δίκης, 
διαμαρτυρόμαστε γιατί αργούν 
να δικαστούν οι υποθέσεις. 
Και όταν έχουμε οποιαδήποτε 
σχέση με την ποινική διαδικα
σία, προσπαθούμε να την πα- 
ρελκύσουμε όσο μπορούμε, 
τόσο όσο να κατορθώσουμε να 
φθάσουμε στα όρια της παρα
γραφής. Και ύστερα φωνάζου
με και πάλι διαμαρτυρόμενοι 
κατά της δικαιοσύνης. Συνέ
πεια: η ατιμωρησία των παρα- 
νομούντων που τους αποθρα
σύνει. Και όχι μόνο αυτούς αλ
λά και τους υποψήφιους μιμη
τές τους. Ενώ η διαιώνιση της 
άδικης δίωξης κάποιων αθώων 
και η ταλαιπωρία απογοητεύει 
αυτούς που θέλουν να πολιτεύ
ονται νόμιμα.

5. Και μία άλλη παράμε
τρος. Οι διαστρεβλωτικές επι
δράσεις των μέσων μαζικής ε
νημέρωσης (ΜΜΕ), που είναι 
πλέον παθολογικό φαινόμενο 
στην ποινική διαδικασία. 
Η άσκηση της ποινικής δίωξης 
συχνά αποτελεί είδηση στα 
Μ ΜΕ, κάτι που είναι φυσικό 
και επιτρεπτό. Πολλές φορές, 
τις περισσότερες, συνοδεύεται 
από σειρά πληροφοριών ή ανα
κοινώσεων που αναφέρονται 
στην ουσία της υπόθεσης με 
τέτοιο τρόπο ώστε συνήθως τα
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ΜΜΕ να υποκαθιστούν την α
νάκριση ή τη διαδικασία απο- 
δείξεως και να εξάγουν συμπε
ράσματα ως προς την πράξη, 
την υπόθεση για την οποία έγι
νε ποινική δίωξη ή εκκρεμεί ο
ποιαδήποτε άλλη ποινική δίκη. 
Στο στάδιο της προανάκρισης 
όπως και στην κύρια ανάκρι
ση, οι συνθήκες κάτω από τις 
οποίες προσέρχεται ή προσά- 
γεται ο κατηγορούμενος ή ο 
μάρτυρας για να απολογηθεί ή 
να εξετασθεί κατά κανόνα εί
ναι εξουθενωτικές για την προ
σωπικότητά του. Συνήθως α
ναμένει σε κάποιο διάδρομο 
κάτω από τα βλέμματα των πε
ριέργων, με τα εκτυφλωτικά 
φώτα των μηχανών λήψης των 
τηλεοπτικών σταθμών και τα 
φλας των φωτογραφικών μη
χανών των φωτορεπόρτερς να 
αστράφτουν. Δεν είναι λίγες οι 
φορές όπου ζητείται από τον 
μάρτυρα ή τον ίδιο τον κατη
γορούμενο κατά τρόπο φορτι
κό να κάνει δηλώσεις στο ρα
διόφωνο ή την τηλεόραση σχε
τικά με την κατηγορία, παρά 
τις προσπάθειές του να αποφύ- 
γει κάτι τέτοιο. Αλλοτε πάλι ό
λοι μας είδαμε από την τηλεό
ραση εικόνες από την σύλλη
ψη, την προσαγωγή κατηγο
ρουμένων η τους ίδιους τους 
κατηγορούμενους μέσα στα α
στυνομικά γραφεία πελιδνούς 
και αξιολύπητους να προσπα
θούν να αποφύγουν τις τηλεο
πτικές κάμερες υπό τα απαθή 
βλέμματα των υπερήφανων για 
την επιτυχία τους αστυνομι
κών. Την ίδια μέρα δε απαραί
τητα είναι τα σχετικά ρεπορτάζ 
στις ραδιοφωνικές και τηλεο
πτικές εκπομπές, με συχνές α
ναφορές στη βασιμότητα της 
κατηγορίας και όχι λίγα κο
σμητικά επίθετα για τους ατυ
χείς κατηγορούμενους: ο στυ
γερός δολοφόνος, ο πρωταί
τιος, ο διεστραμμένος εγκέφα
λος κ.λπ. Την επόμενη μέρα υ
πάρχουν συνήθως σε κάποιες 
εφημερίδες πηγαίοι τίτλοι με 
δριμύτατους για τον κατηγο
ρούμενο χαρακτηρισμούς, χω
ρίς ενδοιασμό για την ενοχή ή 
την αθωότητά του. Ο κίνδυνος 
δημιουργίας εσφαλμένων ε
ντυπώσεων ή επηρεασμού 
μαρτύρων, διαδίκων, ενόρκων

και δικαστών είναι προφανής. 
Η βασική αιτία είναι μία: τα 
ΜΜΕ δεν βρίσκονται πλέον 
στα χέρια των επαγγελματιών 
δημοσιογράφων. Έχουν πε- 
ριέλθει στα χέρια εμπορικών ε
πιχειρήσεων και, όπως είναι 
φυσικό, λειτουργούν με τον α
δυσώπητο νόμο της προσφο
ράς και της ζήτησης.

Το αποτέλεσμα αυτής της 
κατάστασης είναι όλο περισ
σότερο εμφανή. Ο άνθρωπος 
του οποίου ο σεβασμός είναι 
πρωταρχική υποχρέωση μιας 
δημοκρατικής κοινωνίας, γίνε
ται ένα απλό αντικείμενο ε
μπορικής εκμετάλλευσης μέσα 
σε ένα ανελέητο αγώνα επι
κράτησης στο χώρο του εμπο
ρίου των ειδήσεων. Και οι πα- 
ραδίκες δίνουν και παίρνουν 
στα τηλεοπτικά παράθυρα. 
Πολλοί συχνά παριστάμεθα 
μάρτυρες αυτού του φαινομέ
νου. Δίπλα στη νόμιμη κατά το 
Σύνταγμα και τους νόμους του 
Κράτους δίκη και διαδικασία 
στήνεται μια άλλη δίκη και 
διαδικασία, όπου ακούγονται 
διάφορες φωνές μη διασταυ
ρούμενες, μη υποκείμενες σε 
διαδικαστικό έλεγχο και σε κα
μία νομιμότητα. Η ερώτηση εί
ναι πού πάμε;

6. Και τα προβλήματα, εκεί 
που εντείνονται περισσότερο 
είναι στο σωφρονιστικό μας 
σύστημα. Δεν θα ήθελα να επε
κταθώ πολύ. Είναι κάτι που ό
λοι μας το γνωρίζουμε. Και ό
λοι το ζούμε καθημερινά. Ι
διαίτερα σε κάποιες στιγμές ε
κρήξεων. Πιστεύω ότι το σω
φρονιστικό μας σύστημα, όπως 
σήμερα λειτουργεί, είναι ένα 
σύστημα χωρίς σκοπό, χωρίς 
κατευθυντήρια γραμμή, δεν ξέ
ρουμε τι επιδιώκουμε, τι θέ
λουμε, τι ζητάμε. Και προπά
ντων είναι ένα σύστημα που 
κινείται έξω από τα πλαίσια 
της αρχής του σεβασμού της α
ξίας του ανθρώπου, που επι
βάλλει το άρθρο 2 του Συντάγ
ματος, και ενώ ο άνθρωπος αυ
τός συνεχίζει να παραμένει άν
θρωπος και όταν ακόμη είναι ο 
πταίσας άνθρωπος.

7. Και το ερώτημα με το ο
ποίο ξεκίνησα παραμένει. Εί
ναι αποτελεσματική η ποινική 
δικαιοσύνη όπως σήμερα απο-

νέμεται στην πατρίδα μας; Δεν 
πρέπει να σταματήσω σε απαι
σιόδοξες και θλιβερές σκέψεις. 
Εάν έκανα αυτές τις σκέψεις 
στην αρχή της εισήγησής μου 
και στο μεγαλύτερο μέρος της, 
τις έκανα για να επισημάνω τις 
ανάγκες και τους σκοπούς που 
έχουμε να υπηρετήσουμε. Α
παιτούνται κάποια προληπτικά 
μέτρα, πρώτα απ’ όλα. Και ό
ταν λέω προληπτικά μέτρα εν
νοώ μέτρα υποδομής, παιδείας 
που θα δώσει στην ίδια την 
κοινωνία τις προεκτάσεις και 
τους σκοπούς της ποινικής δι
καιοσύνης και του σωφρονι
στικού συστήματος. Και αυτή 
η υποδομή θα πρέπει να γίνει 
αποδεκτή από όλους τους πο
λίτες. Και πέρα από αυτό. Θα 
πρέπει η εκτελεστική λειτουρ
γία να πάψει να αδιαφορεί για 
αυτά τα μεγάλα θέματα, τα ο
ποία μπορεί να μη φέρνουν 
ψήφους αλλά σείουν τα θεμέ
λια της κοινωνίας μας. Και θα 
πρέπει η νομοθετική λειτουργί
α να πάψει να προχειρολογεί 
και κάπου θα πρέπει όλοι μας 
να διαμαρτυρηθούμε γι’ αυτή 
την προχειρολογία. Όταν έχου
με ένα Ποινικό Κώδικα, ο οποί
ος κατά γενική ομολογία με το 
πνεύμα του Χωραφά και των 
συνεργατών του ήταν ένας από 
τους καλύτερους Ποινικούς 
Κώδικες στην Ευρώπη, δεν δι
καιολογούμαστε να τον έχουμε 
κάνει σήμερα ένα ύφασμα γε
μάτο μπαλώματα.

Και πέρα από όλα αυτά, δια- 
φαίνεται σαφώς η ευθύνη ό
λων, όσοι παριστάμεθα σήμε
ρα σ’ αυτή τη συνάντηση, δι
καστικών λειτουργών (δικα
στών και εισαγγελών), δικηγό
ρων, δικαστικών υπαλλήλων 
που θα το πω - το λέω και για 
τον εαυτό μου - δεν έχουμε συ
νειδητοποιήσει το ρόλο και τις 
ευθύνες μας. Ο νομοθέτης και 
ο δικαστής δεν είναι αποκλει
στικά και μόνο οι διώκτες και 
οι τιμωροί του εγκλήματος. 
Και ο δικηγόρος από το άλλο 
μέρος δεν είναι αυτός που χω
ρίς κανένα όριο επιδιώκει την 
εξαπάτηση του Δικαστηρίου 
και με κάθε θυσία την απαλλα
γή του πελάτη του ανεξάρτητα 
ενοχής του. Αυτά είναι μια 
ψεύτικη εικόνα.

Και τα ΜΜΕ δεν είναι οι α
παθείς θεατές σ’ αυτόν τον ά
χαρο αγώνα. Πρόκειται για πα
θολογία της ποινικής δίκης που 
οδηγεί σε εκτροπές. Όπως γρά
φτηκε τελευταία πολύ ορθά: 
“Θα πρέπει να πάψουμε εμείς 
οι δικαστές πρώτοι να υιοθε
τούμε μία επιθετική στάση α
πέναντι στον κατηγορούμενο 
και σε κάθε τι που είναι για την 
υπεράσπισή του. Θα πρέπει να 
ξεχάσουμε την παλιά τακτική 
της απόρριψης όλων των δικο- 
νομικών ενστάσεων που προ
βάλλονται από τη μεριά του 
και όταν ακόμη είναι προδή- 
λως αβάσιμες. Και θα πρέπει 
να σταματήσουμε, εμείς οι δι
καστές, να θεωρούμε όλα αυτά 
τα υπερασπιστικά όπλα του 
κατηγορούμενου ως εκ προοι
μίου τείνονται σε παρέλκυση 
της δίκης”.

Και από την άλλη μεριά ο 
κατηγορούμενος και η υπερά
σπισή του θα πρέπει να σταμα
τήσει σκοπίμως να προβάλει 
ενστάσεις που πράγματι επι
διώκουν παρέλκυση της δίκης. 
Να αποφεύγει τον εκφοβισμό ή 
την προπηλάκιση μαρτύρων, 
παραγόντων της δίκης και του 
ίδιου του θύματος πολλές φο
ρές και προπαντός την προκλη
τική διαστρέβλωση πραγματι
κού υλικού της υπόθεσης.

Όσοι φωνασκούμε ή απλώς 
διαμαρτυρόμαστε, ας αναλογι- 
στούμε ότι όλοι μας έχουμε 
κάποιες ευθύνες και κάποιο θε
σμικό ρόλο. Η ποινική δίκη 
στην πατρίδα μας είναι αλή
θεια ότι δεν είναι αποτελεσμα
τική, όπως σήμερα διεξάγεται. 
Σε εμάς εναπόκειται, αν το θέ
λουμε, να την κάνουμε αποτε
λεσματική και ωφέλιμη. □

*  Εισήγηση που έγινε στις 
1 <5/2/1997 σε εκδήλωση με γενικό θέ
μα "Το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη: Η 
ανεξαρτησία και η αποτελεσματικότη- 
τα της ελληνικής δικαιοσύνης", την 
οποία διοργάνωσαν, στο Πά\πειο Πα
νεπιστήμιο, η "Εταιρία Ελλ. Αικ. Λει
τουργών για τη δημοκρατία και τις ε
λευθερίες" και το "Ίδρυμα Μαραγκο- 
πούλου για τα δικαιώματα του Αν
θρώπου ".

* *  Αναδημοσίευση από το 
περιοδικό "Ποινικά Χρονικά ".

754 -  Αστυνομική Επιθεώρηση - Δεκέμβριος 1999



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΕΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ

§! τιμές μβς ®έβ§ντ§ιΐ την I
mi η πβιέτητβ τ προϊόντων 

την Ιλληνική Αστυνόμε
ΒΥΤΙΝΗΣ 4, 115 23 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 6923 095 - FAX: 

ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΔΗΜ ΗΤΣΑΝΗΣ 16, 115 22 ΑΘΗΝΑ,

μΡ



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

Τον Φάνη Μαλκίόη*

Τη χρονιά ένταξης της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, η Βόρεια Ελλάδα 

λόγω πολιτικών επιλογών, αποφάσεων και ψοχροπολεμικών δεδομένων, 

αποτέλεσε μια απομονωμένη περιοχή συνόρων με μοναδικά απαραίτητα έργα, 

τα οχυρωματικά και τα στρατιωτικά. Η Τουρκία, με ένα πρόγραμμα που άρχισε ήδη από το μεσοπόλεμο, 

απαίτησε την απέλαση από την Ελλάδα των λεγάμενων “παλαιομουσουλμάνων”, 

που ήταν αντίθετοι στους “νεωτερισμούς” του κεμαλικού καθεστιότος 

και μετά την κοινή ένταξη με την Ελλάδα, στη βορειοατλαντική συμμαχία, 

απαίτησε να διδάσκονται οι μουσουλμανικές μειονότητες την τουρκική γλώσσα, 

με τραγικά αποτελέσματα, ειδικά για τους ΓΙομάκους.

'Οταν αυτά συνέβαιναν σε χώρο της ελλαδικής επικράτειας, 

οι Πόντιοι ένα άλλο κομμάτι του Ελληνισμού, είχε διανύσει μια εξίσου επώδυνη πορεία, 

ενώ ήδη διαγραφόταν το αβέβαιο μέλλον του στη Σοβιετική Έ νω ση.
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Τα πρώτα χρόνια μετά 
το 1917, οι Έλληνες 
διένυσαν μια περίο

δο ακμής αφού το νέο καθε
στώς επέτρεψε να ιδρυθούν 
σχολεία, πολιτιστικοί σύλλο
γοι, ενώ ο μεγάλος αριθμός 
Ποντίων που ήρθαν από τα α
πέναντι παράλια με τα τραγικά 
γεγονότα της γενοκτονίας, έ
δωσαν, με τη σειρά τους νέα 
ώθηση στην παρουσία του Ελ
ληνισμού στο χώρο. Μετά ό
μως την άνοδο στην εξουσία 
του Στάλιν, εφαρμόστηκε το 
πρόγραμμα εξόντωσης των Ελ
λήνων, με το πρόσχημα της κί
νησής τους για δημιουργία α
νεξάρτητου κράτους στα πλαί
σια της Σοβιετικής Ένωσης, 
με αποτέλεσμα χιλιάδες Έλλη
νες να εξοντωθούν ή να εξορι
στούν σε στρατόπεδα κατανα- 
γκαστικών έργων. Μόνο μετά 
το θάνατο του I. Στάλιν, ανα
γνωρίστηκε ένας αριθμός δο
λοφονιών και αποκαταστάθη
καν οι Έλληνες. Την περίοδο 
αυτή και μέχρι το 1985, η έ
λευση των Ελλήνων από τη 
Σοβιετική Ένωση στην Ελλά

δα ήταν πολύ δύσκολη έως α
δύνατη, μια και ψυχροπολεμι
κοί λόγοι δεν επέτρεπαν καμία 
επικοινωνία.

Αμέσως όμως μετά την άνο
δο στην εξουσία της ΕΣΣΔ του 
Μ. Γκορμπατσώφ, έγιναν κά
ποιες κινήσεις φιλελευθερο
ποίησης που επέτρεψαν τους 
Έλληνες, να ξαναγίνουν ενερ
γά μέλη της. Άνοιξαν ελληνικά 
σχολεία, δημιουργήθηκαν σύλ
λογοι που έθεσαν, το ζήτημα 
της επιστροφής και της αυτο
νομίας, στα πλαίσια της τέως 
Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλι
στικών Δημοκρατιών. Το 1990 
θα γίνει το πρώτο Πανενωσια- 
κό Συνέδριο των Ελλήνων, το 
οποίο θα ψηφίσει την δημιουρ
γία αυτόνομης ελληνικής δη
μοκρατίας, που προωθήθηκε 
στην Σοβιετική ηγεσία, αλλά 
τα γεγονότα των επόμενων μη
νών και η διάλυση της Ένωσης 
είχε σαν αποτέλεσμα την τελ
μάτωση της διεκδίκησης. Την 
περίοδο όμως, αυτή θα αρχί
σουν και οι πρώτες ένοπλες 
συγκρούσεις που προήλθαν 
μετά τις εθνικιστικές επιδιώ

ξεις των διαφόρων εθνικών και 
θρησκευτικών ομάδων, που 
για χρόνια καταπιέστηκαν από 
τη σταλινική διακυβέρνηση, 
αλλά και απ’ αυτή επί προεδρί
ας Μπρέζνιεφ.Η ρατσιστική 
τακτική εθνικών εκκαθαρίσε
ων και ο διωγμός δια των θεσμι
κών αλλαγών που ακολουθήθη
κε, ανάγκασε πολλούς Έλληνες 
και από μη εμπόλεμες περιοχές 
να τις εγκαταλείψουν (Ρωσία, 
Ουκρανία κ.α.) και να κατευ- 
θυνθούν προς την Ελλάδα.

Η ελλαδική πολιτεία, από τις 
αρχές του 1990 προσπάθησε 
να υλοποιήσει μια πολιτική για 
τους πρόσφυγες η οποία με 
χρηματική βοήθεια από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα έθετε τις 
βάσεις για την ενσωμάτωση 
και ένταξή τους στην κοινωνία. 
Στα τέλη του 1990 και συγκε
κριμένα το Δεκέμβριο, ιδρύθη
κε το Εθνικό Ίδρυμα υποδοχής 
και αποκατάστασης παλιννο- 
στούντων ομογενών Ελλήνων 
(ΕΙΥΑΠΟΕ) κρατικός φορέας 
εποπτευόμενος από το Υπουρ
γείο Εξωτερικών, που πρωταρ
χικό στόχο είχε τη βοήθεια και

την παροχή υπηρεσιών προς 
τους Ποντίους (και Βορειοη
πειρώτες πρόσφυγες).

Από την πολιτεία επιλέχθηκε 
η Θράκη, περιοχή με τους χα
μηλότερους τότε δείκτες ανά
πτυξης, σ’ όλη την Ε.Ε. και με 
στόχο την πληθυσμιακή της 
ενδυνάμωση. Τα οικονομικά 
προβλήματα του χώρου, η πιο 
σημαντική τροχοπέδη για την 
ομαλή ενσωμάτωση και έντα
ξη των Ποντίων δεν αντιμετω
πίστηκαν συνολικά αφού οι 
Πόντιοι εγκαταστάθηκαν σε 
πόλεις και χωριά της Θράκης, 
χωρίς να υπάρξει σκέψη, ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα για 
την απασχόλησή τους και γενι
κά για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών ζητημάτων που έ
χει να αντιμετωπίσει ο πρό
σφυγας. Η Θράκη με έντονο 
πρόβλημα μετανάστευσης, ι
διαίτερα με πληθυσμό που με
τακινείται προς Γερμανία, Α
θήνα και Θεσσαλονίκη, από τις 
ορεινές και απομακρυσμένες 
περιοχές αδυνατεί να συγκρο
τήσει το πληθυσμό της και ει
δικά τους νέους. Έτσι και οι

Το χαμόγελο της οικογένειας αυτής των Ποντίων, δείχνει την αισιοδοξία. 
Παρά τις ταλαιπωρίες, ο ελλαδικός ήλιος τους κάνει χαρούμενους και τους γεμίζει ελπίδες
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Πόντιοι είχαν να αντιμετωπί
σουν κατά το πρώτο κρίσιμο 
χρονικό διάστημα εγκατάστα
σής τους στη Θράκη, το πρό
βλημα της ανεργίας, το οποίο 
παρουσιάζεται οξυμένο.

Οι Πόντιοι πρόσφυγες εγκα
ταστάθηκαν αρχικά σε κέντρα 
φιλοξενίας (ξενοδοχεία κ.λπ.) 
για μικρό χρονικό διάστημα - 
δύο εβδομάδες- μετά σε προ
σωρινούς οικισμούς λυόμενων 
κατασκευών. Τα λυόμενα που 
αποτέλεσαν σε λίγο καιρό γκέ- 
το αφού δημιουργήθηκαν σε 
χώρους έξω από την πόλη με 
δύσκολη πρόσβαση και λόγω 
των συνθηκών εξελίχθηκαν σε 
πολύ κλειστές κοινωνίες με δι
κούς τους κώδικες λειτουργίας 
και σιωπής.

Μετά από ένα χρονικό 
διάστημα οι Πόντιοι εγκαθί
στανται σε ειδικούς διαμορφω
μένους χοίρους (π.χ. μαθητικές 
εστίες) όπου είναι το ενδιάμε
σο στάδιο για να περάσουν σε 
σπίτι μέσα στην πόλη ή έξω α
πό αυτή όπου το ενοίκιο επι
δοτείται ή τους παραχωρείται 
δωρεάν οικία σε σχέση με κά
ποιες προϋποθέσεις που πρέπει 
να πληρούνται (αριθμός μελών 
οικογένειας κ.α.). Η διαμόρ
φωση του χώρου στους προ
σωρινούς οικισμούς των λυό
μενων ήταν τέτοια έτσι ώστε 
να μην ευνοηθεί η ανάπτυξη 
των φιλικών ανθρώπινων σχέ
σεων όπου οι Πόντιοι θα μπο
ρούσαν να βρεθούν να συζητή
σουν και να αναδείξουν τις βα
σικές διαπροσωπικές σχέσεις 
που χρειάζονται για ομαλή έ
νταξη και παρουσία στις τοπι
κές κοινωνίες. Έχουν ονομα- 
σθεί “πόλεις-υπνωτήρια.

Μετά τους προσωρινούς οι
κισμούς ακολουθεί εγκατάστα
ση σε κατοικίες όπου επιδοτεί
ται το ενοίκιο για 18 μήνες και 
στο τέταρτο στάδιο ακολουθεί 
ΐ] εγκατάσταση σε μόνιμες κα
τοικίες συνήθως σε κοινότητες 
που αντιμετωπίζουν έντονο δη- 
μογραφικό πρόβλημα και συν
θήκες εγκατάλειψης για να 
μπορέσουν να καλύψουν το 
κενό που έχει δημιουργηθεί σε 
ανθρώπινο δυναμικό καλλιερ
γώντας παράλληλα εκτάσεις 
που έχουν μείνει εδώ και καιρό 
ανενεργές. Η μόνιμες κατοικί
ες αποτελούν εγκαταλειμμένες 
αγροικίες που διαμορφώνονται

κατάλληλα έτοιμες που αγορά
ζονται από το ΕΙΥΑΠΟΕ και 
άλλες που κατασκευάζονται ή 
θα κατασκευασθούν . Το πρό
βλημα εύρεσης στέγης είναι πο
λύ σημαντικό μιας και όταν οι 
Πόντιοι βγαίνουν στην αγορά 
αντιμετωπίζουν τα ψηλά ενοί
κια καθώς και την περιορισμέ
νη έως ανύπαρκτη προσφορά 
μια και οι τρεις μεγαλύτερες 
πόλεις (Αλεξανδρούπολη, Κο
μοτηνή, Ξάνθη) φιλοξενούν με
γάλο αριθμό στρατού και φοι
τητών που δυσκολεύει ακόμα 
περισσότερο τους πρόσφυγες.

Για το πολύ σημαντικό ζήτη
μα της αποκατάστασης των 
Ποντίων που περιέχει πολλά 
και σοβαρά σημεία για το νέο 
προσφυγικό ζήτημα είχε διατυ
πωθεί η πρόταση για ανέγερση 
μιας πόλης της Ρωμανίας, στα 
παράλια της Θράκης ανάμεσα 
στην αρχαία Μεσημβρία και 
αρχαία Μαρώνεια με βάση την 
ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του 
ποντιακού χώρου. Ήδη έχει γί
νει η θεμελίωση του ναού ακο
λουθώντας το πανάρχαιο ελλη
νικό έθιμο ξεκινώντας μια και
νούργια πόλη αφιερώνοντας το 
πρώτο κτίσμα στο Θεό έχουν 
εκπονηθεί τα σχέδια της πόλης 
έχοντας δείξει ενδιαφέρον Έλ
ληνες και ξένοι πανεπιστημια
κοί και 204 μέλη της Βουλής 
των Ελλήνων με σχέδιο νόμου 
προτείνουν τη χρηματοδότηση 
της πόλης από το κράτος όπως 
άλλωστε αυτό έχει δεσμευθεί 
το Φεβρουάριο του 1994 στο 
νομοσχέδιο αναγνώρισης της 
γενοκτονίας των Ποντίων.

Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουν σήμερα οι 
Πόντιοι είναι αυτό της ανεργίας 
. Από τους 120.000 Έλληνες που 
υπολογίζεται ότι από την τέως 
Σοβιετική Ένωση στην Ελλάδα 
(απογραφή Υπουργείου Μακε
δονίας - Θράκης αποτέλεσμα Ια
νουάριος 1998) μόνο οι 14.000 
έχουν εγκατασταθεί στη Θράκη. 
Αρκετοί απ’ αυτούς ενώ είναι α
πόφοιτοι Πανεπιστημίου και άλ
λων ανώτερων σχολών αναγκά
ζονται να καταφύγουν σε εργα
σίες όπως οικοδομικές, κτηνο- 
τροφικές κ.α. για να επιβιώσουν. 
Ήδη με βάση έρευνα που διε- 
νεργήθηκε για τους Ποντίους 
που ήρθαν στην Ελλάδα το διά
στημα 1985-1990 θεωρούν την 
οικονομική τους κατάσταση χει

ρότερη από αυτή που ήταν πριν 
φύγουν από την Σοβιετική Ένω
ση σε ποσοστό 64% η ίδια η κα
λύτερη μόνο το 37%.

Σε συνδυασμό με τη μεγάλη 
ανεργία που επικρατεί στη 
Θράκη μόνο στο νομό Ξάνθης 
σύμφωνα με στοιχεία του τοπι
κού εργατικού κέντρου φτάνει 
το 20% και το έντονο πρόβλη
μα εύρεσης εργασίας οι Πό
ντιοι έχουν μπροστά τους ανυ
πέρβλητα εμπόδια που μέρα τη 
μέρα αυξάνονται. Βέβαια τέ
τοιες καταστάσεις δημιουρ
γούν και επακόλουθα που έ
χουν να κάνουν με τη γενικότε
ρη ψυχολογία του ντόπιου 
πληθυσμού που βλέπει σαν ε
μπόδιο τους Ποντίους επιρρί- 
πτοντας τους ευθύνες για την 
ανεργία. Πολλοί Πόντιοι που 
ασχολούνται σε κάποιες εργα
σίες χαρακτηριστικό φαινόμε
νο οι λαϊκές αγορές αμείβονται 
πολύ χαμηλά χωρίς ασφαλιστι
κή κάλυψη.

Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουν οι Πόντιοι 
είναι αυτό της επικοινωνίας α
φού γνωρίζουν αρκετοί από 
αυτούς μόνο ρωσικά και Πο
ντιακά. Έτσι ενισχύεται η απο
μόνωση και η επιβράδυνση της 
ενσωμάτωσης στην κοινωνία 
της Θράκης. Πολύ σημαντικό 
θα ήταν εδώ να λειτουργήσουν 
ειδικά σχολεία με την εποπτεί- 
α των Παιδαγωγικών Τμημά
των του Πανεπιστημίου Θρά
κης αναλαμβάνοντας την ου
σιαστική ευθύνη του πολύ σο
βαρού αυτού ζητήματος. Εδώ 
θα πρέπει να σημειωθεί το α
ποτέλεσμα της έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε στην Αθή
να το 34,7% των ερωτηθέντων 
απάντησαν ότι η ποντιακή διά
λεκτος δεν ανήκει στην ελληνι
κή γλώσσα.

Οι Πόντιοι στη Θράκη έχουν 
να αντιμετωπίσουν την έντονη 
γραφειοκρατία που αφορά τα 
θέματα αποκατάστασης αφού 
δε γνωρίζουν τους νόμους υ
πάρχουν προβλήματα με τις οι
κοσκευές τους αρκετοί δεν έ
χουν ελληνική υπηκοότητα 
προβλήματα που συνοψίζονται 
σε φράσεις όπως “Δε βρίσκου
με το δίκιο μας, (στη Σοβιετική 
Ένωση είχαμε τα πάντα) εδώ 
δεν έχουμε τίποτα” .

Για τις οικογένειες των Πο
ντίων προκύπτουν προβλήμα

τα που έχουν να κάνουν με τα 
παιδιά και την προσαρμογή 
τους στο σχολικό και κοινωνι
κό τους περιβάλλον. Όμως η 
δυσκολία επικοινωνίας η έλ
λειψη οικονομικών πόρων που 
χρειάζεται σήμερα ένας μαθη
τής για να παρακολουθήσει 
την τάξη του η ανάγκη για ερ
γασία τα οδηγεί στην εγκατά
λειψη του σχολείου. Βέβαια υ
πάρχει και ένα μεγάλο θέμα 
που έχει σχέση με την αφύσικη 
και μερικές φορές βίαιη συ
μπεριφορά τους που έχει και 
τις ρίζες της με την επώδυνη ι
στορική διαδρομή αυτού του 
κομματιού του ελληνισμού.

Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα 
που υπάρχει είναι τα έντονα 
ρατσιστικά φαινόμενα που α
ναπτύσσονται σε μια κλειστή 
κοινωνία όπως είναι αυτή της 
Θράκης. Θεωρούμε ότι αν δεν 
αντιμετωπιστεί έγκαιρα πρώτα 
με τις ειδικές υπηρεσίες που ε
πιφορτισμένες για την ομαλή έ
νταξη και αποκατάσταση των 
Ποντίων θα υπάρξει σημαντικό 
πρόβλημα τα επόμενα χρόνια.

Ο λαός της Θράκης που στη 
συντριπτική του πλειοψηφία δε 
διακατέχεται από ρατσιστικά 
αισθήματα μια και θυμάται το 
πρόσφατο προσφυγικό του πα
ρελθόν και τα προβλήματα που 
αντιμετώπισε πριν 70 χρόνια έ
χει τη δυνατότητα να απομονώ
σει τα στοιχεία που δημιουρ
γούν τέτοιες απαράδεκτες κα
ταστάσεις και να βοηθήσει τους 
Ποντίους να εγκατασταθούν 
στο χώρο και να συνεισφέρουν 
στην ανάπτυξή της. Η κοινωνία 
της Θράκης έχει ένα μεγάλο με
ρίδιο ευθύνης στο ζήτημα αλλά 
θεωρούμε ότι μπορεί να 
προσφέρει πολλά. Πάνω απ’ 
όλα όμως πιστεύουμε ότι η 
ενσωμάτωση των Ποντίων στο 
συγκεκριμένο χώρο που αντι
μετωπίζει τα συγκεκριμένα 
προβλήματα με την ταυτόχρο
νη διατήρηση των ιδιαίτερων 
κοινωνικών και πολιτιστικών 
τους αξιών είναι μια πράξη που 
εκφράζει τη θέληση όλου του 
Ελληνισμού.

* Ο Φάνης Μαλχίδης, είναι οι
κονομολόγος -υποψήφιος διδάκτο
ρας τον Τμήματος Κοινών ιολογίας 
τον Παντείον Πανεπιστημίου και 
διδάσκει στο Τμήμα Δοκίμων Α
στυφυλάκων Διδυμοτείχου.
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Τον Γεώργιον Κωστάκον*

Πολύς λόγος γίνεται κοιτά καιρούς για την άρση ή μη της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. 

Υποστηρίζεται συνήθως η άποψη ότι το μέτρο αυτό, εφόσον εφαρμοστεί, 

θα συμβάλει και μάλιστα αποτελεσματικά στη βελτίωση της απόδοσης της κρατικής μηχανής. 

Προφανώς, όσοι υποστηρίζουν αυτή την άποψη φαντάζονται ότι με την άρση της μονιμότητας 

οι δημόσιοι υπάλληλοι, υπό το κράτος της απειλής απόλυσής τους, 

θα εργάζονται περισσότερο αποδοτικά για να μην απολυθούν.

Είναι όμως έτσι τα 
πράγματα; Για να δούμε.

Η μονιμότητα των δημοσίων 
υπαλλήλων καθιερώθηκε το έ
τος 1911.' Το μέτρο αυτό, σε 
συνδυασμό με τον δια νόμου 
καθορισμό των προσόντων 
των υπαλλήλων,2 θεωρήθηκε, 
για την εποχή εκείνη, ως ένα 
μέτρο ιδιαίτερα ριζοσπαστικό 
και αποτελεσματικό για την 
εύρυθμη λειτουργία της δημό
σιας διοίκησης και αυτό διότι 
μέχρι τότε ίσχυε για τα θέματα 
αυτά το "σύστημα των λαφύ
ρων”, όπως παγκόσμια είχε τό
τε επικρατήσει να λέγεται η α
ντικατάσταση των υπαλλήλων 
που ακολουθούσε κάθε κυβερ
νητική μεταβολή.

Ο G. EANGROD, εμπειρο
γνώμονας του ΟΟΣΑ, ο οποίος 
είχε προσκληθεί το έτος 1963 
από την Ελληνική Κυβέρνηση

να συνδράμει στη μεταρρύθμι
ση της ελληνικής δημόσιας 
διοίκησης, αναφέρει για το θέ
μα αυτό στη σχετική μελέτη 
που εκπόνησε: "Από του έτους 
1911, το Ελληνικό Σύνταγμα 
εις μία αξιέπαινη προσπάθεια 
του όπως εξασφαλίσει την πο
λιτική ουδετερότητα των δη
μοσίων υπαλλήλων και την α
νεξαρτησία των από πάσης πο
λιτικής ή άλλης επιρροής τους 
παρέσχε την ασφάλεια της θέ- 
σεως, δηλαδή τη μονιμότητα".1

Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν 
σοβαρές επιφυλάξεις αν όντως 
εξασφαλίστηκε με τη συνταγ
ματική αυτή διάταξη η πολιτι
κή ουδετερότητα και ανεξαρ
τησία των δημοσίων υπαλλή
λων. Εξίσου όμως βέβαιο είναι 
ότι σε κάθε περίπτωση η συ
νταγματική αυτή ρύθμιση τεί
νει προς την κατεύθυνση αυτή, 
της εξασφάλισης δηλαδή της

πολιτικής ουδετερότητας και 
της ανεξαρτησίας των δημοσί
ων υπαλλήλων.

Το ζήτημα της μονιμότητας 
των δημοσίων υπαλλήλων 
ρυθμίζεται από τις διατάξεις 
του ισχύοντος συντάγματος 
σύμφωνα με το οποίο "οι δη
μόσιοι υπάλληλοι που κατέ
χουν οργανικές θέσεις είναι 
μόνιμοι” εφόσον αυτές οι θέ
σεις υπάρχουν.(4) Τι σημαίνει 
στην πράξη "οι δημόσιοι υπάλ
ληλοι είναι μόνιμοι". Σημαίνει 
κατ’ αρχήν ότι κανείς δεν απο
λύεται χωρίς λόγο ή καλύτερα 
σημαίνει ότι οι λόγοι για τους 
οποίους απολύονται οι δημό
σιοι υπάλληλοι είναι συγκεκρι
μένοι και κρίνονται από αρμό
δια όργανα (πειθαρχικά συμ
βούλια, δικαστήρια) και οι λό
γοι είναι πολλοί.

Αναφέρονται οι εξής:
•  Επιβολή της ποινής της

οριστικής παύσης, η οποία 
μπορεί να επιβληθεί, μεταξύ 
άλλων και για τα ακόλουθα πα
ραπτώματα 1

■Φ· Παράβαση καθήκοντος 
κατά τον ποινικό ή άλλους ει
δικούς νόμους.

-Φ- Χαρακτηριστικούς ανα
ξιοπρεπής ή ανάξια για υπάλ
ληλο διαγωγή μέσα ή έξω από 
την υπηρεσία.

■φ· Εξαιρετικούς σοβαρή α
πείθεια.

•  Σωματική ή πνευματική 
ανικανότητα.

•  Ακαταλληλότητα.

Σημειώνεται επίσης ότι ο κά
θε δημόσιος υπάλληλος που 
προσλαμβάνεται διανύει υπο
χρεωτική διετή δοκιμαστική υ
πηρεσία πριν από τη μονιμο
ποίηση του. Στο διάστημα της
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δοκιμαστικής αυτής περιόδου 
εφόσον κριθεί υπηρεσιακός α
κατάλληλος δεν μονιμοποιεί
ται. Δηλαδή απολύεται, με α
πόφαση βεβαίως του Υπηρε
σιακού Συμβουλίου η οποία 
προσβάλεται στα αρμόδια δι
καστήρια.1’

Κατάργηση της μονιμότητας 
των δημοσίων υπαλλήλων ε
πέρχεται και με έμμεσο τρόπο 
στις περιπτώσεις:

Θέσπισης ορίου ηλικίας 
αποχώρησης από την υπηρεσί
α ή συμπλήρωσης ορισμένου 
χρόνου υπηρεσίας (35ετία).7

Κατάργησης της υπηρεσί
ας, του κλάδου ή της θέσης 
που υπηρετεί ο υπάλληλος.8

■*" Μετατροπής της δημό
σιας υπηρεσίας σε ΝΠΙΔ.’

Μετατροπής των οργανι
κών θέσεων δημόσιας υπηρε
σίας σε θέσεις υπαλλήλων με 
θητεία ή με σχέση εργασίας 
Ι.Δ."'

Η καθιέρωση της μονιμότη
τας των Δ.Υ. περιόρισε την κα
χυποψία των πολιτών απέναντι 
στη διοίκηση η οποία είναι ι
διαίτερα μεγάλη και σε μερικές 
περιπτώσεις είναι αλήθεια, α
δικαιολόγητη. Για το θέμα αυ
τό, της καχυποψίας δηλαδή 
των πολιτών απέναντι στη Δη
μόσια Διοίκηση, ο G. LAN- 
GROD" στη σχετική μελέτη 
του σημειώνει: "είναι πανθο- 
μολογούμενο ότι σε όλα τα πε
δία Spa η επιρροή των πολιτι
κών, οι οποίοι καταφεύγουν εις 
τα πλέον ποικίλα μέσα δια να 
καταργήσουν τους κανόνες ισό- 
τητος και να χρησιμοποιήσουν 
το Φιλελεύθερο Συνταγματικό 
Καθεστώς προς όφελος των ι
διωτών ή ιδιωτικών ομάδων. 
Τούτο αυξάνει, μοιραίως, την 
πατροπαράδοτη δυσπιστία του 
λαού, ο οποίος καταλήγει να υ
ποπτεύεται πολιτικές επιρροές, 
τοιούτου είδους ακόμη και εκεί 
που πράγματι δεν υπάρχουν".

Ενα διαφορετικό σύστημα 
που θα μετέβαλε την εργασια
κή σχέση των υπαλλήλων και 
θα την έκανε πιό χαλαρή από 
τη σημερινή, καταργώντας ι
διαίτερα τις συνταγματικές εγ
γυήσεις της μονιμότητας είναι 
βέβαιο, ανεξάρτητα από το α
ποτέλεσμα, ότι θα μείωνε σο
βαρά την αξιοπιστία της διοί

κησης και θα μεγάλωνε την ή
δη μεγάλη καχυποψία των πο
λιτών απέναντι της.

Η άρση της μονιμότητας των 
δημοσίων υπαλλήλων θα δη
μιουργήσει σίγουρα ένα καθε
στώς, δικαιολογημένα ή αδι
καιολόγητα, υπηρεσιακής ανα
σφάλειας με αποτέλεσμα οι 
δημόσιοι υπάλληλοι να μη 
μπορούν απερίσπαστοι, με σι
γουριά και ασφάλεια να ασχο
ληθούν με το αντικείμενο της 
δουλειάς τους. Τουλάχιστον ε
κείνοι οι υπάλληλοι οι οποίοι 
με ευσυνειδησία, σοβαρότητα 
και αποτελεσματικότητα προ
σφέρουν τις υπηρεσίες τους 
στο δημόσιο. Και τέτοιοι υπάλ
ληλοι, χωρίς αμφιβολία, υπάρ
χουν πάρα πολλοί και θα υπήρ
χαν ακόμη περισσότεροι εάν το 
σύστημα καταστάσεως προσω
πικού (προσλήψεις, εκπαίδευ
ση, προαγωγές, μεταθέσεις 
κ.λ.π.) λειτουργούσε καλύτε
ρα. Για το θέμα αυτό σημειώ
νει, μεταξύ άλλων, στη σύνο
ψη των κυρίων προτάσεων του 
ο πρόεδρος της επιτροπής Δε- 
κλερή που συνέταξε σχετικά 
πρόσφατα έκθεση με θέμα Ελ
ληνική Διοίκηση 2000 “Δια 
την ορθή εκτίμηση της παρού- 
σης γενικής καταστάσεως της 
ΕλΣηνικής Δημοσίας Διοικήσε- 
ως δέον, επίσης να ληφθεί υπό- 
ψει: α) ότι παρά την κακοδαι
μονία της η Ελληνική Δημόσια 
Διοίκηση εξακολουθεί να περι
λαμβάνει στους κόλπους της α
ξιόλογα στελέχη.... Η θετική ό
μως προσφορά των στελεχών 
αυτών εξουδετερούται από την 
εκτεταμένη δυσλειτουργία της 
κρατικής μηχανής". 12

Με τη μονιμότητα των δη
μοσίων υπαλλήλων εξυπηρε
τείται η αρχή της συνέχειας της 
δημόσιας διοίκησης. Αυτό εί
ναι ιδιαίτερα σημαντικό αν α- 
ναλογιστούμε ότι οι αρμοδιό
τητες που έχει σήμερα η δημό
σια διοίκηση και πολλές είναι 
και σύνθετες και ότι για την ε
πιτυχή άσκηση τους επομένως 
χρειάζεται υπαλλήλους με ση
μαντική θεωρητική κατάρτιση 
και μεγάλη εμπειρία. Εξάλλου 
η άρση της μονιμότητας των 
δημοσίων υπαλλήλων φαντά
ζει ως σχήμα οξύμωρο, ιδιαίτε
ρα σήμερα που είναι διαπιστω

μένη η ανάγκη καθιέρωσης του 
θεσμού των μονίμων υφυπουρ
γών σε σημαντικούς τομείς της 
δημόσιας ζωής, με πρώτο και 
καλύτερο τον τομέα της δημό
σιας διοίκησης. Το θέμα αυτό 
απ’ ότι φαίνεται έχει και στη 
χώρα μας ωριμάσει και ίσως 
δεν είναι μακριά ο χρόνος κα
θιέρωσης ενός τέτοιου θεσμού. 
Λίγη τόλμη μόνο χρειάζεται. 
Την ανάγκη του θεσμού του Υ
πηρεσιακού Υφυπουργού ο συ
νταγματικός νομοθέτης την έ
χει διαπιστώσει από το 1975.13

Τέλος, κατά υποκειμενική έ
στω άποψη, η σκοπιμότητα της 
συνταγματικής προστασίας της 
μονιμότητας των δημοσίων υ
παλλήλων εξακολουθεί να πα
ραμένει αμετάβλητη, και τούτο 
διότι αμετάβλητες εξακολου
θούν να παραμένουν και οι α
νάγκες οι οποίες την επέβαλαν. 
Αλλοίωση η συρρίκνωση του 
θεσμού της μονιμότητας θα εί
χε ως άμεσο αποτέλεσμα να 
καταστεί αν όχι κενή περιεχο
μένου τουλάχιστον επισφαλής 
η επιταγή του συντάγματος, 
σύμφωνα με την οποία "οι δη
μόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελε
στές της θέλησης του κράτους 
και υπηρετούν τον λαό. ”14

Όλες οι παραπάνω σκέψεις, 
προβάλουν τις θετικές μόνο 
πλευρές της μονιμότητας των 
δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό 
δεν σημαίνει ότι η μονιμότητα 
των δημοσίων υπαλλήλων δεν 
έχει και τις αρνητικές της 
πλευρές. Δεν υπάρχει καμία 
αμφιβολία ότι για έναν ορισμέ
νο τουλάχιστον αριθμό υπαλ
λήλων η μονιμότητα αποτελεί, 
σε μία κοινωνία μάλιστα σαν 
την σημερινή η οποία είναι ι
διαίτερα ανταγωνιστική, ση
μαντικό ανασταλτικό παράγο
ντα, αφού ο δημόσιος υπάλλη
λος λειτουργώντας σε ένα μή 
ανταγωνιστικό περιβάλλον δεν 
καταβάλλει προσπάθεια να γί
νει καλύτερος, προσπάθεια 
που σίγουρα θα κατέβαλε αν α
πό την απόδοση του εξαρτάτο 
η παραμονή του στη θέση του. 
Το μέτρο της μονιμότητας των 
δημοσίων υπαλλήλων, όπως 
άλλωστε η θεσμοθέτηση η κα
θιέρωση κάθε μέτρου, έχει αρ
νητικές και θετικές επιπτώσεις 
στη ζωή μιας κοινωνίας. Το ί

διο και η κατάργησή του. Το 
σημαντικό στις περιπτώσεις 
αυτές, στη θεσμοθέτηση ή την 
κατάργηση δηλαδή ενός μέ
τρου, είναι να μπορεί κανείς να 
επιτυγχάνει οι θετικές επιπτώ
σεις, από την καθιέρωση ή κα
τάργηση ενός μέτρου, να είναι 
περισσότερες από τις αρνητι
κές. Στην προκειμένη περίπτω
ση η μονιμότητα των δημοσί
ων υπαλλήλων μάλλον περισ
σότερες θετικές επιπτώσεις έ
χει παρά αρνητικές. Οι επιπτώ
σεις αυτές δεν είναι μόνο προς 
όφελος των δημοσίων υπαλλή
λων αλλά πρωτίστως προς ό
φελος του δημοσίου και του 
κοινωνικού συμφέροντος. Και 
τούτο διότι ένας ανασφαλής 
δημόσιος υπάλληλος ο οποίος 
δεν θα ήξερε τι του ξημερώνει 
η επόμενη ημέρα και που η μό
νη του έννοια θα ήταν πως θα 
εξασφαλίσει τη θέση του, πόσο 
χρήσιμος θα μπορούσε να ή
ταν.

Τα αρνητικά αποτελέσματα 
από τη μονιμότητα των δημό
σιων υπαλλήλων γίνονται 
πρισσότερο αρνητικά από την 
παντελή σχεδόν απουσία κινή
τρων. Οικονομικά κίνητρα δεν 
υπάρχουν. Αποκλειστικό σχε
δόν κριτήριο που διαμορφώνει 
την οικονομική διαφορά των υ
παλλήλων είναι τα χρόνια υπη
ρεσίας.

Ουσιαστικά κίνητρα άλλου 
είδους δεν υπάρχουν. Το μόνο 
κίνητρο το οποίο θα μπορούσε 
να πεί κανείς ότι έχει κάποια 
σχετική αξία είναι το κίνητρο 
των προαγωγών το οποίο στην 
ουσία όμως περιορίζεται στις 
περιπτώσεις όπου ανατίθενται 
παράλληλα καθήκοντα προϊ
σταμένου. Οι περιπτώσεις αυ
τές είναι περιορισμένες. Συ
γκεκριμένα αφορούν τα καθή
κοντα του προϊσταμένου Τμή
ματος ή Διεύθυνσης και ιδιαί
τερα σπάνια Γενικής Δ/νσης. 
Αλλά η ανάθεση καθηκόντων 
προϊσταμένου μπορεί να αμφι
σβητηθεί ως αποτελεσματικό 
κίνητρο αφού αφενός μεν η α
μοιβή που παρέχεται σε όσους 
ασκούν τα καθήκοντα αυτά με 
τη μορφή επιδόματος δεν μπο
ρεί να θεωρεί ιδιαίτερα ελκυ
στική, αφ’ ετέρου το σύστημα 
προαγωγών (υπηρεσιακές εκ-
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θέσεις, υπηρεσιακά συμβούλια 
κ.λ.π.) σε καμία περίπτωση δεν 
παρέχει τα εχέγγυα αντικειμε
νικής λειτουργίας του και αυ
τό, βασικά, λόγω του τρόπου 
ορισμού (διορισμού) της 
πλειοψηφίας των μελών των 
Υ.Σ. Εξαίρεση μάλλον, όσον α
φορά μόνο τις οικονομικές α
πολαβές, αποτελούν οι θέσεις 
Γενικών Διευθυντών.

Αν επιχειρούσε κανείς να ε
ντοπίσει τους λόγους της κα
κής ποιότητας των υπηρεσιών 
που παρέχονται από τη Δημό
σια Διοίκηση, αναφορικά με το 
ανθρώπινο δυναμικό, θα τους 
περιόριζε στο χαμηλό ηθικό 
των δημοσίων υπαλλήλων και 
την “έλειψη αμοιβαίας εμπι
στοσύνης” ανώτατης ηγεσίας, 
πολιτικής και υπηρεσιακής, 
και προσωπικού. Για να αντι
μετωπιστούν αποτελεσματικά 
τα δύο αυτά πολύ σοβαρά ζη
τήματα είναι απαραίτητο να α- 
ντικειμενικοποιηθούν εκείνες 
οι διαδικασίες οι οποίες άπτο- 
νται της αξιοπιστίας και επομέ
νως του κύρους της διοίκησης. 
Οι διαδικασίες αυτές είναι, βα
σικά, των προσλήψεων των δη
μοσίων υπαλλήλων, των μετα
θέσεων τους, των προαγωγών 
τους, και κυρίως η χρησιμοποί
ηση όλων των υπαλλήλων με 
αποκλειστικό γνώμονα τα τυ
πικά και ουσιαστικά τους προ
σόντα.

Αναφορικά με το θέμα αυτό, 
του κύρους δηλαδή της δημό
σιας διοίκησης, στη σύνοψη 
κυρίων προτάσεων της προα- 
ναφερόμενης έκθεσης επιτρο
πής Δεκλερή,15 μεταξύ άλλων, 
διαπιστώνεται πτώση του κύ
ρους της Ελληνικής Δημόσιας 
Διοίκησης με συνέπεια τη μεί
ωση της απόδοσης της κατά 
την τελευταία 20ετία. Η έκδη- 
λη όμως χειροτέρευση του επι
πέδου της Ελληνικής Δημόσιας 
Διοίκησης οφείλεται, προεχό- 
ντως, στη σοβαρότατη εξασθέ
νηση του επαγγελματικού της 
στοιχείου. Σημειώνεται επίσης 
ότι σε βάρος της Ελληνικής 
Δημόσιας Διοίκησης ασκήθη
κε συστηματικά:

α) κοινωνική πολιτική απα
σχόλησης, αντί της αξιοκρατι
κής επιλογής κατάλληλου προ
σωπικού.

β) πολιτική πατρωνίας που 
εμπόδισε την εφαρμογή των 
αρχών υγιούς διοίκησης προ
σωπικού.

γ) πολιτική αποδυνάμωσης 
της διοικητικής ηγεσίας με τον 
αποκλεισμό των επαγγελματι
κών στελεχών στις ανώτατες 
θέσεις που μετατράπηκαν σε 
πολιτικές (Αυτό βέβαια έαπψε 
να ισχύει, σε μεγάλο βαθμό, με
τά την επανίδρυση των θέσεων 
των Γ ενικών Διευθυντών).

δ) πολιτική αποξένωσης του 
διοικητικού προσωπικού από 
τη διαδικασία λήψεως των 
σπουδαίων αποφάσεων, που 
προετοιμάζονται συνήθως από 
επιτελεία καθαρώς πολιτικού 
χαρακτήρα.

Στις τελευταίες αυτές παρα
τηρήσεις - διαπιστώσεις βρί
σκεται το “κοινό μυστικό” για 
την καλύτερη απόδοση των δη
μοσίων υπαλλήλων και κατ’ ε
πέκταση της κρατικής μηχα
νής. Θα πρέπει επομένως συνέ
χεια και με συνέπεια να τηρού
νται ορισμένες αρχές α) στην ε
πιλογή προσωπικού, ιδιαίτερα 
στις περιπτώσεις όπου οι υπο
ψήφιοι πρόκειται μελλοντικά 
να καταλάβουν θέσεις σημα
ντικής ευθύνης. Η κάλυψη των 
θέσεων αυτών να γίνεται με 
τρόπο αξιοκρατικό και αντικει
μενικό. Ο γραπτός διαγωνισμός 
σε συνδυασμό με την προφορι
κή εξέταση από όργανο του ο
ποίου η αντικειμενική λειτουρ
γία δεν θα αμφισβητείται από 
κανένα θα είναι ρυθμίσεις προς 
τη σωστή κατεύθυνση.

Θα μπορούσε να πει κανείς ό
τι το νομοθετικό πλαίσιο που υ
πάρχει σήμερα και το όργανο 
(ΑΣΕΠ) που έχει συσταθεί για 
το σκοπό αυτό παρέχουν τα ε
χέγγυα για αντικειμενικές προ
σλήψεις. Θα πρέπει όμως το υ- 
πάρχον σύστημα προσλήψεων 
να επεκταθεί και να προστατευ- 
θεί ακόμα περισσότερο, β) στην 
εξέλιξη των υπαλλήλων, η οποί
α πρέπει να γίνεται κατά τρόπο 
αξιοκρατικό και αντικειμενικό 
και το τέρμα της να είναι η κο
ρυφή της ιεραρχικής πυραμίδας, 
η οποία πρέπει να είναι κανονι
κή , ουσιαστικά και τυπικά, και 
όχι κόλουρη.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να 
κατωχυρωθεί και να παγιωθεί,

αντικειμενικά, η υπηρεσιακή ε
ξέλιξη των υπαλλήλων. Βασική 
προϋπόθεση για την επίτευξη 
του σκοπού αυτού είναι η αντι
κειμενική λειτουργία των υπη
ρεσιακών συμβουλίων των δη
μοσίων υπαλλήλων τα οποία έ
χουν λόγο σε όλα σχεδόν τα θέ
ματα που αφορούν την υπηρε
σιακή κατάστασή τους. Θα βοη
θούσε προς την κατεύθυνση αυ
τή αν π.χ. άλλαζε ο τρόπος ορι
σμού των μελών των Υπηρεσια
κών Συμβουλίων και έπαυε να 
είναι αρμοδιότητα της πολιτικής 
εξουσίας αλλά αποτέλεσμα α
ντικειμενικής διαδικασίας.

Αυτό θα μπορούσε να επι
τευχθεί με διάφορους τρόπους. 
Ένας τρόπος είναι όλα τα μέλη 
του υπηρεσιακού συμβουλίου 
να εκλέγονται από το σύνολο 
του προσωπικού για ορισμένο 
χρονικό διάστημα π.χ. 3 χρό
νια, ένας άλλος τρόπος είναι η 
κλήρωση των μελών με παράλ
ληλη καθιέρωση ελάχιστων 
προϋποθέσεων π.χ. προϋπηρε
σία κ.λ.π. ή να ορίζονται οι αρ
χαιότεροι κάθε φορά υπάλλη
λοι, με μόνη ίσως εξαίρεση τον 
εκάστοτε προϊστάμενο της υ
πηρεσίας διοικητικού ο οποίος 
θα μπορούσε να κατέχει τη θέ
ση του μέλους του Υπηρεσια
κού Συμβουλίου, όσο διάστη
μα ασκεί τα καθήκοντα του 
προϊσταμένου. Εφόσον αυτά 
τηρηθούν με συνέπεια και γίνει 
συνείδηση από όλους ότι μια 
καλύτερη δημόσια διοίκηση εί
ναι προς το συμφέρον όλων, 
είναι βέβαιο ότι η δημόσια 
διοίκηση θα παράγει καλύτερο 
έργο και δεν θα υπάρχει λόγος 
να συζητάμε για την υιοθέτηση 
αρνητικών κινήτρων, όπως εί
ναι η άρση της μονιμότητας, 
των δημοσίων υπαλλήλων 
προκειμένου η δημόσια διοί
κηση να είναι περισσότερο α
ποδοτική και αποτελεσματική.

Τέλος, είναι σημαντικό να 
σημειωθεί προσθετικά, στα ό
σα προαναφέρονται για τη μο
νιμότητα των δημοσίων υπαλ
λήλων, ότι η επιτροπή Αναθεώ
ρησης του Συντάγματος, που 
συγκροτήθηκε με απόφαση 
του Προέδρου της Βουλής για 
να εξετάσει και επεξεργαστεί 
τις προτάσεις αναθεώρησης 
διατάξεων του Συντάγματος,

που υποβλήθηκαν σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 110 
του Συντάμγατος και 119 του 
κανονισμού της Βουλής, στη 
σχετική πρότασή της για το άρ
θρο 103, με το οποίο κατοχυ
ρώνεται η μονιμότητα των δη
μοσίων υπαλλήλων, περιλαμ
βάνεται η αναθεώρηση του με 
την προσθήκη τριών νέων πα
ραγράφων: 7, για την καθιέρω
ση αντικειμενικών αξιοκρατι
κών κριτηρίων πρόσληψης 
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 
8, για την επιβολή περιορι
σμών στην επέκταση και ανα
νέωση των συμβάσεων ορι
σμένου χρόνου και απαγόρευ
ση μονιμοποίησης στο δημό
σιο τομέα και 9, για τη θεσμο
θέτηση του Συνηγόρου του 
Πολίτη, ως ανεξάρτητης αρ
χής. Με απλά λόγια δηλαδή 
στην αναθεωρητική πρόταση 
δεν περιλαμβάνονται θέματα 
που άπτονται της μονιμότητας 
των δημοσίων υπαλλήλων. □

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Σύνταγμα του 1911, (αρθ. 102).
2. Σύνταγμα του 1911 

(αρθ. 102).
3. Langrod G. “Εκθεσις αφορώσα 

την αναδιοργάνωση των Δημοσίων 
υπηρεσιών εν Ελλάδι” Αθήνα 1964 
(σελ. 48).

4. Σύνταγμα (αρθ. 103
παρ. 4).

5. Κώδικας κατάστασης Δημοσί
ων πολιτικών και υπαλλήλων ΝΠΔΔ
- Ν.2638/99 (άρθ. 153)

6. Κώδικας κατάστασης Δημοσί
ων πολιτικών και υπαλλήλων ΝΠΔΔ
- Ν.2638/99 (αρθ. 40).

7. Ν.22/75 άρθρο 39
8. Σύνταγμα (άρθ. 103 παρ. 4) 

Ν. 1811/51 (άρθρο 186)
9. Ν.Δ. 469/70 (περίπτωση 

ΕΛ.ΤΑ)
10. Ν. 1238/82 άρθρο 2 και Ν.Δ. 

4352/64 (άρθρο 2 παρ. 1)
11. Langrod G. "Εκθεσις αφορώ

σα την αναδιοργάνωση των Δημοσί
ων υπηρεσιών εν Ελλάδι” Αθήνα 
1964 (σελ. 18).

12. Ελληνική Διοίκηση 2.000
- Εκθεση επιτροπής Δεκλερή - Πρώ
το πρόγραμμα Διοικητικού εκσυγ
χρονισμού 1992 -1995. (Σελ. 28).

13. Σύνταγμα του 1974 (αρθ. 81).
14. Σύνταγμα του 1974 (αρθ. 103 

παρ. 1).
15. Ελληνική Διοίκηση 2.000 - 

Εκθεση επιτροπής Δεκλερή - Πρώτο 
πρόγραμμα Διοικητικού εκσυγχρονι
σμού 1992-1995.

*  Ο Γεώργιος Κωστάκος, είναι 
Τμηματάρχης τοιι Υπουργείου 

Εσωτερικών
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Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΡΟΛΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

Τον Υπαστννόμον A ’ Γεωργίου Λεκάκη*

Οι ραγδαίες κοινιονικοπολιτικές αλλαγές της τελευταίας δεκαετίας του αιώνα που τελειώνει 

σε κράτη της Ευρώπης, αλλά και του κόσμου γενικότερα, 

με την κατάρρευση αντιδημοκρατικών καθεστώτων, επέφεραν αναπόφευκτα κατακόρυφη αύξηση 

των ειρηνευτικών επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα αντικείμενα ενασχόλησης 

του Ο.Η.Ε., αλλά σε ένα σημαντικό βαθμό και της Ευρωπαϊκής Έ νω σης και των οργάνων της. 

Μέσα απ' αυτά τα νέα δεδομένα η Αστυνομία κλήθηκε να παίξει ενεργό ρόλο, 

αναλαμβάνοντας την ανασυγκρότηση και αναδιοργάνωση υπηρεσιών 

κυρίως σε θέματα επιβολής της Δημόσιας Τάξης-Ασφάλειας, 

σε χώρες με χαμηλή οργανωτική δομή, αυξημένη εγκληματικότητα  

και με έλλειμμα δημοκρατικής συμπεριφοράς.

Υ πό το πρίσμα αυτής 
της νέας πραγματι
κότητας η χώρα 

μας, κοιτίδα του πολιτισμού 
και της δημοκρατίας, σαν μέ
λος του Ο.Η.Ε. της Ευρω
παϊκής Ένωσης και άλλων 
διεθνών οργανισμών, κλήθηκε 
να διαδραματίσει τον δικό της 
ουσιαστικό ρόλο, κυρίως με 
τις γειτνιάζουσες με αυτή χώ
ρα. στη Βαλκανική Χερσόνη
σο, με αποστολές των Ενό
πλων Δυνάμεων και Σωμ. Α

σφαλείας, αλλά και άλλων φο
ρέων, οργανισμών και υπηρε
σιών.

Η Ελληνική Αστυνομία, στα 
αρχικά στάδια, συμμετείχε με 
κλιμάκιο παρατηρητών, σε ο
μάδες εμπειρογνωμόνων, σε 
δραστηριότητες του Ο.Α.Σ.Ε. 
και αλλού. Από τον Ιούνιο του 
1996, συμμετέχει πλέον ενερ
γά, με επιλεγμένα ξενόγλωσσα 
στελέχη της διαφόρων βαθ
μών, μέσα από καθορισμένη 
κατά τα διεθνή πρότυπα διαδι

κασία επιλογής, στη Διεθνή Α
στυνομική Δύναμη των Ην. Ε
θνών (IPTF - INTERNATION
AL POLICE TASK FORCE), 
που αναπτύχθηκε στη Βοσνία - 
Ερζεγοβίνη με αποτελεσματι
κό σκοπό, να εποπτεύσει την ε
φαρμογή των όρων της συμ
φωνίας του DAYTON. Στην 
πολυεθνική αυτή δύναμη συμ
μετέχουν 34 χώρες - μέλη των 
Ην. Εθνών με σύνολο 1.750 
περίπου απεσπασμένων αστυ
νομικών. Μέσα δε στον νέο

χρόνο, ελληνική δύναμη, πρό
κειται να ενταχθεί στη Διεθνή 
Αστυν. Δύναμη των Ηνωμένων 
Εθνών, στο Κοσσυφοπέδιο για 
την εκτέλεση καθηκόντων στα 
πλαίσια της συμφωνίας ειρή
νης.

Οι παραπάνω συμμετοχές 
της Ελληνικής Αστυνομίας, 
στις διεθνείς ειρηνευτικές απο
στολές, πραγματοποιούνται με 
κοινές αποφάσεις των Υπουρ
γών Εξωτερικών και Δημόσιας 
Τάξης.
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Μ.Α.Ρ.Ε.
( M U L T IN A T IO N A L  A D N IS O -  

R V  R O L IC E  E L E M E N T ) .

Μια άλλη σημαντική συμμε
τοχή της Ελληνικής Αστυ
νομίας σε διεθνές επίπεδο, εί
ναι αυτή στην Πολυεθνική Συμ
βουλευτική Αστυν. Δύναμη 
στην Αλβανία, στα πλαίσια της 
Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ιδιαιτερότητα της χώρας, 
οι επικρατούσες συνθήκες δια
βίωσης και υψηλής εγκληματι
κότητας, το χαμηλό βιοτικό ε
πίπεδο, η εθνική πολιτική και 
ευαισθησία της χώρας μας, α
πέναντι σε μειονοτικά θέματα, 
είναι βασικοί παράγοντες που 
καθιστούν την παρουσία της 
Ελληνικής Αποστολής, δύσκο
λη, ιδιάζουσα, αλλά και ταυτό
χρονα άκρως σημαντική και α
παραίτητη. Για την κατανόηση 
αυτής της πραγματικότητας, 
είναι καλό να λεχθούν ορισμέ
να βασικά στοιχεία για τη δο
κιμασμένη αυτή χώρα.

Άνδρες της ΜΛ.Ρ.Ε. με τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων κ.κ. Αναστάσιο.

ΑΛΒΑΝΙΑ: “Η Άγνωστη 
γωνιά της Ευρώπης".

Η μικρή αυτή χώρα των
3.363.000 κατοίκων (1990), ί
σως η φτωχότερη στην Ευρώ
πη, εκτείνεται στο νότιο τμήμα 
της δυτικής πλευράς της βαλ
κανικής χερσονήσου. Πρωτεύ- 
ουσά της είναι τα Τίρανα με
400.000 περίπου κατοίκους, 
σπουδαιότερες δε πόλεις είναι 
το Δυρράχιο με το ομώνυμο λι
μάνι, η Σκόδρα, το Φίερι, το 
Μπεράτι, η Αυλώνα και το Αρ
γυρόκαστρο, οι Αγιοι Σαράντα 
και η Κορυτσά όπου ενδυμεί το 
δραστήριο ελληνικό στοιχείο.

Τα σημερινά σύνορα της Αλ
βανίας, χαράχτηκαν στη διά
σκεψη του 1912-14 που έθεσε 
τέρμα στους Βαλκανικούς πο
λέμους και επικύρωσε την ανε
ξαρτησία της χώρας. Το 1944 
μετατράπηκε σε Λαϊκή Δημο
κρατία και το 1996 σε Κοινο
βουλευτική Δημοκρατία.

Μετά την κατάρρευση του 
μονοκομματικού κράτους το 
1990 και τη σταδιακή έξοδο 
της χώρας, από την πλήρη απο
μόνωση, άρχισαν να φτάνουν 
στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι 
πρώτες εικόνες από την “άγνω- Αργνρόκαστρο: Εκεί που όλοι βλέπουν την Ελλάδα.
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στη” αυτή γωνιά, εικόνες ζοφε
ρές, μελαγχολικές, αλλά και 
πολλές φορές παραπλανητικές.

Η σκληρότητα του καθεστώ
τος η περίπλοκη εναλλαγή 
συμμαχιών και ρήξεων με τα 
υπόλοιπα κομμουνιστικά κρά
τη, κατά την μεταπολεμική πε
ρίοδο η καθιέρωση της αθεΐας, 
με τον αποκλεισμό της θρη
σκευτικής ελευθερίας, η κατα
λυτική επιρροή στην εξέλιξη 
και στον χαρακτήρα της αλβα
νικής κοινωνίας που άσκησαν 
τα πεντακόσια χρόνια τουρκο
κρατίας, ίσως είναι τα βασικά 
γεγονότα - κλειδιά, για να κα
τανοήσουμε την Αλβανία του 
σήμερα, με τις ιδιαιτερότητες 
και τις εναγώνιες προσπάθειές 
της, να απαλλαγεί από τα δεινά 
του παρελθόντος και να μεταλ
λαχθεί σε μια δημοκρατική ευ
νομούμενη και συντεταγμένη 
πολιτεία, με σεβασμό στα δι- 
καιώματα του πολίτη. Προ
σπάθεια δύσκολη και επίπονη, 
αλλά όχι ακατόρθωτη, για την 
νεαρή αλβανική δημοκρατία.

ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Το 70% του πληθυσμού εί
ναι Μουσουλμάνοι, το 20% 
Ορθόδοξοι και το 10% Καθο
λικοί. Το 1991, ψηφίστηκε νό
μος, με τον οποίο κατοχυρώνε
ται το δικαίωμα ελεύθερης επι
λογής του θρησκευτικού δόγ
ματος για κάθε πολίτη. Η Ορ
θόδοξη εκκλησία είναι αυτοκέ
φαλη. Από το 1922. Το 1991 ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης όρι
σε ως έξαρχο της Εκκλησίας 
της Αλβανίας και Αρχιεπίσκο
πο τον Αναστάσιο ΓΙΑΝΝΟΥ- 
ΑΑΤΟ, μια πεφωτισμένη μορ
φή και παγκοσμίου εμβέλειας 
προσωπικότητα στο θρησκευ
τικό στερέωμα της Χριστιανο
σύνης, με τεράστιο κοινωνικο- 
θρησκευτικό έργο στη χώρα.

II πρώτη εμφάνιση της Αλ
βανίας, στο πολιτικό προσκήνιο 
έγινε στα βασίλεια των Ιλλυ
ριών και της Ηπείρου που κατα
κτήθηκαν από τους ρωμαίους 
τον 2ο αιώνα π.Χ. Το όνομα 
Αλβανία, εμφανίζεται για πρώ
τη φορά στη “Γεωγραφία” του 
Πτολεμαίου, ο οποίος αναφέρει 
τον Ιλλυριανό λαό των Αλβα
νών, που κατοικούσε ακριβώς

στο σημείο αυτό της βαλκανι
κής χερσονήσου. Στους επόμε
νους αιώνες ως τον 16ο (οπότε 
οι Τούρκοι κατέλαβαν οριστικά 
την Αλβανία) η χώρα υπέστη 
διάφορες επιδράσεις (από Βυ- 
ζαντικούς, Σλάβους, Ενετούς, 
Μουσουλμάνους).

Ο Γεώργιος Καστριώτης, 
γνωστός ως Σκεντέρμπεης είναι 
ο εθνικός ήρωας της χώρας, που 
κατηύθυνε ηρωικά την εξέγερ
ση κατά της Οθωμανικής κυ
ριαρχίας. Στην πόλη Κρούγες υ
πάρχει το ομώνυμο μουσείο και 
η κεντρική πλατεία Τιράνων, έ
χει πάρει το όνομά του.

Η Οθωμανική κυριαρχία επί 
(4) αιώνες, εμπόδισε την αυτό
νομη πολιτιστική ανάπτυξη της 
χώρας. Έτσι η αλβανική λογοτε
χνία που βασίζεται στη λαϊκή 
παράδοση και περιλαμβάνει λυ
ρικά και επικά άσματα κρθώς 
και ραψωδίες, γνώρισε μια ιδιαί
τερη ώθηση, μετά την ανεξαρτη
σία της χώρας (1913). Οι σημα
ντικότεροι εκπρόσωποι αυτής 
της περιόδου, είναι ο Στέργιος 
Σπάσε, Φατμίρ Γκζάτα, Πέτρο 
Μάρκο Ντρίτερο Αγκάλι καθώς 
και ο Ισμαήλ Καντερί ο πλέον α
ναγνωρισμένος συγγραφέας 
στην Αλβανία αλλά και γνωστός 
στον δυτικό κόσμο.

Η Αλβανία είναι η φτωχότε
ρη Ευρωπαϊκή χώρα, χωρίς τε
χνολογική υποδομή. Η αγροτι
κή οικονομία (γεωργία, κτηνο
τροφία, αλιεία και δάση) απα
σχολεί το 46% του ενεργού 
πληθυσμού. Η πολιτική αστά
θεια δεν δημιούργησε το κα
τάλληλο κλίμα, για σημαντικές 
ξένες επενδύσεις. Δεκάδες χι
λιάδες Αλβανοί, έχουν μετανα
στεύσει σε Ελλάδα, Ιταλία, για 
αναζήτηση καλύτερης τύχης. 
Το μεταναστευτικό συνάλλαγ
μα, είναι μια από τις κύριες πη
γές εσόδων της χώρας.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΕ-

Ε ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, 
μετά τα δραματικά γεγονότα 
του Μαρτίου του 1997, που 
βύθισαν την Αλβανία στο χάος 
και την απόγνωση, αποφάσισε 
τον Απρίλιο του ‘97 να παρά

σχει βοήθεια, στη χώρα και να 
αναλάβει την ανασυγκρότηση 
και αναδιοργάνωση της Αστυ
νομίας, στους τομείς κυρίως 
της Δημ. Τάξης και των ελέγ
χων στα σύνορα. Για τον σκο
πό αυτό, από τον Μά'ϊο του ‘97 
, απέστειλε στην Αλβανία Πο
λυεθνική Συμβ. Αστ. Δύναμη. 
Η χώρα μας, συμμετείχε αρχι
κά, στην προαναφερόμενη δύ
ναμη με (3) Αξ/κούς.

Η ανάγκη αναβάθμισης της 
παρουσίας μας και η κατανόη
ση της πραγματικότητας επέ
βαλαν την ανάγκη αύξησης της 
δύναμης κατά (5) Αξ/κούς. Η 
μέχρι τώρα παρουσία μας, κρί- 
νεται άκρως ικανοποιητική δε
δομένων των προβλημάτων της 
υλικοτεχνικής υποδομής και ε
ξοπλισμού της αποστολής ένα
ντι των άλλων χωρών. Οι απα
ντήσεις πλέον της ΔΕΕ, είναι 
για υψηλής στάθμης και ποιό
τητας αστυνομικούς, που θα α- 
νταποκρίνονται πλήρως στα 
καθήκοντά τους, εκπροσωπώ
ντας επάξια τη χώρα τους.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η Μ.Α.Ρ.Ε., διοικείται από 
Γ άλλο Συντ/ρχη με υποδ/τη Ι
ταλό ομοιόβαθμό του, έχει έ
δρα τα Τίρανα ( το Αρχηγείο 
βρίσκεται σε πτέρυγα, στην 
πρώην βίλα του Χότζα). Η α
στυνομική δύναμη, αριθμεί 
150 άτομα περίπου, από 29 
χώρες. Υπάρχουν δυο εκπαι
δευτικά κέντρα, ένα στην Α- 
στυν. Ακαδημία Τιράνων και 
ένα στο Δυρράχιο, η συντήρη
ση και ανακατασκευή των ο
ποίων, έγιναν με κονδύλια της 
Μ.Α.Ρ.Ε. Υπάρχει δε προοπτι
κή για λειτουργία και άλλων 
δύο, στο προσεχές διάστημα, 
στο Αργυρόκαστρο και στη 
Σκόδρα.

Στα παραπάνω εκπαιδευτικά 
κέντρα, γίνονται σεμινάρια α
πό έμπειρους αστυνομικούς 
εκπαιδευτές σε βασικά θέματα 
Δημ.Τάξης, Τροχαίας, Ασφά
λειας, διαβατή ριακού ελέγχου, 
χρήσης όπλων και το κυριότε- 
ρο δημοκρατικής συμπεριφο
ράς απέναντι στον πολίτη, ζή
τημα ουσιαστικό για την αλλα
γή νοοτροπίας σε μια χώρα που 
για πολλά χρόνια, αποξενωμέ

νη από τον υπόλοιπο κόσμο, α
γνοούσε κυριολεκτικά βασι
κούς κανόνες λειτουργίας μιας 
δημοκρατικά ευνοούμενης δο
μημένης κοινωνίας. Έτσι και η 
αστυνομία δομημένη και οικο
δομή μένη σ’ αυτά τα κοινωνι- 
κοπολιτικά πλαίσια, φάνηκε α
νέτοιμη να αντιμετωπίσει κα
ταστάσεις και να προσαρμο
στεί στα νέα δεδομένα, παρότι 
και ικανά και έμπειρα στελέχη 
διαθέτει, με διάθεση γνώσης 
και θέλησης για πρόοδο.

Εδώ πλέον σ’ αυτό το σημείο, 
το έλλειμμα δημοκρατικής συ
μπεριφοράς την ανάγκη σεβα
σμού των αναφαίρετων δι
καιωμάτων του πολίτη, την α
νάγκη ριζικής αναδιοργάνωσης 
της αστυνομίας, την εκ βά
θρων αλλαγή του εκπαιδευτι
κού συστήματος σε μοντέρνα 
Ευρωπαϊκά πλαίσια, τη δη
μιουργία κλίματος συμφιλίωσης 
πολίτη - αστυνομικού, σε νέες 
βάσεις εμπιστοσύνης και αλλη
λοκατανόησης, ήρθε να καλύ
ψει στο βαθμό που της επέτρε
παν οι καταστάσεις και τα επι- 
κρατούντα ιδιαίτερα δεδομένα 
της Αλβανίας, η Δυτικοευρωπα
ϊκή Ένωση μέσω της Μ.Α.Ρ.Ε. 
Είναι αυτονόητο, ότι θεαματι
κές αλλαγές από τη μια στιγμή 
στην άλλη δεν γίνονται, σε μια 
χώρα, που επί βασανιστικά για 
τον ίδιο τον λαό της, μεγάλο 
χρονικό διάστημα, είχε απομα
κρυνθεί από το Ευρωπαϊκό γί
γνεσθαι, παρόλο που γεωγραφι
κά ανήκει στον χώρο αυτό.

Τα μαθήματα γίνονται στην 
Αγγλική, μέσω ταυτόχρονης 
διερμηνείας στην Αλβανική. 
Δεν πρέπει να μας διαφεύγει 
της προσοχής, ότι οι Αλβανοί 
εκπαιδευόμενοι αστυνομικοί, 
αντιμετωπίζουν με ξεχωριστό 
ενδιαφέρον τους Έλληνες εκ
παιδευτές, σε σχέση με τους 
άλλους Ευρωπαίους, αφ’ ενός 
μεν λόγω ιδιοσυγκρασίας και 
γειτνίασης των χωρών, αφ’ ετέ
ρου δε λόγω του ότι οι περισ
σότεροι έχουν συγγενικά τους 
πρόσωπα, που ζουν και εργά
ζονται στη χώρα μας. Γι’ αυτό 
και η αντιμετώπισή τους και η 
συμπεριφορά, απέναντι μας, 
περιέχει αυτόματα το στοιχείο 
της συμπάθειας και της ευαι- 
σθητοποίησης.

Από τον Ιούλιο του ‘99, τέ
θηκε σε ισχύ η νέα λειτουργική
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δομή της ΜΑΡΕΧΤ Αλβανίας, 
αφού κατά κύριο λόγο, ελή- 
φθησαν υπόψη οι νέες διαμορ- 
φωθείσες συνθήκες και εξελί
ξεις στη χώρα, ειδικότερα μετά 
την κρίση στο Κόσσοβο, τις 
δυσμενείς συνθήκες διαβίω
σης, το υψηλό ποσοστό επικιν- 
δυνότητας, λόγω της επικρα- 
τούσης εγκληματικότητας και 
αταξίας, φαινόμενα που είχαν 
παρατηρηθεί και στις αρχικές 
αποστολές της Βοσνίας Ερζε
γοβίνης.

Από όλα όσα παραπάνω ε
κτέθηκαν, βάσει των προσωπι
κών εμπειριών του υπογράφο- 
ντα, κατανοούμε το πόσο ση
μαντική είναι αυτή ειδικά η α
ποστολή της ΜΑΡΕ στην Αλ
βανία και ειδικά η Ελληνική 
εκπροσώπηση, που θα πρέπει 
επομένως να τύχει της ένθερ
μης υποστήριξης και υλικοτε- 
χνικής βοήθειας, της πολιτικής 
και φυσικής ηγεσίας του Σώμα
τος, για τη συνέχιση της δύσκο
λης αλλά υψηλής αποστολής 
της.

Τέλος πρέπει να επισημαν- 
θεί, η ανάγκη ίδρυσης ειδικού 
τμήματος των Διεθνών Απο
στολών στην ΔΔΑΣ ή σε άλλη 
Δ/νση του Υπουργείου, αν αυ
τό κριθεί σκόπιμο που θα κα
τευθύνει και θα επιλέγει τους 
αστυνομικούς εκείνους, μέσα 
πάντα από αυστηρές προδια
γραφές, που θα στελεχώσουν 
στο μέλλον διεθνείς ειρηνευτι
κές αποστολές, μέσω εξειδι- 
κευμένων σεμιναρίων, ούτως 
ώστε και επάξια να εκπροσω
πούν τη χώρα μας, στο εξωτε
ρικό και την Ελληνική Αστυ
νομία ειδικότερα, αναβαθμίζο
ντας το κύρος της σε διεθνές ε
πίπεδο και επαρκή εκπαίδευση 
και γνώση της αποστολής και 
των ιδιαιτεροτήτων της κάθε 
χώρας που αποσπώνται να έ
χουν.

Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε 
ότι κάθε έλληνας αστυνομικός, 
που για οποιοδήποτε λόγο, με
ταβαίνει υπηρεσιακά στην αλ
λοδαπή, πολύ δε περισσότερο 
για ικανό χρονικό διάστημα, 
γίνεται τίνι τρόπω, ένας μικρός 
πρεσβευτής της χώρας μας και 
αποτελεί τον καθρέπτη της ελ
ληνικής κοινωνικής αστυνομι
κής πραγματικότητας αποσπώ- 
ντας τα ευμενή ή δυσμενή κα
τά περίπτωση σχόλια. □

Αλβανοί σπουδαστές με Αξιωματικούς της ΜΛ.Ρ.Ε.
στην Αστυνομική' Ακαδημία Τιράνων

Σεμινάριο σε Σουηδικό εκπαιδευτικό κέντρο 
Διεθνών Ειρηνευτικών Αστυνομικών Αποστολών.

* Ο Υπασχννόμος Α'ΛΕΚΑΚΗΣ Γεώργιος, 
υπηρέτησε σαν εκπαιδευτής σε θέματα Δ ημ. Τάξης στην Αστυνομική 

Ακαδημία Τιράνων, στα πλαίσια της ΜΑΡΕ.
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ε τίτλο για ερώτηση 
από ένα έργο του 
μεγάλου ζωγράφου 

Πωλ Γκωγκέν του περασμένου 
αιώνα θα αρχίσω να σχολιάζω 
τον αιώνα που πάει και τον 
αιώνα που έρχεται. Βρισκόμα
στε στο τέλος της αρχής ή στην 
αρχή του τέλους για την αν
θρωπότητα; Τα τελευταία εκα
τό χρόνια ο άνθρωπος έκανε 
τόσα πολλά, σε όλους τους το
μείς όσα δεν είχε κάνει και δεν 
μπορούσε να διανοηθεί ότι 
μπορεί να κάνει. Μόνο Προφή
τες όπως ο Αγιος Ιωάννης κάτι 
είπαν για τα χρόνια που θα έρ
θουν.

Την περίοδο του 20ου αιώνα 
την είπαν βιομηχανική επανά
σταση, την είπαν χρυσή εποχή 
του ανθρώπου, την είπαν επι
στημονική επανάσταση αργό
τερα και τι δεν την είπαν. Ο άν
θρωπος είπαν άγγιξε τον Θεό, 
οι βιολόγοι στα limit up τους 
σαρώνουν τα Νόμπελ,(για να 
χρησιμοποιήσουμε και ένα 
σύγχρονο όρο) μερικοί νόμι
σαν ότι έγιναν θεοί και ότι 
μπορούν να φτιάξουν άνθρω
πο. Ονειρα κάποτε άπιαστα, 
δεν είναι πλέον όνειρα αλλά 
μιά πεζή πραγματικότητα. Ο 
άνθρωπος έγινε σοφός. Τι είναι 
όμως πραγματική σοφία;

Αναμφίβολα ο εικοστός αιώ
νας υπήρξε μια περίοδος ανε
λέητης επιτάχυνσης. Μερικές 
φορές που ούτε ο ίδιος δεν 
μπόρεσε να παρακολουθήσει.

Έγιναν τόσα πολλά σε πολύ μι
κρά διαστήματα. Δύο παγκό
σμιοι πόλεμοι, δεκάδες μικρό
τεροι, συρράξεις, εκατοντάδες 
εμπλοκές. Ίσως δεν μπορούν 
να υπολογιστούν τα ποσά ε
νέργειας πού χρησιμοποιήθη
καν για την παραγωγή αγαθών 
και “αγαθών”. Ο άνθρωπος 
μπορεί να περπατάει στο φεγ
γάρι, να κάνει διαστημικούς 
περιπάτους, να σχεδιάζει δια
κοπές στον Άρη αλλά και να 
βλέπει απ’ το διάστημα τι εφη
μερίδα διαβάζει κάποιος στην 
άλλη άκρη του κόσμου.

Υπήρξε αφάνταστα σκληρός 
τόσο απέναντι στον συνάνθρω
πό του, όσο και στο περιβάλ
λον στο οποίο οφείλει την ίδια 
του την ύπαρξη. Ποτέ στο πα
ρελθόν η φύση δεν δέχτηκε τό
σα μεγάλα, τόσο βαθιά και α
λόγιστα τραύματα. Η ευφυΐα, η 
δημιουργικότητα, η εργατικό
τητα γνώρισαν μέγιστες τιμές, 
αλλά το αποτέλεσμα συχνά ή
ταν απαγοητευτικό, διότι εξί
σου συχνά κάτι τρανό και με
γαλειώδες συνοδεύτηκε από 
κάτι ελεεινό. Κι αυτό διότι ο 
άνθρωπος φάνηκε ολότελα α
νώριμος ως διαχειριστής της 
"εξουσίας” του πάνω στη γή. 
Χωρίς να σκέφτεται τα αποτε
λέσματα κοίταγε πάντα το ατο
μικό εφήμερο συμφέρον. Η αυ
τοκινητοβιομηχανία, σκόρπισε 
απλόχερα από τότε που εμφα
νίστηκε τη χαρά της ελεύθερης 
μετακίνησης σε δισεκατομμύ

ρια πολίτες του κόσμου. Εκα
τομμύρια θέσεις εργασίας δη- 
μιουργήθηκαν σε όλα τα μήκη 
και τα πλάτη του πλανήτη. Αλ
λά δημιούργησε και την ασφυ
κτική αίσθηση των μεγαλου- 
πόλεων που υποφέρουν από 
τόνους των εκλυόμενων καυ
σαερίων. Μια γνήσια ανθρώπι
νη επινόηση μιμήθηκε απόλυ
τα τον χαρακτήρα του δη
μιουργού της. Ενώ πάντα κινή
θηκε σ’ όλη την κλίμακα της 
δημιουργικότητας, της λα
μπρής ιδέας της ξεχωριστής ε
πινόησης, ποτέ, σχεδόν ποτέ, 
δεν μπόρεσε να ξεφύγει από 
την επιπολαιότητα, την αλόγι
στη εμπορευματοποίηση, το 
κέρδος και πλήρη αδιαφορία 
για το περιβάλλον και την ψυ
χή του.

Χωρίς ν’αναφέρω παραδείγ
ματα των “κατορθωμάτων” 
του ανθρώπου, διότι θα γράφα
με πολλές σελίδες, ας κλείσου- 
με με μιά ευχή, για τον αιώνα 
που τελειώνει και γι αυτόν που 
αρχίζει, χωρίς δεισιδαιμονίες, 
ότι έρχεται η συντέλεια, ο αρ- 
μαγεδόν και διάφορα τέτοια.

Ας ελπίσουμε ο Ανθρωπος 
θα διαχειριστεί όλα αυτά που 
του έχει χαρίσει απλόχερα η 
φύση, ο Θεός με περισσότερη 
λογική κι ευαισθησία. Ας βασί
ζεται ο αιώνας που έρχεται πά
νω σ'αυτά που τόσοι αρχαίοι 
φιλόσοφοι και τόσοι Αγιοι Πα
τέρες έχουν διδάξει. Θα αναφέ
ρω μόνο ότι ο Αγιος Ιωάννης ο

Δαμασκηνός ο μέγας αριστο- 
τέλειος επιστημολόγος ση- 
μπληρώνει τον Ομηρο και τον 
Ησίοδο, κάνοντας μια προο
δευτική υπόμνηση; η πρώτη- 
πρώτη από τις ψυχικές κακί
ες,δηλαδή τα αυτόβουλα πάθη 
μας, είναι η Λήθη. Δεν πρέπει 
να τρέχουμε καμαρώνοντας 
μάλιστα με την φρενίτιδα της 
Λήθης που μας κάνει όλο και 
πιό πολύ να προχωρούμε σε έ
να παρδαλό πουθενά και περι- 
φρονούμε την Μητέρα της α
λήθειας, την Μνημοσύνη. Οχι 
στην κλωνοποίηση τρίχας του 
Αϊνστάιν με κύτταρο κολοκυ- 
θιάς εμφυτευμένο στον εγκέ
φαλό μας.

Για να μην γίνει όπως είπαμε 
ο 21 ος Αιώνας η αρχή του τέ
λους για την ανθρωπότητα αλ
λά το τέλος της αρχής αυτής 
της κατρακύλας που έχει πάρει 
και πάει για την καταστροφή 
του ακολουθώντας το παγωμέ
νο ποτάμι του Άδη, διαδικτυω- 
μένος με τον Χάρο, στο site 
aftokatastrofi ήδη απολιθωμέ- 
νος.

Ας ωριμάσουμε, ας σοβα
ρευτούμε, ας, ας,...

Ας αναλογιστούμε από που 
ερχόμαστε; τι είμαστε; που πά
με; □

Επιμέλεια: 
Λιηνφνλακας 

ΤΣΟΜΝΤΑΡΗΣ Σεραφείμ
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ταν επεκράτησε ο 
■  χριστιανισμός, τόσο 

οι Ελληνες όσο και 
οι Ρωμαίοι,δε θεώρησαν σκό
πιμο να εξαφανίσουν και να 
σβήσουν τις τελετές και τις μυ
σταγωγίες των αρχαίων τους 
θρησκειών. Και όχι μονάχα τις 
διατήρησαν, αλλά και ενίσχυ- 
σαν τις γιορτές εκείνες,στις ο
ποίες ο λαός έβρισκε χαρά και 
ευθυμία. Η μεγαλύτερη από τις 
γιορτές εκείνες ήταν η γιορτή 
των Καλενδών, που κρατούσε 
από τις 25 Δεκεμβρίου μέχρις 
τις 7 Ιανουάριου. Σε όλο αυτό 
το διάστημα, άρχοντες και λα
ός ρίχνονταν σε φαγοπότια και 
ξεφαντώματα και ο λαός ξε
χνούσε την στυγνή τυραννία 
της Ρωμαϊκής σκλαβιάς. Κατά 
την περίοδο αυτή δίνονταν θεα
τρικές παραστάσεις,στόλιζαν 
τα σπίτια και τα δημόσια κα
ταστήματα, ο κόσμος τραγου
δούσε, χόρευε, έπαιζε τυχερά 
παιγνίδια,μεταμφιεζόταν και 
μασκοφορούσε την νύκτα,οπό
τε γίνονταν πολλά παρατρά
γουδα και όργια και γενικά το 
Διονυσιακό πνεύμα κυριαρχού
σε στη χειρότερη μορφή του .

Ο χριστιανισμός, θρησκεία 
που απευθύνεται στο πνεύ
μα,προσπάθησε να καταργή
σει όλες τις παρόμοιες γιορτές 
και κυρίως την οργιαστική πε
ρίοδο των Καλενδών. Δεν ήταν 
όμως εύκολο να ξεριζώσει συ
νήθειες αιώνων και να βάλει 
φραγμό στα φαγοπότια και τις 
ειδωλολατρικές γιορτές. Μια 
λοιπόν από τις πράξεις του 
πρώτου χριστιανικού κράτους 
ήταν να απαγορεύσει τις Διο
νυσιακές γιορτές του Δωδεκα- 
ημέρου των Καλενδών. Μεγά
λοι ρήτορες της Εκκλησίας τη 
χαρακτήριζαν σαν έργο του 
διαβόλου και των σκοτεινών 
πνευμάτων. Ο Ιωάννης ο Χρυ
σόστομος δεν έχανε την ευκαι
ρία να κατακεραυνώσει και να

προτρέπει τους χριστιανούς να 
απέχουν από αυτές. "Τίποτε 
δεν είνα εχθρικότερο προς το 
πνεύμα του χριστιανισμού ” έ
λεγε, "όσο τα συμβαίνοντα κα
τά τις νύχτες εκείνες”. Η Στ’ 
Οικουμενική Σύνοδος έφτασε 

στο σημείο να αφορίζει όσους 
γιόρταζαν τις γιορτές των Κα
λενδών. Γενικά η Εκκλησία 
στάθηκε αμείλικτα απέναντι 
στους Καλένδους και σε κάθε 
τέτοιο υπόλειμμα Διονυσιακής 
τελετής. Ο λαός όμως επέμε
νε,έστω και κάπως περιορισμέ
να, να γιορτάζει και να μασκα- 
ρεύεται, μη λογαριάζοντας τις 
συνέπειες και τις ποινές τις νέ
ας θρησκείας .

Η γιορτή των χριστουγέννων 
μπήκε στην περίοδο αυτή και 
μάλιστα την πρώτη μέρα για 
να περιορίσει την αρχή της ορ
γιαστικής περιόδου και να βά
λει φραγμό στις ειδωλολατρι- 
κές γιορτές. Εφ όσον η Βυζα
ντινή Αυτοκρατορία, ανθού
σε,οι γιορτές δεν έπαυσαν να 
γιορτάζονται με περισσή επί
δειξη και τις μέρες της γέννη
σης του Χριστού, την Πρωτο
χρονιά και τα Φοίτα, ο κόσμος 
έξαλλος και μασκοφορεμένος 
ξεχύνονταν στις πλατείες και 
τους δρόμους τραγουδώντας 
και χορεύοντας, αδιαφορώντας 
για τις προτροπές και τις απει
λές της Εκκλησίας. Οταν όμως 
άρχισε να ξεπέφτει η Βυζαντι
νή Αυτοκρατορία, τότε άρχιζαν 
να εκφυλίζονται και οι ειδο- 
λωλατρικές αυτές γιορτές . Κα
τά το διάστημα των Σταυροφό
ρων και ιδίως όταν κατέλαβαν 
την Κων/πολη, οι Φράγκοι με
τέφεραν τις συνήθειες της Δύ
σης μαζί με αυτές και τις περί
φημες γιορτές των Καλενδών, 
τις οποίες οι Δυτικοί εννοού
σαν να κρατούν, παρά τους α- 
φορισμούς των Θρησκευτικών 
ηγετών της Δύσης. Ετσι στο 
Βυζάντιο, η εμφάνιση των

Φράγκων έδωσε αφορμή να 
ξαναζωντανέψουν οι γιορτές 
των οποίων υπόλοιπα διατηρή
θηκαν μέχρι σήμερα σε πολλές 
πόλεις.

Η ημερομηνία της 25ης Δε
κεμβρίου ως ημέρα της γέννη
σης του Χριστού, αναφέρεται 
για πρώτη φορά από τον Επί
σκοπο της Ρώμης Ιππόλυτο, το 
έτος 235 μ.Χ και μόλις το 336 
μ.Χ εμφανίζονται για πρώτη 
φορά στο Ρωμαϊκό ημερολό
γιο. Απειρα Θεολογικά επιχει
ρήματα προβλήθηκαν υποστη
ρίζοντας ή αντικρούοντας 
την ημερομηνία αυτή. Η 25η 
Δεκεμβρίου είχε ως αποτέλε
σμα να θεσπίσει την ανταλλα
γή δώρων κατά τα Χριστού
γεννα ,συνήθεια που ήρθε από 
τις Ρωμαϊκές Καλένδες.

Στις Σκανδιναβικές χώρες 
στο τέλος του έτους προστέθη
κε και μία άλλη γιορτή του Αγ. 
Νικολάου - (Santa Claus) - που 
είναι ο άγιος των παιδιών και 
γιορτάζεται στις 6 Δεκεμβρί
ου,πλην είναι ο άγιος που πολι- 
τογραφήθηκε ως ο άγιος των 
χριστουγεννιάτικων δώρων .

Η παράδοση η σχετική με το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο εμ
φανίζεται για πρώτη φορά στο 
χριστιανικό κόσμο στη Γερμα
νία τον 8ο αιώνα και εκείνος 
που θέσπισε το αναμμένο με 
κεράκια χριστουγεννιάτικο δέ
ντρο εμφανίζεται πολύ αργό
τερα. Στην Αγγλία,το φωτισμέ
νο με κεράκια χριστουγεννιά
τικο δέντρο, ήρθε στην εποχή 
της Βικτωρίας. Ο ΙΙρίγκηπας 
Αλβέρτος ήταν ο πρώτος που 
οργάνωσε ένα φωτισμένο χρι
στουγεννιάτικο δέντρο για τη 
βασιλική οικογένεια και το 
προσωπικό των ανακτόρων 
του Μπάκιγχαμ.

Η εμπορική εκμετάλλευση 
των χριστουγένων σε πολλές 
χώρες και ιδίως στις Η Π A 
πήρε γιγαντιαίες, θα λέγαμε.

διαστάσεις. Η χρησιμοποίηση 
θρησκευτικής μουσικής προ- 
κάλεσε πολλές φορές τις δια
μαρτυρίες της Εκκλησίας. Ε
νας Θεολόγος είπε κάποτε 
“ το κουδούνισμα των μηχανών 
των ταμείων σκεπάζει το μύνη- 
μα της ειρήνης και της καλής 
θέλησης”. Σε άλλες χώρες, 
όπως τις Σκανδιναβικές ,την 
Ελβετία, ακόμη και τη Γαλλία 
,τα χριστούγεννα διατήρησαν 
περισσότερο το χαρακτήρα της 
θρησκευτικής γιορτής και η α
νταλλαγή δώρων, χωρίς να λά
βει τις διαστάσεις που έχει 
στην Αμερική, γίνεται αντικεί
μενο εκλογής ακόμη πιό προ
σεκτικής .

Επανερχόμαστε στην ακριβή 
ημερομηνία της γέννησης του 
Χριστού. Χωρίς να κινδυνεύ
σουμε να χαθούμε μέσα στις 
συμπληγάδες των θεολογικών 
αντιπαραθέσεων περιοριζόμα
στε στον ακριβή καθορισμό 
της ημερομηνίας,όπως αυτή α- 
ναφέρεται στην Καινή Διαθή
κη. Συγκεκριμένα στην επιστο
λή του Απ. Παύλου πρός Γαλά- 
τας (κεφ. 4 & εδαφ. 4 ) γίνεται 
σαφής αναφορά για τον 
προκαθορισμένο καιρό που α- 
πέστειλλε ο Θεός τον Υιόν
του..... Ο ενανθρωπισθείς
Θεός, ήταν ο αναμενόμενος 
Μεσσίας που ήρθε όχι να κα
ταργήσει το Μωσαϊκό νόμο 
αλλά να τον εκπληρώσει και 
να φέρει το χαρμόσυνο μύνη- 
μα σωτηρίας για το ανθρώπινο 
γένος διακυρήττοντας (κατά 
Ιωάννην κεφ. 6) “ ο πιστεύων 
εις Εμέ έχει ζωήν αιώνιον ".

Α λήθεια, αναρωτηθήκαμε 
ποτέ μήπως η λαμπρότητα 
των ημερών εστιάζει το πνεύ
μα μας στο εορταστικό μόνο 
μέρος, αφήνοντας εξω από την 
καρδιά μας το νεογέννητο 
βρέφος της Βηθλεέμ; □
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Η Ασφαλιστική Εταιρεία
"ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε."

σε συνεργασία
με το Πρακτορείο Ασφαλειών 
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

προσφέρει σε όλα τα μέλη της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ειδική έκπτωση στα αυτοκίνητα Ι.Δ. χρήσεως

14%
στις συμπληρωματικές καλύψεις

20%
Επίσης ασφαλίζει με ειδικό τιμολόγιο 

τα σπίτια των ανδρών των 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με την αρμόδια 
κα Παπαστεργιάδου Φωτεινή 

στα τηη.: 50 21 580 fax.: 50 21 580 
τηλ. οικίας: 23 20 655 ή στο 093 /  71 44 567

Jet ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟ Σ Ν Ο Ε Μ Β ΡΙΟ Υ

πηλίκιο αστυφυλακος

A j0 W

Επ ίση ς,
έτο ιμες στολές  
διακριτικά  
όλα τα αξεσουάρ
Αποστολές σ’ όλη την Ελλάδα 
με αντικαταβολή

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α  Ε Ι Δ Η

ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ
Κ. ΟΥΡΑΝΗ 4 (ΠΑΡΟΔΟΤ ΜΡΤΟΓΕΙΠΝ-ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ) 

ΤΗΛ. 6722 226, FAX. 6722 228

ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΟ  ΚΡΥΟ ΜΙΑ ΠΑ ΠΑΝΤΑ!
ΘΕΡΜΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΤΈΛΜΑΤ1ΕΣ 
ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΤΟΥΣ ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ 
ΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΣΠΟΡ

Τα γάντια με 
κομμένα δάχτυλα 
διαθέτουν ειδική 
καλύτττρα, για να 
σκεπάζουν το 
χέρι, όποτε 
χρειάζεται.
Τα γάντια με 
ολόκληρα 
δάκτυλα έχουν 
στο δείκτη ειδική 
σχισμή, ιδιαίτερα 
πρακτική για 
τους κυνηγούς.
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Τα μαγικά 
πρωτοποριακά, 

θερμικά 
μαξιλαράκια 

τοποθετούνται 
στην ειδική 

υποδοχή 
των πάτων και 

των γαντιών. 
Σταδιακά 

απελευθερώνουν 
θερμότητα που 

φτάνει έως 38°C 
και διαρκεί για 

τουλάχιστον 
τρεις ώρες.

Συμπ ληρώ σ τε το  δελτίο π αραγγελίας και στείλτε το  στη διεύθυνση: Δημητσάνας 16,1 
115 22 Α θήνα ή τηλεφω νήστε: 6470010 και 8218502. Υπολογίστε επ ιπλέον έ ξο δ α | 
αποστολής 1500 δρχ.

Ο Ν Ο Μ Α ΤΕΠ Ω Ν Υ Μ Ο :..................................................................................................
Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν ΣΗ :...............................................................................Τ Κ ............................
Π Ο Λ Η ......................................................Τ Η Λ .................................................................

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με αντικαταβολή όλο το ποσό Με κάρτα V ISA*

Α Ρ ΙΘ Μ Ο Σ V IS A ........................................................ Η Μ Ε Ρ /Ν ΙΑ Λ Η Ξ Η Σ ............

ΥΠΟ ΓΡΑΦ Η..

Τ ια  αγορές με κάρτα V IS A  παρακαλούμε να στείλετε φω τοτυπ ία δ ιπλής όψ εω ς 
της ταυτότητά σας και τη ς  κάρτας σας.

ΜΟΝΤΕΛΟ

Θ ερ μ ικ ο ί π ά το ι έω ς  N o  47
Θ ερ μ ικ ο ί π άτο ι έω ς  N o  41
Θ ερ μ ικ ά  μ α ξ ιλ α ρ ά κ ια  γ ια  π ά το υ ς
Γ ά ντ ια  με ο λ ό λ κ λ η ρ α  δ ά κ τυ λ α
Γ ά ντ ια  με κο μ μ μ έν α  δ ά κ τυ λ α
Θ ερ μ ικ ά  μ α ξ ιλ α ρ ά κ ια  γ ια  γ ά ν τ ια  (3  ζεύ γ η )

ΤΙΜΗ ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ

4.990 ........  ............
4.990 ........  ............
1.990 ........  ............

11.990 ........  ...........
9.990 ........  ............
1.990 ........  ............

ΤΕΛ ΙΚΟ  Π Ο Σ Ο Ν ............



Τον Λρα Γεωργίον ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, Καθηγητή στο Παν. Μακεδονίας

Μοναξιά! Κατάρα ή ευλογία για το ανθρώπινο γένος 

συλλογικά και για εμάς τους νέο - Έ λληνες ειδικά:

Σίγουρα μέσα στα σύγχρονα κέντρα, το θέμα της μοναξιάς μας 

έχει διογκωθεί σε προβληματικά επίπεδα, έχει ενταθεί για πολλά άτομα  

σε σημείο καθημερινά επαναλαμβανόμενης απελπισίας.

Ζ ούμε σε κακόγου
στες και πανάκριβες 
πολυκατοικίες και 

πέρα από τις εθιμοτυπικές φι
λοφρονήσεις και τα μικροπρε
πή κουτσομπολιά αγνοούμε 
την ύπαρξη του γείτονα σε ση
μείο ώστε να χρειάζεται να 
“μυρίσει” το πτώμα κάποιου ά
τυχου, μοναχικού γείτονά μας 
για να συνειδητοποιήσουμε ε
μείς οι υπόλοιποι ότι έκλεισε 
πια για αυτόν, τραγικά, η ανα
πόφευκτη για όλους μας πα
ρένθεση της ....ζωής!

Αμέτρητοι οι συνοδοιπόροι 
μας στους πολυσύχναστους 
δρόμους, στριμωγμένα ασφυ

κτικά τα σώματα ανδρών, γυ
ναικών και παιδιών στα αστικά 
μας λεωφορεία, θέσεις μόνο 
για όρθιους στους κινηματο
γράφους, χωρίς ελεύθερες θέ
σεις οι κάθε λογής και “επιπέ
δου” πιτσαρίες, καφετέριες, 
παμπ και φυσικά οι ελληνικές 
ταβέρνες. Περιφέρουμε την 
πλήξη και την ανία, τα βιωμα
τικά μας τραύματα στα στενό
χωρα κλουβιά μας, στο γραφεί
ο, στο μαγαζί, στο εργοστάσιο, 
στο σχολείο, στις πανεπιστη
μιακές αίθουσες, στους κάθε 
λογής χώρους εργασίας ή ανα
ψυχής.

Μόνοι, ολομόναχοι, κατασι

γάζοντας όπως - όπως τις έντο
νες, τις αδυσώπητες διαμαρτυ
ρίες του είναι μας, τη λαχτάρα 
μας να ξεφύγουμε από το ανε
λέητο μαρτύριο της απομόνω
σης, της μοναξιάς..

Χάσαμε την 
αυθεντικότητά μας

Παραγωγοί και παράγωγα, 
αίτια και αιτιατά ενός ψυχοκοι- 
νωνικού και πολίτικο - πολιτι
στικού συστήματος με οικονο
μικές δομές που εδραιώνονται 
στο ατομικό ψυχοκίνητρο και 
τα συλλογικά ορμέμφυτα για

“κέρδος” και για “δύναμη" και 
απολήγουν εξαντλημένες στην 
εδραίωση ενός αντικειμενικού 
κόσμου, μιας πραγματικότητας 
που επιβεβαιώνει την πανάρ- 
χαια αλήθεια, την απλή και συ
νάμα δυσβάστακτη διαπίστω
ση της αναπόφευκτης υπαρξια
κής μας μοίρας - όχι του θανά
του - αλλά της μοναξιάς...

Είμαστε, λοιπόν, καταδικα
σμένοι εμείς οι νέο - Έλληνες 
στη μοναξιά: Συχνά, πολύ συ
χνά, αντιμετωπίζω τούτο το ε
ρώτημα το αδυσώπητο από φί
λους, γνωστούς και άγνω
στους, πελάτες αλλά και από 
φοιτητές και φοιτήτριες από
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συνανθρώπους που πασχίζουν 
να ερμηνεύσουν το πώς και το 
γιατί του υπαρξιακού κενού 
που αφήνει η συνειδητοποίηση 
της μοναξιάς.

Το αισθάνονται με ιδιαίτερη 
ένταση άτομα που έχασαν κά
ποιο πολύ δικό τους πρόσωπο, 
εκείνον τον κάποιον που είχε 
βοηθήσει να γεφυρωθεί το υ
παρξιακό χάσμα ανάμεσα σε 
δύο μοναχικές ψυχές, δύο χω
ριστά σώματα, απαλύνοντας 
τον πανανθρώπινο πόνο της α
πομόνωσης, προσφέροντας τη 
θετική ψευδαίσθηση της απά
λειψης της μοναξιάς.

Σίγουρα ο καθένας μας έχει 
γευθεί τη μοναξιά σε κάποιες 
στιγμές της ζωής μας. Και οι 
περισσότεροι Έλληνες και Ελ- 
ληνίδες ζούμε, συνήθως, τη 
μοναξιά μας χωρίς να συνειδη
τοποιήσουμε το γεγονός καθώς 
“δινόμαστε” στη δουλειά, στις 
παρέες, στις οικογένειές μας.

Δυο όψεις 
της μοναξιάς

Είναι η μοναξιά μας μια κα
θοριστική αλήθεια, μια αυτα
πόδεικτη πραγματικότητα που 
δεν “ξορκίζεται” με ευφυολο
γήματα και δεν υπόκειται σε 
διαστρεβλώσεις επιχειρηματο
λογίας. Έχει όμως, η μοναξιά 
μια ανυπέρβλητη γοητευτικό- 
τητα, μια ακατανίκητη δύναμη 
που μπορεί να βοηθήσει το ά
τομο, εφόσον αποσυνδεθεί από 
νευρωτικές αναστολές και βιω
ματικά ψυχικά τραύματα, να 
κατανοήσει στην ολότητα την 
ύπαρξή του, να εδραιώσει βα
θύτερα και να επεκτείνει με πε
ρισσότερη δημιουργικότητα 
την “ρωμέϊκη ανθρωπιά του

Σίγουρα ο καθένας και η κα
θεμιά μας σε κάθε στιγμή της 
ζωής μας είμαστε μόνοι. Τούτη 
η συναρπαστική παρένθεση 
της ζωής που ανοίγει με τη γέν
νησή μας και κλείνει με το θά
νατό μας, αποτελεί για τον κα
θένα μας χωριστά την βιωματι
κή, ιδεογραφική πορεία στο 
χρόνο και, συλλογικά, την ι
στορία της γενιάς μας που προ
στίθεται σε εκείνες όσων προ- 
ηγήθηκαν και όσων έπονται 
στο ελλαδίτικο μοτίβο.

Σίγουρα η μοναξιά γίνεται α
νυπόφορη για αυτόν που βρί
σκεται στο κρεβάτι του πόνου, 
για το άτομο που μειώνεται α
πό ένα θάνατο, αδυσώπητη για 
το ορφανεμένο παιδί.. Εκστα- 
σιακή, όμως, για το δημιουργι
κό άτομο!

ΕΙ μοναξιά, ως ανθρώπινη 
κατάσταση έχει δυο όψεις. Η 
πρώτη ταυτίζεται με την υπο
κειμενική διαπίστωση κάθε α
τόμου ότι είναι μόνος. Η δεύ
τερη πηγάζει από την αποξέ
νωση του ατόμου από τον ίδιο 
του τον εαυτό, στηρίζεται στην 
νευρωτική διαφοροποίηση, 
στην αποκοπή συναισθημάτων 
και διανόησης, αποτελεί “αγ- 
χωτική αντίδραση” φυγή από 
την αλήθεια της ζωής, υποκει
μενική διαστρέβλωση μιας α
ντικειμενικής υπαρξιακής 
πραγματικότητας.

Έτσι, ενώ η συνειδητοποίη- 
ση της πρώτης όψης της μονα
ξιάς αποτελεί μιας βαθιά, υγιή, 
ανεξάντλητη πηγή ψυχοπνευ- 
ματικής κατανόησης, η δεύτε
ρη όψη της είναι σαφώς παθο
λογική.

Το άγχος της μοναξιάς που 
διαπιστώνω καθημερινά ότι 
μας διακατέχει εμάς τους Έλ
ληνες και τα παιδιά μας, απο
τελεί μια ακόμα πικρόγευστη 
ένδειξη της απώλειας της αυ- 
θεντικότητάς μας, μια ακόμη 
πτυχή από τις αμέτρητες επι
πτώσεις της ραγδαίας αστικο- 
βιομηχάνισης του κοινωνικοοι
κονομικού μας συστήματος και 
της απογύμνωσης των ιδεολο
γικοπολιτικών μας μύθων από 
την εμφανή χρεοκοπία των 
Κομμάτων μας που άφησαν έ
ντονα και σαφή σημάδια ψυχι
κού τραυματισμού σε άτομα 
και ομάδες..

Ο κάτοικος της σύγχρονης 
ελληνικής τσιμεντούπολης, ό
ποιο και αν είναι το όνομά της, 
αισθάνεται αγχωτικά μόνος μέ
σα στο πλήθος, αποξενωμένος 
ακόμα και από την τροφή, τα 
ενδύματα, τις σκέψεις του, ανί
κανος να εντοπίσει τη δίκιά 
του συμμετοχή σε αγαθά και υ
πηρεσίες, αδύνατος ως μονάδα 
να επηρεάσει, να διαμορφώσει 
τους θεσμούς και τις δομές που 
διέπουν καθοριστικά τη ζωή 
του.

Το άγχος της μοναξιάς εντεί- 
νεται ακόμη περισσότερο σή
μερα καθώς εξαφανίστηκαν οι 
πρωτογενείς ομάδες, καθώς 
καταλύθηκε η ψυχοκοινωνική 
έννοια της γειτονιάς, καθώς το 
νόημα της αυθεντικότητας με
τατοπίστηκε - προσαρμοσμένο 
στις αρχές που διέπουν την κα
ταναλωτική μας κοινωνία - 
στην άντληση νοημάτων από 
την απόκτηση, χρήση και γοε- 
ρή επίδειξη καταναλωτικών α
γαθών που μπορούμε να αγο
ράσουμε.

Μιλώντας μέσα από τα κεί
μενά του ο Μπαλζάκ έγραψε... 
"Ο άνθρωπος φοβάται, τρέμει 
τη μοναξιά... Η κυρίαρχη σκέ
ψη σε κάθε φυλακισμένο, κάθε 
απομονωμένο, κάθε λεπρό, κά
θε αμαρτωλό ή ασθενή είναι να 
έχει κάποιον που να μοιραστεί 
μαζί του τη μοίρα του, το πε
πρωμένο του... ”

Και ο αμερικανός ψυχολό
γος Ρόλλο Μαίη γράφει “...Ο 
αγώνας του ανθρώπου για την 
απόκτηση δύναμης φαίνεται ο
λοκάθαρα τώρα καθώς γίνεται 
κοινή συνείδηση η αλλοτρίω
σή του από τη φύση, η ανελέη
τη αλλοτρίωσή του και από τον 
ίδιο του τον εαυτό...”

Ίσως δεν θάταν εξωπραγμα
τικό να ταυτίσουμε την πιο πι
κρή απώλεια για τον σύγχρονο 
Έλληνα και Ελληνίδα με την 
αδυναμία μας να αρχίσουμε, 
να βαθύνουμε και να συνεχί- 
σουμε στο χρόνο αυθεντικές 
δυαδικές σχέσεις φιλίας και έ
ρωτα.

Τα εγωκεντρικά στοιχεία 
της απόκτησης κέρδους και 
δύναμης αποκλείουν την ανά
γκη επίδειξης εμπιστοσύνης, 
το άνοιγμα που εξυπακούει 
κάθε αυθεντική σχέση φιλίας. 
Και ο σύγχρονος πολυπρόσω
πος και ουσιαστικά απρόσω
πος πανσεξουαλισμός μας, μας 
αποστερεί την αυθεντικότητα 
της μιας, της βαθιάς της με
στής με νοήματα ερωτικής 
σχέσης.

Η μοναξιά του δημιουργικού 
ατόμου, αυτή η σκόπιμη και 
θελημένη απομόνωση αναμφί
βολα διαφέρει από την καταδι- 
καστική απομόνωση του μέ
σου Έλληνα, της μέσης Ελλη- 
νίδας. Στη μοίρα του καθένα

μας, όμως, το “δόσιμο” σε ένα 
συνάνθρωπο ή μια ιδέα αποτε
λεί σημαντικό αντισταθμιστι
κό παράγοντα. Και από αυτήν 
την έννοια, το δόσιμο, ξεκινά 
μια ολάκερη σειρά από ενέρ
γειες που μπορούν, αναμφίβο
λα να μειώσουν το σοκ της 
συνειδητοποίησης της μονα
ξιάς μας.

Ο συνάνθρωπός μας στην 
πολυκατοικία, στο γραφείο, 
στο εργοστάσιο, στο πανεπι
στήμιο, στο ορφανοτροφείο, 
στο γηροκομείο και στη φυλα
κή βασανίζεται κάθε λεπτό α
πό το αίσθημα της μοναξιάς, α
πό την ανθρώπινη καταδίκη σε 
απομόνωση.

Είμαστε, λοιπόν, εμείς οι 
Έλληνες - ίσως όπως όλοι οι 
άνθρωποι του πλανήτη μας - 
καταδικασμένοι στη μονα
ξιά.

Αναμφίβολα, ναι!
Μήπως σαν κάθε άλλο ζω

ντανό οργανισμό πάνω στον 
πλανήτη μας δεν είμαστε κα
ταδικασμένοι και στην ανυ
παρξία που συνεπάγεται ο θά
νατος;

Μπόρεσε, όμως, η συνειδη- 
τοποίηση αυτής της φοβερής 
αλήθειας της ανυπαρξίας να 
μας σταματήσει από την προ
σπάθεια να γευτούμε, να χα- 
ρούμε, να δημιουργήσουμε σε 
αυτήν την, έστω εφήμερη πα
ρένθεση, στο αέναο δράμα με
ταξύ ύπαρξης και ανυπαρξίας 
που ταυτίζεται με την προσω
πική μας ζωή ειδικά, και την 
φυλογεννητική πορεία και εξέ
λιξη του ελλαδικού αλλά και 
του ανθρώπινου γένους συλλο
γικά;

Όχι βέβαια!
Κάπου εκεί μέσα στα φυλο- 

κάρδια του απέραντου ελλαδι- 
κού μας υποσυνείδητου και 
στα αρχέτυπα που χάνουν τις 
καταβολές τους στην ιστορία 
Πελασγών, Αχαιών, Δωριέων 
και Μακεδόνων υπάρχουν όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία της 
σωτηρίας μας από την αρνητι
κή μοναξιά, υπάρχει η δη
μιουργικότητα της ελληνικής 
ψυχοσύνθεσης...

Ας την φέρουμε στο συνει
δητό μας επίπεδο... □
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A cquired leficiency Syndrome, ή Σύνδρομο Επίκτητης Ανοοολογικής Ανεπάρκειας

»τ η α Ε ο ι / κ λ α  τ ο ν  2 .0 0 0

Θανατηφόρα ασθέ
νεια - όχι μιας συ
γκεκριμένης μορ

φής, αλλά σύνολο ή σύμπλεγ
μα λοιμωδών ασθενειών, που 
δεν μπορεί πλέον να αντιμετω
πίσει το εξασθενημένο ανοσο
ποιητικό σύστημα του ανθρώ
που λόγω της προσβολής από 
τον HIV=Human Immunodefi
ciency Virus, τον ιό δηλαδή 
της αρρώστιας - που εκδηλώ
νεται και περιγράφεται με επι
δημικό χαρακτήρα το 1981.

ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΨΕ;

Σ’ όλο τον κόσμο δυστυχώς 
με αριθμούς κρουσμάτων - θυ
μάτων απογοητευτικά υψη
λούς. Αρκεί να πούμε ότι η Α
φρική θα χάσει μία γενιά νέων, 
όπως η Ευρώπη έχασε δύο κα
τά την διάρκεια των παγκοσμί
ων πολέμων.

ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

α) Σεξουαλική δραστηριότη
τα φυσιολογική ή μη φυσιολο
γική με εφήμερους και διαρ
κώς εναλλασσόμενους ερωτι
κούς συντρόφους, είτε πρόκει
ται για ετεροφυλόφυλες, είτε 
για ομοφυλόφιλες, είτε για αμ
φιφυλόφιλες σχέσεις (οι τελευ
ταίες αφορούν τη σεξουαλική 
δραστηριότητα ατόμων και με 
τα δύο φύλα).

β) Με το αίμα: Αυτός ο τρό
πος αφορά τις μεταγγίσεις αί
ματος (όπως προείπαμε σε αυ
τή ο κίνδυνος έχει μειωθεί ση
μαντικά), τις μεταμοσχεύσεις, 
την ιατρική χρήση των παρα- 
γώγων του αίματος και την 
χρήση κοινής σύριγγας από 
τους τοξικομανείς, πράγμα που

ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει εδώ 
(όχι βέβαια πώς δε μας αφο
ρούν και όλα τα άλλα).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ο κίνδυ
νος μολύνσεως από μικρο- 
τραυματισμούς, όπως τσίμπη
μα βελόνας, τρύπημα αυτιών, 
βελονισμός κλπ. Συνιστάται 
τοπική πλύση με χλωριούχο ύ
δωρ ή DAKIN και εξέταση αί
ματος. Τα υπόλοιπα θα τα συμ
βουλεύσει ο γιατρός κατά πε
ρίπτωση.

γ) Με την εγκυμοσύνη και 
τον τοκετό: Οι περισσότερες 
πιθανότητες για μία γυναίκα έ
γκυο και φορέα ότι θα το μετα
δώσει και στο μωρό.

Δεν μεταδίδεται με άλλες 
καθημερινές ανθρώπινες εκδη
λώσεις, όπως: φιλιά, συμβίω
ση, χρησιμοποίηση κοινών 
σκευών (λ.χ. πιάτων), τρόφιμα, 
τσιμπήματα εντόμων, δημό
σιες τουαλέτες, λουτρά, πισί
νες, ιδρώτα, σάλιο, ούρα, με το 
συνάχι κτό. Γενικώς λέμε ότι 
“ο ιός δεν ζει έξω από το αν
θρώπινο σώμα”, γι’ αυτό δεν 
πρέπει λ.χ να φοβόμαστε τα 
εργαλεία του οδοντιάτρου, ε
φόσον προσέχει.

Μ’ όλα αυτά καταλαβαίνου
με ότι οι τραυματικοί κοινωνι
κοί περιορισμοί των ασθενών 
και οι σχετικοί φόβοι μάλλον 
αδικαιολόγητα είναι.

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗΣ 
(δύο διαφορετικά πράγματα 
γύρω από τον ίδιο άξονα).

Ο πρώτος ενώ έχει το μικρό
βιο δεν νοσεί, δηλαδή δεν πα
ρουσιάζει κανένα σύμπτωμα 
“και συνεπώς δεν τον ρίχνει 
στο κρεβάτι”, αλλά προσοχή 
το μεταδίδει κανονικά με κά

ποιον από τους προαναφερθέ- 
ντες τρόπους μετάδοσης. Αυτή 
η κατάσταση κρατάει 2-5 ή και 
περισσότερα χρόνια, ακόμη 
και για ολόκληρη ζωή με τους 
αυτούς κινδύνους. Οι έρευνες 
δεν έχουν δείξει ακόμη, γιατί 
μπορεί να συμβαίνει αυτό.

Ο δεύτερος παρουσιάζει τα 
συμπτώματα, δηλαδή νοσεί. 
Άλλοτε παρουσιάζει μία ομά
δα γενικών συμπτωμάτων με 
πρησμένους αδένες και άλλοτε 
εμφανίζει ταυτόχρονα και άλ
λη ασθένεια, που προέρχεται 
από τη γενικότερη εξασθένηση 
του οργανισμού και του ανο
σοποιητικού συστήματος του. 
Και αυτό ακριβώς είναι το σύν
δρομο ανοσοποιητικής ανε
πάρκειας: ο οργανισμός καθί
σταται αδύναμος σε κάθε εί
δους προσβολή μικροβίων.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ;

Μετά 4 τουλάχιστον εβδομά
δες από την στιγμή που υπάρχει 
υποψία για μόλυνση, ώστε να 
έχουν ήδη αναπτυχθεί ειδικά α
ντισώματα, τα οποία θα φα
νούν με ειδικές αιματολογικές 
εξετάσεις. Εάν οι εξετάσεις γί
νουν νωρίτερα, είναι βέβαιο ό
τι θα δείξουν αρνητικά αποτε
λέσματα. Πράγμα που δεν θα 
ανταποκρίνεται στην πραγμα
τικότητα.

Οι εξετάσεις είναι:
α) ELISA (Enzyme-Linked- 

Immunoworbent assay= ειδική 
μέθοδος ανίχνευσης αντισωμά
των στο αίμα) και

β) η Western Blot,η οποία εί
ναι πιο δύσκολη και ειδική συ
νήθως στο να ανιχνεύει σε 2η 
φάση την πιστότητα ή το λαθε
μένο της προηγούμενης.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Τις πρώτες εβδομάδες από 
τη μόλυνση συμπτώματα, που 
δεν παρουσιάζουν τίποτε το ξε
χωριστό: κούραση, μικρή απώ
λεια βάρους, πυρετός, δερματι
κό εξάνθημα, φαρυγγίτιδα, 
πρήξιμο, λεμφαδένων (τράχη
λο, κάτω από τα αυτιά, στις 
μασχάλες κλπ.), βήχας, αρ
θραλγίες, νευρολογικές εκδη
λώσεις κ.ά.

Ενδεχομένως να παρουσιά
σει μία γενίκευση της διόγκω
σης των αδένων, αλλά παρ’ ό
λα αυτά δε μπορούμε να πούμε 
ακόμη ότι έχει AIDS.

Επίσης μπορεί να παρουσιά
σει και άλλες ασθένειες, όπως: 
γενική αδιαθεσία με πυρετούς, 
αδυνάτισμα, μακρόχρονες 
διάρροιες, υποτροπιάζοντα 
(που επανέρχεται) έρπη, δερ
ματίτιδα, πνευμονικές λοιμώ
ξεις, φυματίωση, σοβαρές νευ
ρολογικές διαταραχές.

Βαρύτερα σε επόμενο στάδιο 
συμπτώματα, που έχουν να κά
νουν με την τέλεια πλέον κατα
στροφή του αμυντικού συστήμα
τος: Καρκίνος του δέρματος και 
των βλεννογόνων (ARKOME 
DE KAPOSI), λοιμώξεις, εγκε
φαλικές, στομαχικές, οφθαλμο- 
λογικές, δερματικές, πνευμονι
κές, ΘΑΝΑΤΟΣ. □

Ο ΚΑΝΟΝΑΣ:

To AIDS
πάντα σκοτώνει.

ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ;
Κ α μ ί α
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*
των Χριστουγέννων

Της ΒΑΣ1ΑΣ ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΥ - ΥΔΡΑΙΟΥ, Νομικού - Δημοσιογράφον

"Του δε Ιησού γεννηθέντος εν 
Βηθλεέμ της Ιουδαίας, εν ημέ- 
μαις Ημώόου του βασιλέως, ι
δού μάγοι από Ανατολών παρα- 
γένοντο εις Ιεροσόλυμα λέγο- 
ντες, που εστίν ο τεχθείς βασι
λεύς των Ιουδαίων. Είδομεν 
γαρ αυτού τον α σ τ έ ρ α  εν τη 
ανατολή και είλθομεν προσκη- 
νύσαι αυτώ... Τότε Ηρώδης λά
θρα καθήσας καλέσας τους μά
γους ηκρίβωσε παρ ’ αυτών τον 
χρόνον του φαινομένου ά σ τ ε  
ρ α ς

.... οι δε ακούσαντες του βα- 
σιλέως επορεύθησαν και ιδού ο 
α σ τ ή ρ ον είδον εν τη ανατο
λή προήγεν αυτούς έως ελθών 
έστη επάνω ου ην το παιδίον. I- 
δόντες δε τον α σ τ έ ρ α ,  εχά- 
ρησαν χαράν μεγάλη σφο
δρά... ” (Ματθ. β ' 1-2, 7, 9-10).

Οι πληροφορίες που έφτα
σαν μέχρι τις ημέρες μας για το 
άστρο των Χριστουγέννων εί
ναι εξαιρετικά περιορισμένες. 
Οι παραπάνω περικοπές από το 
Ευαγγέλιο του Ματθαίου απο
τελούν τις μοναδικές μαρτυρί
ες που έχουμε γι’ αυτό, ενώ οι 
τρεις άλλοι Ευαγγελιστές ανα- 
φέρονται έμμεσα ή αποσιω
πούν εντελώς το γεγονός αυτό. 
Από την άλλη πλευρά όλοι οι ι
στορικοί που έζησαν εκείνη

την εποχή, όπως ο Τάκιτος και 
ο Σουετόνιος που έζησαν ανα
φέρουν εντελώς τίποτε. Η έλ
λειψη αυτή πληροφοριών προ- 
κάλεσε από τον πρώτο ήδη 
αιώνα μετά την γέννηση του 
Χριστού έντονα ενδιαφέρον 
μεταξύ τόσο των επιστημόνων 
όσο και των θεολόγων, που α
πό την σκοπιά του ο καθένας 
προσπάθησε να δώσει κάποια 
εξήγηση για το υπερφυσικό 
αυτό φαινόμενο.

Ο πρώτος που επεδίωξε να ε
ρευνήσει το άστρο των Χρι
στουγέννων από φυσική άπο
ψη ήταν ο μεγάλος νεοπλατω
νικός και εκκλησιαστικός συγ
γραφέας Ωριγένης (1850254 
μ.Χ.) που το ταύτισε με κάποιο 
λαμπρό κομήτη.

Η αντίληψη ότι το άστρο 
των Χριστουγέννων ήταν κο
μήτης ήταν τόσο έντονη κατά 
τον Μεσαίωνα ώστε ο μεγάλος 
Ιταλός ζωγράφος της πρώιμης 
αναγέννησης Τζιότο, σε ένα 
μοναδικής τέχνης πίνακα της 
γέννησης, που ονομάζεται “Η 
προσκύνηση των Μάγων” και 
σώζεται στην μητρόπολη της 
Φλωρεντίας Σάντα Μαρία ντελ 
Φιόρε, στη θέση που συνήθως 
ζωγραφιζόταν μέχρι τότε το ά
στρο πάνω από το σπήλαιο και

στην επάνω αριστερή γωνία 
αυτός ζωγράφισε έναν κομήτη. 
Η άποψη όμως αυτή, όσο ρο
μαντική κι αν παρουσιάζεται, 
δεν φαίνεται να είναι και τόσο 
ρεαλιστική. Από αρχαιοτάτων 
χρόνων η εμφάνιση ενός κομή
τη εθεωρείτο κακό σημάδι, 
γρουσουζιά, και σε καμιά περί
πτωση δεν ήταν δυνατόν να 
συνδεθεί η παρουσία του με έ
να χαρμόσυνο άγγελμα (Ευαγ- 
γέλιον), όπως ήταν η γέννηση 
του Μεσαία.

Δύο υπήρξαν οι επικρατέ
στερες θεωρίες για το αστέρι 
των Χριστουγέννων, ή ότι πρό
κειται για σύνοδο πλανητών, ή 
για ένα αστέρι σούπερ νόβα.

Η πρώτη από αυτές είναι η 
σύνοδος των πλανητών, που υ
ποστηρίχτηκε από τον πατέρα 
της σύγχρονης αστρονομίας 
Ιωάννη Κέπλερ (1571-1630). 
Η σύνοδος πλανητών λαμβάνει 
χώρα εξ αιτίας του διαφορετι
κού χρόνου περιστροφής του 
γύρω από τον ήλιο, δηλαδή 
προσέγγιση δύο ή περισσότε
ρων πλανητών στο αυτό περί
που σημείο της ουρανίου σφαί
ρας ώστε να φαίνονται σαν έ
νας υπερμεγέθης και εξαιρετι
κά λαμπρός αστέρας.

Μια μερική περίπτωση της

συνόδου των πλανητών είναι 
το “πύρινο τρίγωνο” που εθεω
ρείτο από τους αστρολόγους 
και τους μάντεις ως προάγγε- 
λος σημαντικών γεγονότων. Το 
“πύρινο τρίγωνο” σχηματίζε
ται από τους μεγάλους πλανή
τες Δία, Κρόνο και Αρη, ανα
τέλλει κατά το λυκόφως, διαρ- 
κεί αρκετές ώρες και παρου
σιάζει ένα ιδιαίτερα εντυπω
σιακό φαινόμενο.

Με βάση αυτά τα φαινόμενα 
ο Ιωάννης Κέπλερ έπειτα από 
μακροχρόνιους υπολογισμούς 
κατέληξε στο συμπέρασμα ovt 
κατά το έτος 747 από κτήσεως 
Ρώμης - δηλαδή το 7 π.Χ. - εί
χαμε σύνοδο πλανητών των Δί
α, Κρόνου και Αρη. Όπως ό
μως γνωρίζουμε από τον 6ο 
αιώνα μ.Χ. που εμφανίστηκε 
το χριστιανικό ημερολόγιο, πε
ριείχε αρκετά λάθη με αποτέ
λεσμα η όλη αρίθμηση να ολι- 
σθήσει κατά 4-5 χρόνια ε
μπρός.

Έτσι η γέννηση του Χριστού 
τοποθετείται σήμερα όχι στο έ
τος μηδέν ή 1 μ.Χ. αλλά στο 5 
π.Χ. περίπου δηλαδή δύο χρό
νια έπειτα από την σύνοδο των 
πλανητών όπως είχε υπολογί
σει ο Κέπλερ που το ταύτιζε με 
το άστρο των Χριστουγέννων.

Η αλματώδης πρόοδος της 
αστρονομίας κατά τον 20ο 
αιώνα έδωσε μια αληθοφανή ε
ξήγηση για το άστρο των Χρι
στουγέννων. Σύμφωνα λοιπόν 
με την άποψη πολλών σύγ
χρονων ερευνητών, το άστρο 
των Χριστουγέννων δεν ήταν 
τίποτα περισσότερο από έναν 
απλό αστέρα νόβα ή σούπερ- 
νόβα.

Τα αστέρια αυτά είναι συνή
θως αόρατα 14ου και 15ου με
γέθους που ξαφνικά αυξάνουν 
θεαματικά την λαμπρότητά 
τους με πολύ ταχύ ρυθμό, α
φού δε φτάσουν σε ένα μέγιστο 
λαμπρότητας, αρχίζουν σιγά- 
σιγά να εξασθενούν.

Η αύξηση της λαμπρότητας 
των αστέρων αυτών είναι 
50.000 έως 60.000 φορές μεγα
λύτερη από την αρχική τους. 
Ένας σούπερ νόβα στη φάση 
της μεγίστης λαμπρότητάς του 
λάμπει περισσότερο από ένα 
δισεκατομμύριο φορές από ό,τι 
ο Ήλιος, φτάνει στο μέγιστο
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της λαμπρότητάς του μέσα σε 
λίγες μέρες, ενώ η ελάττωσή 
του διαρκεί πολλούς μήνες ή 
ακόμη και 2-3 χρόνια.

Να λοιπόν πως εξελίχθηκε η 
ιστορία του αστεριού της Βη
θλεέμ σύμφωνα με τους α
στρονόμους J. SEYMOYR & 
Μ. SEYMOYR. Οι Μάγοι, 
που κατήγοντο από την Χαλ- 
δαία και ήταν γνώστες όλων 
των αστρονομικών γνώσεων 
της εποχής τους (μάγος σή- 
μαινε στους προχριστιανι- 
κούς χρόνους επιστημών, α
στρολόγος, αστρονόμος), πα
ρατήρησαν την τριπλή σύνο
δο που έγινε το 7 π.Χ., διαι- 
σθάνθηκαν την σημασία της 
και άρχισαν να σχεδιάζουν το 
ταξίδι τους.

Ο νόβα που ανέλαμψε την 
Άνοιξη του 5 π.Χ., διέλυσε και 
τους τελευταίους δισταγμούς 
τους και τους έκανε να πραγ
ματοποιήσουν το μακρύ και 
δύσκολο ταξίδι τους, έφτασαν 
δε στον προορισμό τους περί 
τον Απρίλιο του 4 π.Χ. όταν ο 
Χριστός ήταν περίπου ενός έ
τους. Αυτό φαίνεται και στην 
σχετική περικοπή του ευαγγε
λίου όπου ο αστέρας “...έστη 
επάνω ου ην το παιδίον”.

Ο ευαγγελιστής αναφέρει 
παιδίον πλέον και όχι βρέφος, 
που θα ανέφερε αν ο Χριστός 
ήταν νεογέννητος, που σημαί
νει ότι οι Μάγοι ακολούθησαν 
για μακρύ χρονικό διάστημα 
τον αστέρα και έφτασαν στην 
Βηθλεέμ αρκετό καιρό μετά τη 
γέννηση...

Όποια κι αν είναι η επιστη
μονική αντίληψη, που ίσως ε
πικρατεί στην εποχή μας, υ
πάρχουν κάποιες περιπτώσεις 
που ο θρύλος έχει μεγαλύτερη 
αξία από την πραγματικότη
τα. Όπως συμβαίνει και με 
τον Αγιο Βασίλη που κάνει 
κάθε Δεκέμβριο όλες τις παι
δικές ψυχές να χαίρονται, έτσι 
και το άστρο των Χριστου
γέννων, φυσικό - υπερφυσικό 
φωτίζει, θερμαίνει και ομορ
φαίνει τις καρδιές όλων των 
ανθρώπων.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ,
με την ευχή το άστρο της Βη
θλεέμ να είναι οδηγός στη ζωή 
του καθένα μας. □

Μυστήριον ξένον ορώ και παράδοξον
Ο (")ε<ίς ε κ π λ η ρ ώ ν ε ι  τ η ν  υ π ό σ χ ε σ ή  του

Μετά την παρακοή του ανθρώπου ο Θεός δεν τον εγκαταλείπει, απεναντίας σχεδιάζει τη σωτηρία του.
Για να γίνει όμως πραγματικότητα το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου έπρεπε να συνεργα
στεί με κάποιο λαό. Κληρονόμος των υποσχέσεων αυτών γίνεται κατ’ αρχήν ο λαός του Ισραήλ ο οποίος 
ανέλαβε να προετοιμάσει όλους τους άλλους λαούς της γης να δεχτούν τη σωτηρία.
Η εκλογή αυτή είναι πράξη της αγάπης του Θεού με την οποία επιλέγονται άτομα ή λαοί για να εκπληρώ
σουν τους στόχους και το σχέδιο του Θεού. Η συνεργασία αυτή δοκιμάστηκε πολλές φορές από αντίξοες 
περιστάσεις, όμως η δύναμη και η αγάπη του Θεού θα υπερνικήσει όλα τα εμπόδια και οι υποσχέσεις του 
για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους θα αρχίσουν να εκπληρώνονται.
“Και ο Λόγος έγινε άνθρωπος και έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας και είδαμε τη Θεϊκή του δό
ξα...’’(Ιωάνν. 1,11-12-14).

Ιο Πλήρωμα του Χρόνον - Ο Μεσαίας Χριστό;

Η υπόσχεση αυτή του Θεού θα γίνει πραγματικότητα αιώνες αργότερα στο πρόσωπο της Θεοτόκου Μα
ρίας. Τ ό τ ε  που ο άνθρωπος είχε φτάσει στο αδιέξοδο και είχε πέσει σε τραγικές περιπέτειες. Τότε 
που μια γενική αμφιβολία διαπερνούσε τις ψυχές των ανθρώπων. Τότε που η ηθική διαφθορά κυριαρχού
σε παντού, τότε άρχισε η αναζήτηση μιας νέας κοινωνίας “καθαρής”, κοινωνίας ισότητας και αδελφοσύ
νης. Η απάντηση της αγάπης του Θεού στο αδιέξοδο που δημιούργησαν οι άνθρωποι, ήταν να στείλει στη 
γη το “μονογενή του Υιό” τον Ιησού Χριστό.
Ό σο περνούσαν τα χρόνια ο Θεός Φανέρωνε με τους “Προφήτες” του όλο και πιο καθαρά τα χαρακτη
ριστικά” αυτού που πρόκειται να έρθει για να τους λυτρώσει. Ό λοι μιλούν πια για ένα “Μ ε σ σ ί α” που 
θα έρθει.
Ο όρος “Μεσαίας” προέρχεται από εβραϊκή λέξη που στα Ελληνικά μεταφράζεται “Χριστός” δηλαδή 
χρισμένος με αγιασμένο λάδι. Με μια γενικότερη έννοια σημαίνει τα πρόσωπα που προορίζονται από το 
Θεό για να υπηρετήσουν τα σχέδιά του.

Κ α ι να  το  π λ ή ρ ω μ α  τ ου  Χ ρ ό ν ο υ

Χειμωνιάτικες μέρες και από τον αυτοκράτορα Οκταβιανό Αύγουστο δόθηκε η διαταγή να γίνει “απο- 
γραφή” όλων των κατοίκων της απέραντης αυτοκρατορίας στον τόπο της καταγωγής τους. Έ τσι και ο I ω 
σ ή φ επειδή καταγόταν από την γενιά του “Δαυίδ” ξεκίνησε από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίος και ήρθε 
στην Ιουδαίο στη πόλη “Βηθλεέμ” για να απογραφεί μαζί με τη Μαριάμ που ήταν έγκυος. Τα πανδοχεία 
και τα καταλύματα της Βηθλεέμ ήταν γεμάτα από Ταξιδιώτες της απογραφής. Έτσι ο Ιωσήφ αναγκάστη
κε να καταφύγει σ’ ένα “Σπήλαιο” καταφύγιο βοσκών για να προφυλαχτούν από το δυνατό κρύο.

ΛΥΤΗ ΤΗ ΝΥ Χ ΙΑ ΣΥ Μ  I VI 11 \Ι ΙΌ Mi l ΥΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΥΙΟΙΣ ΓΟΙΊΚΟ I I I  ΟΝΟΣ ΓΗΣ I ΕΝ Nil 
ΣΙIΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 1 ΙΟΥ I IN Μ II ΥΦΈΠΙΡ1Α ΓΙΑ III ΣΩΤΗΡΙΑ ΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ:

Αυτή η απογραφή έγινε η αφορμή να εκπληρωθεί ο λόγος του, εσύ όπως τον είπαν οι Προφήτες: “Και συ 
Βηθλεέμ γη Ιούδα, ουδαμώς ελάχιστη ει εν τοις ηγεμόσιν Ιούδα εκ σου γαρ εξελεύσεται ηγούμενος όστις 
ποιμάνει τον λαόν μου τον Ισραήλ”
Ο ουρανός έλαμψε από “Φως” και ουράνιες μελωδίες” της ουράνιας στρατιάς, των αγγέλων.
Απλοί άνθρωποι ποιμένες και τσοπάνηδες φτωχοί φύλακες των ζώων αισθάνθηκαν πρώτοι μέσα στην πα
γερή νύκτα πως κάτι “Υπερκόσμιο” συνέβαινε κοντά τους και έτρεξαν να πανηγυρίσουν.
Μάγοι σοφοί από τα βάθη της ανατολής, φωτισμένοι από ένα “Λαμπρό αστέρι” που η μόρφωσή τους επέ
τρεπε να “εξηγούν αυτό το μυστήριο” έρχονται να προσκυνήσουν το “Θείο Βρέφος”.
Σ' αυτή την πανηγυρική ατμόσφαιρα συμμετέχει και η ίδια η Φύση:
Το Βαθύτερο νόημα της γέννησης του Χριστού
Με τη γέννηση του Χριστού πραγματοποιείται η υπόσχεση του Θεού στους ανθρώπους. Αρχίζει το ταξίδι 
προς τη σωτηρία, τη λύτρωση. Η ελπίδα γίνεται πραγματικότητα.
Γιατί το “Θείο Βρέφος” δεν έρχεται για να εγκαθιδρύσει “πολιτική εξουσία”, αλλά να φέρει το Φως! τη 
λύτρωση!
Να ανοίξει τα μάτια των πνευματικά τυφλών 
Να ελευθερώσει όσους είναι δέσμιοι των ψεύτικων Θεών 
Να φέρει νέα πίστη στα έθνη οδηγώντας στην αλήθεια
Να συγκεντρώσει το καθαρό απομεινάρι των ανθρώπων και μ’ αυτό να αποτελέσει μια νέα κοινωνία α
γάπης και να ιδρύσει την εκκλησία του!
Να φωτίσει όλα τα έθνη και λαοί που δεν άκουσαν ποτέ για το Θεό, τώρα θα τον γνωρίσουν!
Η γέννησις σου, χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε τω κόσμω το φως το της γνώσεως εν αυτή γαρ οι τοις ά- 
στροις λατρεύοντες υπί στέρος εδιδάσκοντο, σε προσκυνείν, τον Ή λιον της Δικαιοσύνης, και σε γιγνώ- 
σκειν εξ ύψους ανατολήν 
Κύριε, δόξα σοι (απολυτίκιο)
Η Παρθένος σήμερον τον υπερούσιον τίκτει, και η γη το σπήλαιον τω απροσίτω προσάγει. Αγγελοι μετά 
ποιμένων δοξολογούσι Μάγοι Δε μετά αστέρως οδοιπορούσι, δι ημάς γαρ εγεννήθη παιδίον νέον ο προ 
αιώνων θεός. (Κοντάκιο).

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ 
ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ
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ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, 
ΕΙΣ ΩΠΗΝ, ΤΟ 324 Π.Χ.

Σας παραθέτουμε σειρά από καθημερινές λέξεις 

και μερικές επισημάνσεις σε θέματα επικοινωνίας, πάντα με 

επιδίωξη τη δημιουργία του “ευάερου” κλίματος, για μια 

ελεύθερη και “ανθρώπινη” επικοινωνία.

Καθημαγμένος -η -ο Επιθ.: α. προηγ
μένος β. όρθιος γ. καταματωμένος 

Έκλυτος -η -ο Επιθ. α. φτωχός β. α
νήθικος γ. ονομαστός 

Μυκτηρίζω: α. επαινώ β. περιγελώ 
γ. φωνασκώ

Μαυλίζω: α. γοητεύω β. διαγείρω γ. 
μαυρίζω

Καθημαγμένος -η -ο Επιθ.:

Μτχ παρακ. του καθαιμάσσω (κυ- 
ριολ.) καταματωμένος. Συνήθως μετα
φορικά αυτός που έχει υποστεί μεγάλες 
δοκιμασίες, που έχει καταστραφεί ή κα- 
ταταλαιπωρηθεί π.χ. η κρίση βρίσκει 
την οικονομία καθημαγμένη.

Έκλυτος -η -ο Επιθ. :

Αυτός που δεν χαλιναγωγεί τα πάθη 
του, και δεν σέβεται τους ηθικούς κανό
νες, ο ανήθικος.

Συνώνυμα: πρόστυχος, χυδαίος, διε
φθαρμένος, αχρείος

Ετυμ. Από το εκλύω (αρχ.) τα ήθη:
οδηγώ στην ηθική ασυδοσία διαφθεί- 

ρω, εξαχρειώνω.

Μυκτηρίζω:

Εκφράζω έντονη περιφρόνηση με 
μορφασμό της μύτης και γενικότερα με 
λόγια ή πράξεις.

Συνώνυμα: περιπαίζω, κοροϊδεύω, 
χλευάζω, περιγελώ, ειρωνεύομαι, σαρ
κάζω.

Ετυμολ. (αρχ.) μυκτήρ: ρουθούνι μύ- 
σομαι: “φυσώ τη μύτη μου’’.

Μαυλίζω:

Ασκώ αισθησιακή γοητεία σε (κά
ποιον) που παρασύρω γοητεύοντάς τον: 
η μουσική μας μαύλιζε και μας έθελγε.

Συνών. Πλανεύω, ξελογιάζω
-Προτρέπω (γυναίκα) σε ανηθικότητα, 

την εκμεταλλεύομαι, εξωθώντας την 
στην πορνεία. Συνων. Εκμαυλίζω

Ετυμ. Μαύλις ή “μαστροπός προαγω-
γός”.

Πιθανό από το Μαντίς Μαις όνομα 
θεάς λυδικής καταγωγής, προστάτιδος 
των ιεροδούλων.

Ουσ. μαυλιστής συνων. Μαστροπός, 
προαγωγός, αυτός που γοητεύει που α
ποπλανά.

Λοιμός και λιμός

Ομόηχες λέξεις διαφορετικής σημασί
ας.

Το λοιμός σημαίνει θανατηφόρο (συ
νήθως) επιδημική νόσο. Είναι αρχαία λ. 
που συνδέεται ετυμολ. Με το λιμός και 
το ρ. lei: αδυνατίζω, εξασθενώ, ενώ κατ’ 
άλλους με το αρχ. Λοιγός: καταστροφή, 
όλεθρος (από πόλεμο ή αρρώστια).

Παράγωγα του λοιμός τα: λοιμώδης, 
λοιμώσσω (πάσχω στο λοιμό), λοίμωξη 
λοιμοκαθαρτήριο.

Το λιμός δηλώνει πείνα και είναι ομό- 
ριζο του λιμάζω: πεινώ λιμασμένος: πει- 
νασμένος, λίμα: πείνα λιμοκτονώ: πε
θαίνω της πείνας.

Λιμασμένος: πεινασμένος, λίμα:πείνα
λιμοκοντόρος: πεινασμένος κόμης, α- 

πένταρος ευγενής.
(Λεξικό Γ. Μπαμπινιώτη)

(Σε Συμπόσιο, ενώπιον 9.000 Αξιωματού- 
χων και Προυχόντων κάθε φυλής, Ελλήνων, 

Περσών, Μήδων...)*

“Σας εύχομαι, τώρα που τελειώνουν οι πό
λεμοι να ευτυχήσετε με την Ειρήνη. Όλοι οι 
θνητοί, απ 'εδώ και πέρα, να ζήσουν σαν ένας 
λαός, μονοιασμένοι, για την κοινή προκοπή. 
Να θεωρείτε την Οικουμένην Πατρίδα σας, 
με Κοινούς Νόμους, όπου θα κυβερνούν οι ά- 
ριστοι ανεξαρτήτως φυλής. Δεν χωρίζω τους 
ανθρώπους, όπως κάνουν οι στενόμυαλοι, σε 
Έλληνες και Βαρβάρους. Δεν μ 'ενδιαφέρει η 
καταγωγή των πολιτών, ούτε η ράτσα που 
γεννήθηκαν. Τους καταμερίζω με ένα μόνον 
κριτήριον, την Αρετήν. Για μένα, κάθε καλός 
Ξένος, είναι Έλληνας και κάθε κακός Έλλη
νας, είναι χειρότερος από Βάρβαρο.

Αν ποτέ σας παρουσιασθούν διαφορές, 
<5εν θα καταφύγετε στα όπλα, παρά θα τις λύ
σετε ειρηνικά. Στην ανάγκη θα σταθώ εγώ 
διαιτητής σας.

Τον Θεό, δεν πρέπει να τον νομίζετε ως 
αυταρχικό κυβερνήτη, αλλ 'ως κοινό πατέρα 
όλων, ώστε η διαγωγή σας να μοιάζει με τη 
ζωή που κάνουν τ 'αδέλφια στην οικογένεια. 
Από μέρους μου, θεωρώ όλους ίσους, λευ
κούς και μελαψούς. Και θα ήθελα να μην εί- 
σθε μόνον υπήκοοι της Κοινοπολιτείας μου, 
αλλά μέτοχοι, όλοι συνεταίροι. Όσο περνάει 
από το χέρι μου, θα προσπαθήσω να συ ντε- 
λεσθούν αυτά που υπόσχομαι. Τον Όρκον 
τούτο, που δώσαμε με την σπονδήν απόψε, 
κρατήσετέ τον σανΣύμβολον Αγάπης".**

Ο Μ. Αλέξανδρος με την εκστρατεία του 
έκανε γνωστή την Ελληνική γλώσσα, σ’ ό
λη την οικουμένη και με βάση την γλώσσα 
αυτή διαδόθηκε ο ελληνικός πολιτισμός και 
ο χριστιανισμός στην Ανατολή.

* Αναφέρεται: α) Από τον Αλεξανδρινό 
Φιλόσοφο Ερατοσθένη (275 - 194 π.Χ.), 
τρίτο διευθυντή της Βιβλιοθήκης Αλεξάν
δρειας. Τον άκουσε από πολλούς γέροντες, 
αυτυήκοους ακροατές, β) του Ψευδοκαλλι- 
σθένη, βιβλ. Γ', γ) τον Ζαλοκώστα, Μ.[Η1] 
Αλέξανδρος, ο Πρόδρομος του Ιησού, Αθή
να 1950 και δ) τα W.W. IARN, Alexander 
the Great, Cambridge University Press 
1948 (p.p. 399-449, esp.440).

** Είναι κήρυγμα Αγάπης, Ειρήνης, Ευ
δοκίας. Είναι ο Πρόδρομος των διδασκα
λιών του Ιησού... Και κανένας από τους με- 
τέπειτα σοφούς ή πολιτικούς, δεν διεκήρυξε 
παρόμοιες ιδέες, με τέτοια πληρότητα. □
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Για περισσότερες πληροφορίες 
θα απευθύνεστε στον πρώην συνάδελφό σας 

κ. ΑΡ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ 
στατηλ. 6397 150-6014 037 

οικ. 60 10 199
κιν. 094 562489 fax: 6016 459

Ο Π Τ I Κ Α
Γυαλιά Οράσεως-Γυαλιά Ηλιου 

Φακοί Επαφής-Εγχρωμοι Φακοί 
Ειδικές Παραγγελίες 

Παιδικό Τμήμα
20%  ΕΚΠΤΩΣΗ

Optic Design
Γωγώ Τσιμπερδώνη

Πτυχιούχος Οπτικός

Ιερά Οδός 270 -12242 Αιγάλεω 
Τηλ.: 53.10.407 - 59.00.735 - FAX: 58.19.195

Η
“Αστυνομική Επιθεόίρηση” 

εύχεται σε όλους 
Καλά Χριστούγεννα 
και Ευτυχισμένος 

ο Καινούργιος Χρόνος
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Η πολιτική και η φυ
σική ηγεσία του 
Υ.Δ.Τ. έχει κάθε 

λόγο να αισθάνεται ικανοποιη
μένη από τη μείωση των τρο
χαίων ατυχημάτων καθώς ση
μειώνεται για πρώτη φορά ύ
στερα από 15 χρόνια.

Οι ευεργετικές συνέπειες της 
μείωσης των τροχαίων ατυχη
μάτων είναι διττές πρώτον έ
χουμε λιγότερους νεκρούς και 
τραυματίες πρωταρχικό μέλη- 
μα του Υ.Δ.Τ. και παράλληλα 
προκύπτει ένα τεράστιο οικο
νομικό όφελος, αν υπολογίσει 
κανείς εργατοώρες, δαπάνες 
στα νοσοκομεία και τις ασφα
λιστικές εταιρείες.

Η μείωση των τροχαίων ατυ
χημάτων υπήρξε καρπός μιας 
σειράς μέτρων που έλαβε και 
έθεσε σ ’ εφαρμογή με τις περι
φερειακές υπηρεσίες τροχαίας, 
η Δ/νση Τροχαίας του Υ.Δ.Τ., 
με στόχο τον περιορισμό των 
τροχαίων ατυχημάτων την α
νακούφιση των κυκλοφορικών 
συνθηκών και την βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των πολι
τών, καθώς και την ευαισθητο- 
ποίηση των χρηστών των δρό
μων (οδηγών και πεζών).

Ο Δ/ντής της Δ/νσης Τροχαί
ας του Υ.Δ.Τ Αστ/κός Δ/ντής 
Τσενές Σωτήριος αναλύει τα

ευεργετικά αυτά μέτρα που έ
λαβαν οι υπηρεσίες τροχαίας 
το τρέχον έτος και το πρωταρ
χικό στόχο που είχαν καθορί
σει για την μείωση των τροχαί
ων σε 5%.

Ειδικώτερα για τον περιορι
σμό των τροχαίων ατυχημά
των.

Δόθηκαν κατευθυντήριες 
γραμμές, καθορίστηκαν προτε
ραιότητες και αναλήφθηκαν 
συγκεκριμένες δράσεις για την 
καταπολέμηση της μάστιγας 
των τροχαίων ατυχημάτων 
στον τομέα ευθύνης μας, με 
κύριο στόχο, για το έτος 1999, 
τη μείωση του αριθμού των 
τροχαίων ατυχημάτων σε πο
σοστό μέχρι 5%.

Η αστυνόμευση προκει- 
μένου να γίνει περισσότερο ου
σιαστική και αποτελεσματική:

•  Μετατοπίσθηκε κυρίως 
στην Πρόληψη, με την εφαρ
μογή μέτρων έντονης και εμ
φανούς παρουσίας Τροχονό
μων σε βασικές οδικές αρτηρί
ες και το Εθνικό Δίκτυο, σε ο
δικούς κόμβους και σημεία με 
συχνότητα τροχαίων ατυχημά
των, με την πραγματοποίηση 
πεζών και εποχούμενων περι
πολιών, με τη δυναμική και 
πληθωρική δράση ειδικών συ
νεργείων και την ευρεία χρήση

ελικοπτέρου για καλύτερο συ
ντονισμό και έλεγχο της κυ
κλοφορίας.

•  Προσανατολίσθηκε στην 
επιλεκτική βεβαίωση των πα
ραβάσεων που αποδεδειγμένα 
αποτελούν κύριες αιτίες τρο
χαίων ατυχημάτων ή επιτεί
νουν τις συνέπειες αυτών.

•  Με στόχο την αποφυγή 
διάπραξης των παραβάσεων ε
κείνων που αποτελούν αιτία 
τροχαίων ατυχημάτων ή δη
μιουργούν προβλήματα στην 
ασφάλεια της κυκλοφορίας αλ
λά και προς ενημέρωση των 
πολιτών για την σχολαστική 
και αυστηρή εφαρμογή, καθιε
ρώθηκε το μέτρο της “παράβα
σης της εβδομάδας”. Ο τροχο- 
νομικός έλεγχος στην περίπτω
ση αυτή εστιάζεται στην οριζό
μενη κεντρική παράβαση στην 
οποία δίδεται έμφαση με συ
γκρότηση αυξημένου αριθμού 
συνεργείων που ενεργούν σε ε
πιλεγμένα σημεία σε διάφορες 
ώρες του 24ώρου, χωρίς αυτό 
να σημαίνει παράλειψη βεβαί
ωσης τυχόν άλλων παραβάσε
ων που συντρέχουν τη συγκε
κριμένη στιγμή του ελέγχου 
και διαπράχθηκαν από το ίδιο 
πρόσωπο ή άλλων παραβάσε
ων που διαπιστώνονται οπου
δήποτε κατά το χρόνο εκτέλε

σης της υπηρεσίας του προσω
πικού.

•  Κατόπιν αυτού ορίσθηκαν 
για το μήνα Οκτώβριο οι παρα
κάτω παραβάσεις με έναρξη την 
11η ημέρα του μηνός αυτού:

❖  εβδομάδα 11-17/10/1999, 
ταχύτητα,

❖  εβδομάδα 18-24/10/1999, 
μέθη οδηγών,

♦ί* εβδομάδα 24-31/10/1999, 
προτεραιότητα κινήσεως οχη
μάτων.

Το αποτέλεσμα του μέτρου 
αυτού ήταν να αυξηθεί ο αριθ
μός των παραβάσεων αυτών σε 
σχέση με τις παραβάσεις που 
βεβαιώθηκαν μετά από διατα
γές μας για πραγματοποίηση έ
κτακτων εξορμήσεων που σε 
ποσοστό ως προς την ταχύτητα 
67%, ως προς την μέθη οδη
γών 45%, και ως προς την πα
ραβίαση προτεραιότητας κινή- 
σεως οχημάτων 88%.

•  Εντατικοποιήθηκε η α
στυνόμευση του εθνικού οδι
κού δικτύου, ειδικά, αλλά και 
του συνόλου του οδικού δικτύ
ου της χώρας, γενικότερα, με 
αυτοκίνητα με συμβατικούς α
ριθμούς κυκλοφορίας, μέτρο 
που εφαρμοζόταν από αρκετών 
ετών όχι όμως σε σταθερή και 
μόνιμη βάση, όπως θα γίνεται 
από τώρα και μετά.
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Τα αυτοκίνητα αυτά είναι 
διαφόρων εταιρειών όπως 
MERCEDES, OREL, AUDI, 
FORD, NISSAN, SUZUKI, 
κ.λπ.

•  Και τέλος προχωρήσαμε 
στην πλήρη αξιοποίηση των υ
παρχόντων τεχνικών μέσων 
(αλκοολομέτρων-ραντάρ).

Εξάλλου τέθηκε όριο 
(στόχος) το έτος 1999 σε σχέ
ση με το 1998 αύξησης των 
πραγματοποιούμενων ελέγχων 
σε ποσοστό 30% για τις παρα
βάσεις: οδήγησης υπό την επί
δραση οινοπνεύματος, υπερβο
λικής ταχύτητας και τις χαρα
κτηριζόμενες ως επικίνδυνες.

Από τα υπάρχοντα στοιχεία 
1 Ομηνου 1999 και αντίστοιχου 
1998 προκύπτουν τα εξής:

•  Μέθη: αύξηση παραβάσε
ων 27,9%.

•  Υπερβολική Ταχύτητα: 
αύξηση παραβάσεων 34%.

•  Επικίνδυνες Παραβάσεις 
αύξηση 10%.

Για την αποτελεσματικό
τερη ανταπόκριση στους ελέγ
χους διαπίστωσης παραβάσε
ων ταχύτητας και μέθης εφο
διάσθηκαν οι Υπηρεσίες μας 
με 200 RADAR, νέου τύπου τα 
οποία λειτουργούν με ακτίνες 
λέιζερ και με 250 συσκευές α
νίχνευσης και μέτρησης αλκο
όλης στην εκπνοή, τύπου 
LION SP 400. LION SP 400 Ρ 
Αγγλικής προέλευσης, και 
ALKOTEST + 7410 + PRINT
ER Γερμανικής προέλευσης, οι 
οποίες ανήκουν στην πλέον 
σύγχρονη τεχνολογία διεθνώς.

Γίνονται επιπλέον προσπά
θειες για την προμήθεια και νέ
ων τέτοιων συσκευών, ώστε 
κάθε υπηρεσία μας να έχει του
λάχιστον δύο (2) συσκευές, 
προκειμένου να ανταποκρίνε- 
ται ουσιαστικά στις αυξανόμε
νες απαιτήσεις.

Παρακολουθείται μηχα
νογραφικά η δραστηριότητα 
των Υπηρεσιών Τροχαίας, ό
σον αφορά την μείωση των 
τροχαίων ατυχημάτων και γί
νονται με διαταγές μας οι ανα
γκαίες παρεμβάσεις για την 
αύξηση της απόδοσης και βελ
τίωσης της εικόνας της Τροχαί
ας.

Βρίσκεται σε εξέλιξη ενη
μερωτική καμπάνια (SPOTS -

Αφίσσες κ.λ.π.) από το μήνα 
Αύγουστο τρέχοντος έτους με 
μηνύματα που έχουν θέμα την 
οδική ασφάλεια.

Από τα στατιστικά στοιχεία 
των τροχαίων ατυχημάτων 
ΙΟμήνου του έτους 1999 και 
του αντίστοιχου χρονικού δια
στήματος του έτους 1998 προ
κύπτει συνολικά μείωση στα α
τυχήματα σε ποσοστό 3,9% 
και στους παθόντες 3,1%, αλ
λά παράλληλα προκύπτει μεί
ωση και σε κάθε κατηγορία α
τυχημάτων (Θανατηφόρα 
5,4% - Σοβαρά 1,5% - Ελαφρά 
4,2%) και παθόντων (Νεκροί 
4,2% - Βαριά 2,8% και Ελα
φρά Τραυματίες 3,1%).-

Τα μέτρα που λάβαμε το τε
λευταίο διάστημα μας οδη
γούν στο συμπέρασμα ότι ήδη 
κινούμεθα προς τη σωστή κα
τεύθυνση και ευελπιστούμε 
στο άμεσο μέλλον να έχουμε 
θετικότερα αποτελέσματα 
στον τομέα αυτό, αφού σκο
πεύουμε να ενισχύσουμε την 
τροχονομική αστυνόμευση με 
κάμερες καταγραφής παραβά
σεων και κινητές μονάδες κα
τάλληλα εξοπλισμένες με σύγ
χρονα μέσα. □

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
ΦΑΣΟΝ - ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Μ ΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗ

J S B S S
Μ ε ίρ ίπ ο ίς  2°

Αν φέτος το χειμώνα σκέπτεστε 
να φορέσετε δερμάτινα ή να επιδιορθώσετε 

το παλιό αγαπημένο σας μπουφάν 
επισκεφθείτε το εργαστήριό μας.

Ε ιδ ικ ές  τ ιμ έ ς  γ ια  τονς Α σ τυ ν ο μ ικ ο ύ ς

ΠΑΡΑΣΧΟΥ 117, ΓΚΥΖΗ, τηλ  64.53.730

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ / ΥΔΤ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΑΘΟΝΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ 10ΜΗΝΟΥ 1999 & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ 1998

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 1999 1998 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
Θανατηφόρα 1596 1697 -101 -6%

Σοβαρά 3217 3264 -47 -1,4%

Ελαφρά 15683 16398 -715 -4,4%
ΣΥΝΟΛΟ 20496 21359 -863 -4%

ΠΑΘΟΝΤΕΣ 1999 1998 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
Νεκροί 1815 1906 -91 - 4,8%
Βαριά τραυματίες 4094 4215 -121 - 2,9%

Ελαφρά τραυματίες 23428 24201 -773 - 3,2%

ΣΥΝΟΛΟ 29337 30322 -985 - 3,2%
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕ
ΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

•  Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. 
Μιχάλης Χρυσοχοϊδης συνοδευόμενος 
από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αντιστράτηγο κ. Ιωάννη Γεωργα- 
κόπουλο πραγματοποίησε υπηρεσιακή 
επίσκεψη στο Μεσολόγγι και είχε συνα
ντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες, 
συνδικαλιστικές ενώσεις, βουλευτές και 
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

•  Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεως κ. Δημήτρης 
Ευσταθιάδης πραγματοποίησε υπηρε
σιακές επισκέψεις στις Αστυνομικές 
Διευθύνσεις Ημαθίας και Λάρισας, 
συνοδευόμενος από τον Α’ Υπαρχηγό 
του Σώματος Αντιστράτηγο κ. 
Γεώργιο Πλάκα καθώς και Ξάνθης, 
και Ηρακλείου, προκειμένου να επιθε
ωρήσει κτιριακές εγκαταστάσεις αστυ
νομικών υπηρεσιών και συνοριακών φυ
λάκων.

•  Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεως κ. Δημήτρης 
Ευσταθιάδης συνοδέυσε τον πρωθυ
πουργό κ. Κωνσταντίνο Σημίτη, ως μέ
λος κυβερνητικού κλιμακίου στην επί
σκεψη που πραγματοποίησε στην Κρή
τη την 26η και 27η Νοεμβρίου.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ημερίδα με θέμα τις κοινωνικές και 
οικονομικές επιπτώσεις της εγκληματι
κότητας πραγματοποιήθηκε πρόσφατα 
στα Χανιά με πρωτοβουλία του Πολυτε
χνείου Κρήτης. Την ημερίδα τίμησαν με 
την παρουσία τους ο π. Υπουργός Δημο
σίας Τάξεως κ. Βαλυράκης, ο Αντιδή- 
μαρχος Χανίων κ. Δασκαλάκης, εκπρό
σωπος του Νομάρχη Χανίων και ο Μη
τροπολίτης Κυδωνιάς και Αποκορώνου 
Ειρηναίος. Εκ μέρους της Ελληνικής Α
στυνομίας παρευρέθη και μετέφερε χαι
ρετισμό του Υπουργού Δημοσίας Τάξε
ως ο Α ' Υπαρχηγός του Σώματος κ. Γε
ώργιος Πλάκας. Ο κ. Α’ Υπαρχηγός, α
μέσως μετά την εναρκτήρια ομιλία του 
αναφερόμενος στην εγκληματικότητα 
τόνισε τις αυξητικές τάσεις της ιδιαίτε
ρα στους τομείς των ανθρωποκτονιών 
και των ναρκωτικών καθώς και στις γε
νικές προσπάθειες του Υπουργείου μας 
για την καταπολέμησή της. Γνωστοποί- 
ησε ότι με βάση την ανάλυση των στοι
χείων που τηρούνται στο ΥΔΤ, προκύ
πτει μια ποιοτική διαφοροποίηση της ε
γκληματικότητας, που εστιάζεται σ ’ ορι
σμένες μορφές εγκλημάτων και κατηγο
ρίας δραστών, που εμφανίζονται συχνό
τερα απ’ ότι στο παρελθόν και έχουν τά
σεις σταθεροποίησης της αυξητικής 
τους πορείας. “Οι ληστείες παρουσιά
ζουν ιδιαίτερη αύξηση τα τελευταία χρό
νια. Συχνότατα οι ληστείες έγιναν με  
θρασύτατο τρόπο, αδίστακτο και καλο- 
σχεδιασμένο, που είχε ως στοιχείο την α
διαφορία για τα ανθρώπινα θύματα και 
στόχο, πεζούς, κατοικίες, πολυκαταστή
ματα, χρηματαποστολές, τράπεζες κ.λπ. 
Επίσης δημιουργεί ιδιαίτερη ανησυχία η 
αλματώδης αύξηση της χρήσης και της 
διακίνησης ναρκωτικών και ο αυξανόμε
νος ρυθμός θανάτων νεαρών χρηστών 
στα αστικά κέντρα”. Συνεχίζοντας είπε 
ότι, “το οργανωμένο έγκλημα έχει ήδη 
κάνει την εμφάνισή του στη χώρα μας  
αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι διαθέτει 
συμπαγείς οργανωτικές δομές και στρα
τηγικές από τις ομάδες που ενεργούν με  
ασαφείς τακτικές και αποτελούν μέρος ε
νός μη ενιαίου και σταθερού δικτύου. Αν 
θεωρήσουμε ότι η αντιμετώπιση της ε
γκληματικότητας συνδέεται άμεσα με την 
καταπολέμηση των παραγόντων που υ
ποθάλπουν την ανάπτυξή της, τότε το έρ
γο αυτό εμφανίζεται πολύπλοκο και καθι
στά επιτακτική την ανάγκη συμμετοχής 
του κοινού, σε μια μακρόπνοη αντεγκλη-

ματική πολιτική. Η  πολιτική αυτή προϋ
ποθέτει ριζικές αλλαγές στον τρόπο ζωής 
και συνδέεται με τη χάραξη και εφαρμο
γή μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής στον 
κοινωνικό και οικονομικό τομέα. Πέρα 
όμως, απ ’ τον μακρόπνοο αυτό σχεδία
σμά, υπάρχουν αρκετά πράγματα που 
μπορούν να γίνουν σχετικά γρήγορα και 
να βοηθήσουν στην καταστολή και την 
πρόληψη της εγκληματικότητας. Προς 
αυτή την κατεύθυνση ενεργώντας το ΥΔΤ, 
λαμβάνει και εντείνει ακόμα περισσότερο 
μια σειρά μέτρων προς αυτή την κατεύ
θυνση. ”

Ο Γ. Γραμματέας του ΣΔΟΕ κ. Κανελ- 
λόπουλος αναφέρθηκε στο πρόβλημα 
της φοροδιαφυγής και της φοροκλοπής 
και στις κοινωνικές τους επιπτώσεις. Τό
νισε τις προσπάθειες που καταβάλλο
νται από το Υπουργείο Οικονομικών και 
υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας 
των διαφόρων υπηρεσιών και ιδιαίτερα 
του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως για 
την ανταλλαγή στοιχείων.

Ο δημοσιογράφος κ. Παπανδρόπουλος 
ανέφερε το τεράστιο οικονομικό μέγεθος 
των εγκληματικών δραστηριοτήτων το 
οποίο εκτίμησε στο 1/10 του ΑΕΠ και τις 
αδυναμίες που παρουσιάζονται στις αρ
μόδιες αρχές για την αντιμετώπισή του, 
τα προβλήματα διαφθοράς και ακόμη 
τον κίνδυνο κοινωνικής και οικονομικής 
απορύθμισης σε περίπτωση που δεν α
ντιμετωπίζεται ριζικά το πρόβλημα.

Η γενική διευθύντρια της Ένωσης Α
σφαλιστικών Εταιριών κ. Αντωνάκη, α
ναφέρθηκε στις επιπτώσεις από τις απά
τες στις ασφαλιστικές εταιρίες και τόνι
σε την ανάγκη ίδρυσης ειδικού οργανι
σμού, αντίστοιχου με τον γαλλικό για τη 
μείωση της απάτης στις ασφάλειες.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης ξενοδό
χων κ. Πλεύρης τόνισε την ανάγκη της 
προστασίας της Ελλάδος από το οικονο
μικό έγκλημα για την τυχόν μείωση του 
τουριστικού ρεύματος.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Τραπεζών 
κ. Τραγάκης, αναφέρθηκε στο ξέπλυμα 
βρώμικου χρήματος, στην ανάγκη εκ- 
συγχρονισμού της νομοθεσίας και στην 
ανάγκη δραστηριοποιήσεως και εξειδί- 
κευσης των αστυνομικών υπηρεσιών 
της αστυνομίας.

Στην επόμενη ενότητα της ημερίδας 
που αφορούσε στις κοινωνικές επιπτώ
σεις της εγκληματικότητας μίλησαν οι 
κοινωνιολόγοι κ.κ. Σ. Παπαϊωάννου κα
θηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο Κ. 
Κοσκινάς επίκουρος καθηγητής του Πα- 
ντείου Πανεπιστημίου και ο Γεώργιος Α-
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λεξιάς ειδικός επιστήμων στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο οι οποίοι αναφέρθηκαν 
στις διαδικασίες δημιουργίας συνθηκών 
εγκληματικότητας, στην κατασκευή του 
εγκληματία εξαιτίας της περιθωριοποίη
σης, τονίζοντας την περίπτωση των αλ
λοδαπών και τη γενικότερη αντιμετώπι
σή τους από την ελληνική κοινωνία. Α
ναφέρθηκαν ακόμα στην ανάγκη αλλα
γής “γραμμής πλεύσης” της Αστυνομίας 
και την ανάγκη για μεγαλύτερη επαφή 
της με την κοινωνία στα πλαίσια δη
μιουργίας βαθύτερων και ουσιαστικότε
ρων σχέσεων με τους πολίτες.

Η κ. Μ. Πενταράκη, υποψήφια διδά
κτορας αναφέρθηκε στα ειδικά προβλή
ματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες α
πό την έξαρση της εγκληματικότητας 
και τόνισε ότι σε μια ανδροκρατούμενη 
κοινωνία τα προβλήματα των γυναικών 
είναι οξύτερα.

Στην Τρίτη ενότητα της ημερίδας που 
είχε σχέση με τις προοπτικές για το μέλ
λον σε σχέση με την εγκληματικότητα η 
κ. Μ. Μπόση τόνισε ότι ο φόβος στο μέλ
λον, της εκδήλωσης ιδιαίτερα σοβαρών 
μορφών εγκλήματος με σημαντικές επι
πτώσεις όπως η τρομοκρατία με βάση τα 
πυρηνικά, τα χημικά και βιολογικά όπλα, 
η εξάπλωση φονταμενταλιστικών κινη
μάτων και η εξάρτηση κρατών και κυ
βερνήσεων από το οργανωμένο έγκλημα.

Ο Αστυνόμος Α’ και υποψήφιος διδά
κτορας κ. Γ. Παπακωνσταντής στην ει
σήγησή του που είχε θέμα τις οργανωτι
κές δομές της Αστυνομίας για την αντι
μετώπιση της εγκληματικότητας ανα
φέρθηκε στην επείγουσα ανάγκη εκσυγ
χρονισμού και στα προβλήματα που α
ντιμετωπίζει λόγω της κακής κατανομής 
της δύναμής της, στην έλλειψη σύγχρο
νης οργάνωσης, επιστημονικής έρευνας, 
σχεδιασμού κ.λπ. Απέδειξε με οργανο
γράμματα τη γραφειοκρατική δομή της 
Ελληνικής Αστυνομίας και πρότεινε την 
ταχύτερη ίδρυση των ήδη εξαγγελθέ- 
ντων, συμβουλίου αντιεγκληματικής πο
λιτικής και ινστιτούτου αστυνομικών 
μελετών, προκειμένου να μελετηθούν οι 
προτεραιότητες της αντιεγκληματικής 
πολιτικής και η αναδιάρθρωση των υπη
ρεσιών του Σώματος.

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων κ. Δασκαλά- 
κης ανέπτυξε τις δυνατότητες των 
Ο.Τ.Α. για τη μείωση της εγκληματικό
τητας και τόνισε την ανάγκη συνεργασί
ας των Ο.Τ.Α. με τις κρατικές υπηρεσί
ες, ιδιαίτερα στον τομέα πρόληψης.

Ο καθηγητής του Πολυτεχνείου κ. Ζο- 
πουνίδης, με τον Αστυνόμο Α’ και μετα

πτυχιακό φοιτητή κ. Μ. Νικολαράκη, α
ναφέρθηκαν στην ανάγκη θέσπισης πο- 
λυκριτήριας μεθοδολογίας για την αντι
μετώπιση της εγκληματικότητας και την 
πραγματική αποτίμηση των προβλημά
των που δημιουργεί μέσα από συγκεκρι
μένες μετρήσιμους παραμέτρους οι ο
ποίες μπορούν να δώσουν βαθμούς επι- 
κινδυνότητας σε περιοχές με βάση τους 
δείκτες εγκληματικότητας.

Στο τέλος τοποθετήθηκαν οι εκπρό
σωποι των αστυνομικών συνδικαλιστι
κών οργανώσεων, του δικηγορικού συλ
λόγου Χανίων και ο Μητροπολίτης Κυ
δωνιάς και Αποκορώνου.

Τα συμπεράσματα της ημερίδας θα 
μπορούσαν να συνοψισθούν ως εξής:

1. Αναγνωρίσθηκε η ανάγκη ύπαρξης 
επιστημονικής έρευνας για τη μελέτη 
της έξαρσης της εγκληματικότητας.

2. Κρίθηκε αναγκαία η λειτουργία Α- 
ντιεγκληματικού Συμβουλίου.

3. Διαπιστώθηκε η έλλειψη ενημέρω
σης των αστυνομικών στις νέες μορφές 
εγκληματικότητας.

4. Έγινε πρόταση για συνεργασία με τρα
πεζικούς, ασφαλιστικούς και άλλους φορείς 
για την άντληση στοιχείων με το ΥΔΤ.

5. Κρίθηκε αναγκαία η συνεργασία 
ΣΔΟΕ και ΔΟΥ.
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2ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ε.Ν.Α.Α.

Το 2ο Έκτακτο Πανελλήνιο Συνέδριο 
της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών 
Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε πρό
σφατα στη ΓΑΔΑ. Στο συνέδριο μίλησε 
ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Μιχά- 
λης Χρυσοχοϊδης και παρευρέθηκαν ο 
ΑΎ παρχηγός του Σώματος Αντιστράτη
γος κ. Γεώργιος Πλάκας, ο Αρχιεπίσκο
πος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χρι
στόδουλος, εκπρόσωποι όλων των κομ
μάτων, συνδικαλιστικών ενώσεων, ο Α- 
ντιδήμαρχος Αθηναίων κ. Γιατράκος, ο 
πρόεδρος της ένωσης Ενεργών Πολιτών 
καθηγητής Νομικής κ. Δημητρόπουλος, 
ο νομικός σύμβουλος της Π.ΕΝ.Α.Α. κ. 
Λυκουρέζος, ο επίτιμος πρόεδρος της 
Π.ΕΝ.Α.Α. ταξίαρχος κ. Βλαχογιάννης, 
οι επίτιμοι αντιπρόεδροι Αστυν. Δ/ντής 
κ. Κανέλλος και Αστυν. Α’ κ. Οικονόμου 
και πολλοί δημοσιογράφοι. Ο Αρχιεπί
σκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κή
ρυξε την έναρξη των εργασιών του Συ
νεδρίου και απηύθυνε με μεστό πατρικό 
και ενισχυτικό για τους αστυνομικούς 
λόγο, και κάλεσε την πολιτεία να πράξει 
το αυτονόητο καθήκον της απέναντι στα 
στελέχη της. (Το ψήφισμα που εκδόθηκε από 
το Συνέδριο δημοσιεύεται στη σελίδα των Υ
πηρεσιακών Νέων)

Την 22-11-1999 ο Α’ Υπαρχηγός τον Σώ
ματος Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Πλάκας 
πραγματοποίησε υπηρεσιακή επίσκεψη στο 
Κέντρο Εκπαίδευσης Συνοριοφνλάκων Νά
ουσας, σννοδενόμενος από τον Α ’ Γενικό Ε
πιθεωρητή Αστυνομίας Υποστράτηγο κ. Αν- 
δρέα Στεφάνου, τον Επιθεωρητή Αστυνομίας 
Κεντρικής Μακεδονίας Ταξίαρχο κ. Χρήστο 
Λίβανο, τον Αστυν. Α/ντή της Αστυν. Διεύ
θυνσης Ημαθίας κ. Κωνσταντίνο Ζωγράφο 
και τον Διοικητή της Σχολής Αστυν. Α ’ κ.

Βασίλειο Κρομνδα. Κατά τη διάρκεια της ε
πίσκεψης τελέσθηκε αγιασμός και στη συνέ
χεια έγινε επιθεώρηση των νεοεισερχομένων

συνοριοφνλάκων. Στην ομιλία τον ο κ. Υπαρ
χηγός απηύθυνε συμβουλές και παραινέσεις 
στους εκπαιδευόμενους συνοριοφύλακες.

Εξελέγη πρόσφατα το νέο Διοικητικό Συμ
βούλιο τον Ομίλου Φίλων Αστυνομίας Ν. Ιω
νίας η σύνθεση του οποίον έχει ως εξής: Πρό
εδρος ο Βασ. Μόττας, Αντιπρόεδρος Α’ ο 
Βησσαρίων Μηλιάδης, Αντιπρόεδρος Β’ο Ιω
άν. Φνκίρης, Γενικός Γραμματέας ο Ιωάν. 
Βελλής, Ταμίας η Παν. Λουρίδα και Μέλη οι, 
Κων. Δοδόπουλος, Χαράλ. Βοντσινάς, Γεώρ. 
Γιαλαμάς, Δημ. Παναγόπονλος, Πέτρος 
Τσιρμάκος, Ιωάν. Τανλάτος και Σταμάτης 
Σολωμός. Η διεύθυνση τον Ομίλου: Δ. Κα- 
τσώνη 18, Τ.Κ 14232, Περισαός-Ν. Ιωνία, 
τηλ. 2797250 (18.00-20.00) κάθε Δευτέρα 
και Τετάρτη.
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ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΣΤΟ 
ΜΙΚΡΟ ΤΖΑΝΗ

Επιδόθηκαν πρόσφατα στη μητέρα 
του μικρού Τζανή, τέκνο συναδέλφου 
και πληγέντα από τον πρόσφατο μεγά
λο σεισμό, επιταγές από χρήματα που 
προήλθαν από ποδοσφαιρικό αγώνα με
ταξύ των ομάδων της Ελλ. Αστυνομίας 
και του ΠΣΑΠ και από έρανο μεταξύ 
του προσωπικού της Υπηρεσίας 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην 
προσπάθεια στήριξης των σεισμοπα
θών και της οικογένειας Πολυκανδριώ- 
τη. Οι επιταγές επιδόθηκαν από τον 
Γεν. Γραμματέα κ. Δ. Ευσταθιάδη και 
Α’ Υπαρχηγό του του Σώματος Αντι
στράτηγο κ. Γεώργιο Πλάκα.

ΣΕ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ Η ΑΣΤΥΝ. 
ΥΠΟΑ/ΝΣΗ ΑΙΓΙΟΥ

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια μεταστέ- 
γασης των υπηρεσιών της Αστυνομικής 
Υποδιεύθυνσης Αιγίου στο νέο σύγχρο
νο κτίριο της οδού Σολωμού 26 στο Αί
γιο. Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν πλήθος 
κόσμου, ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. 
Α. Φούρας, ο Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου μας κ Δημήτριος Ευσταθιά- 
δης, ο Β’ Υπαρχηγός της Ελληνικής Α
στυνομίας Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος 
Παπαδημητρόπουλος, βουλευτές του 
νομού Αχαΐας, ο Γενικός Επιθεωρητής 
της Γ’ Γεν. Επιθ. Υποστράτηγος κ. Ε. 
Σκούρας, ο Επιθεωρητής Αστυνομίας 
Δυτικής Ελλάδας Ταξίαρχος κ. Ε. Κου- 
σκουρής, ο Δ/ντής της Αστυν. Δ/νσης Α
χαΐας Αστυν. Δ/ντής κ Α. Παπαδόπου- 
λος, ο Διευθυντής της Αστυν. Υ- 
ποδ/νσης Αιγίου Αστυν. Δ/ντής κ. Α. 
Γκοτσόπουλος, οι δήμαρχοι Αιγίου, Δια- 
κοπτού, Ερινεού, Συμπολιτείας και Κα
λαβρύτων, ο πρόεδρος της Ένωσης Α
ξιωματικών Δυτικής Ελλάδας κ. Α, Αν- 
δρικόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας κ. I. 
Ταπεινός, εκπρόσωποι των δικαστικών 
αρχών, πρόεδροι και εκπρόσωποι συλ
λόγων του νομού.

Η αριστούχος μαθήτρια της Β’ Λυκείου 
Όλγα Θεοδωρικάκου, τέκνο συναδέλφων, η 
οποία πρόσφατα κατέλαβε την 1η θέση στους 
Πανελλήνιους Αγώνες Πρωταθλήματος 
Πυγμαχίας Κορασίδων.
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Οι σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Α
σφάλειας πραγματοποίησαν πρόσφατα εκ
παιδευτικό ταξίδι σε Ήπειρο και Θεσσαλία. 
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επισκάφθη
καν στρατιωτικές και αστυνομικές υπηρεσί
ες, ιστορικά μνημεία και μουσεία. Συγκεκρι
μένα επισκέφθηκαν την Α.Δ. Άρτας, το μου
σείο Βρέλλη, την Επιθεώρηση Αστυνομίας 
Ηπείρου, την Α.Δ. Ιωαννίνων, την VIII Με
ραρχία Πεζικού, το Μέτσοβο, Την Ι.Μ. Με
γάλου Μετεώρου, την Α.Δ. Τρικάλων, τη Β’ 
Γενική Αστυνομική Επιθεώρηση Θεσσαλίας 
και την Α.Δ. Λάρισας καθώς και το Αρχηγεί
ο Τακτικής Αεροπορίας, την 1η Στρατιά και 
την 110 Πτέρυγα Μάχης.

Το στιγμιότυπο από την επίσκεψη στην Λ' 
Στρατιά, με τον Διοικητή της Υποστράτηγο 
κ. Παπακώστα Ζαφείρη και το επιτελείο του.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ “ΙΑΣΩΝ”

Σεμινάριο με την επωνυμία “Ιάσων” που αφορά την αντιμετώπιση της πα
ράνομης μετανάστευσης και των οργανωμένων κυκλωμάτων λαθροδιακίνη- 
σης στο χώρο των Βαλκανίων και του Ευξείνου Πόντου, διοργανώθηκε 
πρόσφατα από τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυν. Συνεργασίας του ΥΔΤ σε κε
ντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών.

Σκοπός του σεμιναρίου αυτού ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών - μελών της Ε.Ε. και των χωρών της Ο.Σ.Ε.Π. στους τομείς της 
μετανάστευσης (εισδοχή, διαμονή, απομάκρυνση) και των ελέγχων στα εξω
τερικά σύνορα, μέσω της αμοιβαίας ανταλλαγής πληροφοριών και πρακτι
κών εμπειριών, με σκοπό την αντιμετώπιση της διασυνοριακής εγκληματι
κότητας με έμφαση στα οργανωμένα κυκλώματα λαθροδιακίνησης και της 
παράνομης μετανάστευσης γενικότερα, δεδομένης της μεταναστευτικής πί
εσης που δέχονται τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. από και μέσω των χωρών της 
Ο.Σ.Ε.Π. Στο σεμινάριο κλήθηκαν και συμμετείχαν εκπρόσωποι των αρμο
δίων αρχών όλων των κρατών - μελών της Ε.Ε. καθώς και των χωρών της 
Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.

Στιγμιότυπα από το Ράλι Φθινοπώρου 
που διεξήχθη στα Καμένα Βούρλα την ΙΟ
Ι 0-1999 και από το Ράλι Μαύρο Ρόδο που 
διεξήχθη στα Αθίκια Κορινθίας την 7-11- 
1999. Η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας 
με οδηγό τον Αρχ/κα Γρηγάριο Νιώρα και 
συνοδηγά τον Μιχάλη Πατρικούση κατέλαβε 
την 3η θέση στη γενική κατάταξη, επισφρα
γίζοντας για άλλη μια φορά το δυναμικό πα
ρόν στους ιδιαίτερα δύσκολους αυτούς αυτο- 
κινητιστικούς αγώνες που δείχνουν στο κοι
νό μια άλλη διάσταση της αστυνομικής δρα
στηριότητας, η οποία επεκτείνεται σε πλεί- 
στους όσους τομείς

Αρχηγός της αποστολής ομάδας ήταν ο 
Υπαστ. Α ’Αναστάσιος Ρήγας και Μαχανικοί 
οι Αρχ/κες Λ. Νιώρας, Β. Βάλαρης, Α. 
Κωνσταντόπουλος και Θ. Χαλματζής.
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΝΕΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα σε όλα 
τα Τμήματα Δοκ. Αστυφυλάκων η τελε
τή ονομασίας 1.515 συνολικά νέων Α
στυφυλάκων της 3ης Εκπαιδευτικής σει
ράς 1997-1999. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
η τελετή σε κάθε Τ.Δ.Α. πραγματοποιή
θηκε με κάθε λαμπρότητα, αλλά συνάμα 
προσδόθηκε ο λιτός τόνος στις εκδηλώ
σεις με εξοικονόμηση χρημάτων από τη 
μη παράθεση μεγάλων δεξιώσεων, ως 
πράξη συμπαράστασης σεισμοπλήκτων 
οικογενειών συναδέλφων μας.

Τ.Δ.Α. Ρέθυμνου

Στην εκδήλωση παρέστη ο Αστυν. Ε
πιθεωρητής Κρήτης Ταξίαρχος κ. I. Πα- 
νηγυράκης, εκπρόσωποι της Νομαρχια
κής και Τ.Α. και λοιπών Αρχών.

Τ.Δ.Α. Ξάνθης

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε αί
θουσα που παραχωρήθηκε από τον Δή
μο Ξάνθης και παρέστη ο Υφυπουργός 
Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Απο
κέντρωσης κ. Γ. Φλωρίδης, ο Μητροπο
λίτης Ξάνθης και Περιθωρίου κ.κ. Πα- 
ντελεήμων, ο Επιθεωρητής Α’ Γεν. 
Επιθεώρησης Αστυνομίας Υποστρά
τηγος κ. Ανδρέας Στεφάνου, ο Διοικητής 
του Δ' Σώματος Στρατού Αντιστράτηγος 
κ. Γ. Αντωνακόπουλος, βουλευτές του 
νομού, ο Νομάρχης, και συγγενείς.

Τ.Δ. Κομοτηνής

Στην τελετή παρέστη ο Επιθεωρητής 
Αστυνομίας Κεν. Μακεδονίας Ταξίαρ
χος κ. Χρ. Λίβανος, ο Μητροπολίτης 
Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Δαμα
σκηνός, ο Γ. Γραμματέας Περιφέρειας 
Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης κ. Σταύ
ρος Καμπέλης, εκπρόσωποι της Νομαρ
χιακής και Τ. Α., πολιτικών κομμάτων, 
Αστυνομικών και Στρατιωτικών Αρχών.

Τ.Δ.Α. Καρδίτσας

Στην εκδήλωση παρέστη ο Επιθεωρη
τής Αστυν. Θεσσαλίας Ταξίαρχος κ. 
Κωνσταντίνος Καλαμπαλίκης, ο Μη
τροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ.κ. 
Σεραφείμ, βουλευτές του νομού, εκπρό
σωποι της Νομαρχιακής και Τ.Α., λοι
πών Αρχών και συγγενείς.

Τ.Δ.Α. Ρέθυμνου

Τ.ΔΑ. Ξάνθης
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Τ.Δ.Α. Γρεβενών

Στην εκδήλωση παρέστη ο Γ ενικός Ε
πιθεωρητής Αστυνομίας Υποστράτηγος 
κ. Παύλος Δουκιατζάκης, ο Μητροπολί
της Γρεβενών κ.κ. Σέργιος εκπρόσωποι 
της Νομαρχιακής και Τ.Α., λοιπών Αρ
χών και συγγενείς.

Τ.Δ.Α. Σητείας

Στην τελετή παρέστη ο Γεν. Επιθεω
ρητής Αστυνομίας Νήσων Νοτίου Αι
γαίου και Κρήτης, Υποστράτηγος κ. 
Μάριος Πουλάκης. Επίσης παρευρέθη- 
καν ο Μητροπολίτης Ιεροπύτνης και Ση
τείας κ.κ. Ευγένιος που χοροστάτησε 
στη δοξολογία, εκπρόσωποι της Νομαρ
χιακής και της Τ.Α., Αστυνομικών και 
λοιπών Αρχών, και συγγενείς.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

- Το Τμήμα Τροχαίας Σερρών διορ- 
γάνωσε έκθεση με θέμα “οδηγός - κρά
νος - δίκυκλο” σε μια προσπάθεια πρό
ληψης και μείωσης των τροχαίων ατυ
χημάτων από τα δίκυκλα. Η έκθεση χω
ριζόταν σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη 
ενότητα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
υπήρχαν εκθέματα που αφορούσαν οδη
γίες και συμβουλές για τους οδηγούς δι- 
κύκλων. Στη δεύτερη ενότητα οι επισκέ
πτες παρακολουθούσαν ένα 20λεπτο 
φιλμ που γυρίστηκε από την Τροχαία σε 
συνεργασία από το τηλεοπτικό κανάλι 
“Τηλε-επιλογές”, σχετικά πάντα με το 
δίκυκλο και τη σωστή συμπεριφορά του 
οδηγού. Στην Τρίτη ενότητα ακολου
θούσε συζήτηση μεταξύ επισκεπτών και 
αρμοδίων βαθμοφόρων.

Την Κυριακή 21-11-1999 διεξήχθη ο 6ος 
Διεθνής Μαραθώνιος Πάτρας υπό την αιγί
δα τον Οργανισμόν Νεολαίας και Άθλησης 
τον Δήμον Πατρών σε συνεργασία με τον 
Σύλλογο Δρομέων Υγείας Πατρών. Ο Μαρα
θώνιος γίνεται κάθε χρόνο από το 1994. Ε
φέτος συμμετείχαν 192 αθλητές απ’ όλον τον 
κόσμο και τερμάτισαν 153. Ανάμεσα στους 
τερματίσαντες ήταν και όνο μαραθωνοδρό
μοι αστυνομικοί που για πολλά χρόνια τώρα 
δίνουν το αγωνιστικό τους παρόν σε ελληνι
κούς και διεθνείς αγώνες. Πρόκειται για τον 
Αρχιφνλακα Ευάγγελο Κιονρτίδη που υπη
ρετεί στον A. Τ. Γλυφάδας και τον Αρχιφνλα- 
κα Γεώργιος Καραβατάκη που υπηρετεί στο 
Α.Τ. Σαππών. Και οι δυο συνάδελφοι διήνν- 
σαν τα 42.195 μέτρα τον αγώνα και τερμάτι
σαν αισίως με πολύ καλή σειρά.
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ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 
ΣΤΗ ΑΙΟΙΚΗΣΗ 
ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟΛ

Για πρώτη φορά ένας Έλληνας Αστυ
νομικός εξελέγη στο ανώτατο διοικητι
κό όργανο της Διεθνούς Αστυνομίας. 
Πρόκειται για τον Διευθυντή της Δ/νσης 
Αστυνομικής Συνεργασίας Ταξίαρχο κ. 
Νικόλαο Τασιόπουλο που εξελέγη και 
συμμετέχει στην Εκτελεστική Επιτροπή 
που ασκεί τον συντονισμό και χαράσσει 
την πολιτική της Ιντερπόλ, τον μεγαλύ
τερο μετά τον ΟΗΕ διεθνή οργανισμό, 
στον οποίο συμμετέχουν 180 χώρες. Η 
διοίκηση της Ιντερπόλ αποτελείται από 
τον πρόεδρο, τρεις αντιπροέδρους και ε
πτά μέλη. Τα μέλη δεν εκπροσωπούν 
μόνο τη χώρα τους αλλά μια ολόκληρη 
ήπειρο. Ο Ταξίαρχος Ν. Τασιόπουλος 
μαζί με ένας Ισπανό εκπροσωπεί την ευ
ρωπαϊκή ήπειρο. Η εκλογή έγινε πριν α
πό έναν μήνα στη Σεούλ. Ο Ταξίαρχος 
Ν. Τασιόπουλος έλαβε 73 ψήφους ένα
ντι 49 του συνυποψήφιού του από τη 
Νορβηγία και απηύθυνε χαιρετισμό στη 
Γ ενική Συνέλευση σε τέσσερις γλώσσες, 
μεταξύ των οποίων και τα αραβικά. Ο ί
διος υποστηρίζει ότι: “οι επιτυχίες της 
Ελληνικής Αστυνομίας και του Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεως είναι δύο. Εκτός 
από τη δική μου εκλογή, θεωρώ σημα
ντική επιτυχία ότι η επόμενη σύνοδος 
της Γενικής Συνέλευσης της Ιντερπόλ 
θα γίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 
τον Οκτώβρη του 2.000 στην όμορφη 
Ρόδο”. Σε σχετική ερώτηση της Α.Ε. 
σχετικά με το ρόλο της Ιντερπόλ διευ
κρίνισε πως “η Εκτελεστική Επιτροπή 
της Ιντερπόλ χαράσσει την πολιτική για 
την καταπολέμηση του διεθνούς εγκλή
ματος. Μελετά της τάσεις που επικρα
τούν σε γεωπολιτικό επίπεδο και προω
θεί την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
των εθνικών κέντρων αναφορικά με την 
Ιντερπόλ. Η Διεθνής Αστυνομία έχει να 
αντιμετωπίσει σε κάθε εποχή τις προ
κλήσεις του διεθνούς εγκλήματος και ως 
πρώτο ζήτημα στην εποχή μας θεωρεί το 
χτύπημα του ξεπλύματος χρημάτων. 
Δεύτερη προτεραιότητα είναι τα ναρκω
τικά, η παιδική πορνεία, το εμπόριο ό
πλων και πυρηνικών και φυσικά η τρο
μοκρατία”. Σε ερώτησή μας για τις δυ
σκολίες που αντιμετωπίζει στον συντο
νισμό των αστυνομιών των διαφόρων 
χωρών η Ιντερπόλ ο κ. Ταξίαρχος είπε 
πως, “δίνουμε μεγάλη σημασία στο θέ
μα της επικοινωνίας και συνεργασίας 
των διαφόρων κρατών- μελών της Διε

Ο Ταξίαρχος κ. Νικόλαος Τασιόπουλος και εκατέρωθεν οι επικεφαλής 
των εθνικών κεντρικών γραφείων της Ιντερπόλ, ΗΠΑ και Αυστραλίας.

θνούς Αστυνομίας. Σ ’ αυτόν τον τομέα 
παρέχει μεγάλες δυνατότητες το σύγ
χρονο ηλεκτρονικό σύστημα ASF που 
δίνει αυτοματοποιημένη δυνατότητα α
ναζήτησης και από φέτος λειτουργεί 
στην Ελλάδα. Αυτό το σύστημα μας πα
ρέχει τη δυνατότητα να γνωρίζει η κάθε

χώρα ποια είναι τα κλεμμένα αυτοκίνη
τα αλλά και να αναζητά τα κλεμμένα έρ
γα τέχνης. Πρόκειται για ένα σημαντικό 
βήμα που πρόσφατα έγινε και τα αμέ
σως επόμενα χρόνια θα υπάρξουν και θα 
ανακοινωθούν και άλλα σημαντικότε
ρα”. □

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η τελετή αγιασμού για την έναρξη εκπαίδευσης των Ειδικών 
Φρουρών στα εκπαιδευτικά Κέντρα Αμαρουσίου και Μεσολογγίου από τον Αρχιμανδρίτη κ. 
Νεκτάριο Κιοΰλο. Παρέστησαν, στο Μαρούσι ο Α/ντής Εκπαίδευσης Αστυν. Α/ντής κ. Γ. Ανα- 
γνωοτόπουλος, ο A/τής της Σχολής Αστ/κων Αστυν. Α/ντής κ. Βασ. Τασιόπουλος, ο Υποδιοι
κητής της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας Αστυν. Υποδ/ντής κ. Γ. Σκρέκας και στο Μεσολόγγι ο 
Αντινομάρχης κ. Π. Ντάσκαρης, ο Αντιδήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου κ. Αναγνωστόπουλος, ο 
Γ  Γ.ΕΑ. Υποστράτηγος κ. Ε. Σκούρας, ο Ταξίαρχος κ. Ε. Κούσκουρας, ο Διευθυντής της Α. 
Δ. Αιτωλ/νίας Αστυν. Υποδ/ντής κ. Αημήτριος Καραλής, ο Διοικητής της Σχολής Αστυφυλά
κων Αστυν. Α/ντής κ. Βασ. Τασιόπουλος, και ο Α/τής του Κ.Ε.ΕΙ.Φ. Αστυν. Υποδ/ντής κ. Θε
όδωρος Ρέγκλης, ο οποίος διάβασε και την ημερήσια διαταγή.

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
Π Ο Υ ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΤΙΣ

Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος (από Ρ έως τέλος)

ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΒΛΘΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΡΑΒΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΡΑΓΓΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΡΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΡΑΓΙΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΡΑΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΡΑΜΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 
ΡΑΠΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΡΑΤΣΙΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕ1Ω 
ΡΕΝΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΡΕΠΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΡΕΠΑΝ1ΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΡΙΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΡΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΡΙΖΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 
ΡΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΡΟΥΜΠΕΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΡΟΥΜΠΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 
ΡΟΥΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΝΑ 
ΡΟΥΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 
ΣΑΒΒΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΣΑΊΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 
ΣΑΚΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ 
ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΑΜΠΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΣΑΡΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 
ΣΑΣΣΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΣΕΜΕΡΤΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
ΣΕΡΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΕΡΡΗ ΑΝΝΑ
ΣΗΦΑΚΗ-ΚΟΥΤΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
ΣΙΔΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΙΔΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΣΙΜΟΡΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΣΙΜΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 
ΣΙΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΣΙΟΥΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 
ΣΙΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΣΙΩΡΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 
ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΦΩΤΗΣ 
ΣΚΑΡΠΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 
ΣΚΙΑΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΣΚΟΛΑΡΙΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΣΚΟΥΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
ΣΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΣΚΟΥΡΑ ΑΡΕΤΗ 
ΣΚΟΥΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 
ΣΚΡΙΤΖΟΒΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 
ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΣΟΦΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΣΤΑΘΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
ΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
ΣΤΑΜΑΤΗ ΔΡΟΣΙΝΑ 
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 
Σ'ΓΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ 
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 
ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΡΑΒΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΡΑΓΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΡΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΡΑΓΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΡΑΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 
ΡΑΜΜΟΣ ΗΛΙΑΣ 
ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΡΑΤΣΙΑΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΡΕΝΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΡΕΠΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΡΕΠΑΝΙΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΡΙΖΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
ΡΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΡΟΥΜΠΕΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΡΟΥΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΡΟΥΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΡΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΣΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΑΚΚΑΣ ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ 
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 
ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΣΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΑΣΣΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΣΕΜΕΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΣΕΡΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΣΕΡΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 
ΣΗΦΑΚΗ-ΚΟΥΤΑΛΑΚΗ ΠΟΠΗ 
ΣΙΔΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΣΙΔΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΙΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΣΙΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΣΙΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΣΙΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΣΙΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 
ΣΚΑΡΠΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΣΚΙΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΚΟΛΑΡΙΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
ΣΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
ΣΚΟΥΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
ΣΚΡΙΤΖΟΒΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΣΟΦΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΣΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΣΤΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΟΘΩΝ 
ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΣΤΕΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΝΟΜΟΘ.-ΑΡΧ.ΣΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΡΟΔΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ 
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΟΝΙΟΥ 
ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ 
ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ.ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΒΟΛΟΥ 
ΝΟΣ/ΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
Α. Σ. Ο. Ε.
ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΦΙΛ.ΣΧ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΕΙ ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΕΙ ΒΟΛΟΥ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΣΤΥΑ
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ
ΣΤΑΤ/ΚΗ-ΑΣΦ/ΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΙΔ.ΑΚΑΔ.ΡΟΔΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΑΣΟΕΕ
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΑΕΙ ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΟΛΟΥ 
ΗΛ. ΜΗΧ. ΠΑΤΡΩΝ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ

ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Γ.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ 
Α/Α'-ΕΠΙΤ/ Α.Δ.ΞΑΝΘΗΣ 
ΑΣΤ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΔΟΪΡΑΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.ΤΑ.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - A. Τ. ΙΛΙΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ.ΚΥΨΕΛΗΣ 
ΑΝΤ/ΓΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α. Τ. ΚΑΤΟΥΝΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ. Τ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Υ.Ε.Λ.
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ - Υ.Δ.Τ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ. ΡΥΑΚΙΩΝ 
Α/Α' - Α.Τ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΕΦΦ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ΕΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΕΞΑΡΧΕ1ΩΝ 
Α/Υ' - ΕΠ. Α. Δ. ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΑΣΤ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΑ/ΤΕΛ 
Π.Υ. - Α.Τ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
Α/Υ' -ΕΠ. Α.Δ. ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.ΤΑ.ΚΥΨΕΛΗΣ 
Α/Α' - A. Τ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΑ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Α/Α' -Α ' Α.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
Υ/Β' - Α.Τ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ 
Π.Υ. - Α ' Α.Τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ.ΚΑΤΟΧΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ.ΚΑΤΟΧΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Δ ' ΑΣΤ.ΤΜ.ΠΑΤΡΩΝ 
Υ/Α' - Α.Τ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
Υ/Α'- Α.Τ.ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΕΡ/ΝΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΕΠΙΤ. Δ/ΝΣΗΣ ΤΡΟΧ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΕΠ. Α.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Π.Υ.-Α.Τ.ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
ΑΣΤ/ΚΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΤΟΥΜΠΑΣ 
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ - Γ ΓΕΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ. Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Α.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.ΤΑ.ΚΟΛΩΝΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΕΦΦ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Υ/Α' - Τ.Τ.ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/ΕΠΙΤ. 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΔΟΕΕΑΗ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΥΠ/ΝΣΗ ΤΡΟΧ. ΑΘΗΝΩΝ 
Α/Α' -Α.Τ. ΑΕΡ.ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΕΠ./Α.Δ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - A. Τ. ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΔΡΑΜΜΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - A. Τ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ ΑΤΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Α/Β' - Α.ΤΑ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - A. Τ. ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ - ΔΑΑ/ΤΕΛ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΤΜ.ΤΡ.ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
Α/Α' - Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΥΔΤ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α ' Α.Τ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
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ΣΥΛΑΊΔΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΣΥΡΡΟΥ ΜΑΡΘΑ 
ΣΦΕΤΣΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
ΣΦΗΚΑ ΜΑΡΙΑ 
ΣΦΗΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΣΦΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΤΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΑΞΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΑΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΤΑΧΤΑΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
ΤΑΧΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
ΤΕΚΙΔΟΥ ΡΟΖΑ 
ΤΕΡΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ-ΔΗΜ. 
ΤΖΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
ΤΖΑΝΕΤΕΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΤΖΑΤΖΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ 
ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΖ1ΓΚΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΤΖΙΟΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΤΖΙΟΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
ΤΖΙΩΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΤΖΙΩΡΤΣΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 
ΤΖΟΓΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 
ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΖΩΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 
ΤΗΛΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΤΙΓΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Τ0ΙΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΤΟΡΟΣΙΑΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
ΤΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΡΕΛΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΟΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
ΤΡΙΒΥΖΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΤΡΙΦΩΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΣΑΒΛΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ 
ΤΣΑΓΑΡΗ ΑΡΕΤΗ 
ΤΣΑΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΣΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΛΕΝΗ 
ΤΣΑΚΙΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΤΣΑΚΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
ΤΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΤΣΑΚΣΤΑΡΑ ΒΑΤΑ 
ΤΣΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ 
ΤΣΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 
ΤΣΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΣΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΤΣΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 
ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΣΑΜΠΑΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΣΑΝΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΣΑΠΟΓΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΣΑΤΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΤΣΕΚΛΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΣΕΝΕ ΜΑΡΙΑ 
ΤΣΕΝΕΚΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΤΣΕΝΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΣΕΝΤΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΤΣΕΡΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΤΣΕΡΓΗ ΙΩΑΝΝΑ 
ΤΣΕΡΠΕ ΣΟΦΙΑ 
ΤΣΕΤΣΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΣΙΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΣΙΑΜΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΣΙΑΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΤΣΙΚΡΙΚΑ ΣΟΦΙΑ 
ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΛΑΊΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΣΥΡΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΣΦΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΛΕΝΗ 
ΣΦΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΣΦΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΤΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΑΞΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΤΑΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΤΑΧΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΑΧΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΕΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΕΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΡΟΥΣΣΗ ΘΕΤΙΣ 
ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΤΖΑΝΕΤΕΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΖΙΓΚΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
ΤΖΙΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΖΙΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ 
ΤΣΙΩΡΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΤΖΟΓΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΖΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΗΛΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΟΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΡΑΒΝΙΩΤΟΥ ΟΛΓΑ 
ΤΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΡΕΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΣΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΡΙΒΥΖΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
ΤΡΙΦΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΤΣΑΒΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΤΣΑΓΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΣΑΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΤΣΑΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΤΣΑΚΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΤΣΑΚΣΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΣΑΜΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΤΣΑΜΠΑΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΤΣΑΠΟΓΑ ΜΑΡΙΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΛΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
ΤΣΑΤΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
ΤΣΕΚΛΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 
ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΣΕΝΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΤΣΕΝΕΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΣΕΝΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΤΣΕΝΤΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΤΣΕΡΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΤΣΕΡΓΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΣΤΕΡΠΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΣΕΤΣΕΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
ΤΣΙΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΤΣΙΑΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΧΗΜΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΙΔ.ΑΚΑΔΗΜ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΧ.ΜΟΝ.ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΓΥΜΝ/ΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΑΛΚ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α.Π.Θ.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ.
Α.Σ.Ο.Ε.
ΑΕΙ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
Φ1Λ/ΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝΗΜ. 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΜΑΘ/ΚΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛ/ΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΒΙΟΛ/ΚΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΕΙ
ΦΙΛ/ΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΠΘ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛ/ΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΠΟΛ.ΧΝΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΗΛ/ΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. ΠΑΤΡΩΝ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛΑΣ.
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΟΙΝ.ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ.
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ - ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛ/ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΙΖ' ΤΑ.ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΣΚΥΔΡΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΔΕΛΦΩΝ 
ΑΣΤΥΝ. Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.ΤΑ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
ΑΝΤ/ΓΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΥΠ.ΑΣΦ.ΠΡ.ΔΗΜ/ΤΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΕΕ/ΥΔΤ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΕΦΦ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΣΚΙΑΘΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - A. Τ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 
Υ /Α -ΙΣΤ ' Α.Τ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - A. Τ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Λ.Δ.ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Λ.Δ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.ΤΡΟΧ. ΧΑΝΙΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΡ.ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ΕΑ
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α. ΤΑ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
Α/Α' -ΤΣΦ ΠΥΡΣΟΓ1ΑΝΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ.ΠΡΟΣ./ΔΑΘ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΠΑΠΑΓΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΕΠ./ΔΑΚΑΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΚΥΨΕΛΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΤΜ.ΤΡ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ. Τ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
Υ/Α' - ΥΔΤ/ΔΑΠ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.ΤΑ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.Π.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α. Σ. ΝΙΨΑΣ 
Π.Υ. -ΤΜ.Δ/ΣΗΣ/ΔΑΘ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΕΑ/ΥΜΜ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ -Α . Σ.ΑΙΣΥΜΗΣ 
Υ/Β' Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ ΕΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ. ΑΡΧΑΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΕΘ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΑ.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ 
Υ/Α'-ΤΔΑ ΑΛΥΓΔΑΛΕΖΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΤΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Α/Α' -Α.Δ.ΑΧΑΊΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΤΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Υ.Ε.Λ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΕΘ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΑ/ΤΕΛ 
ΤΑ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Υ/Β’ Ε.Α.
ΤΑΞ/ΧΟΣ - Δ.Α. ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΤΔΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ.ΟΙΚ.ΕΓΚΛ./ΔΑΘ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΠΥΡΓΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΔΤ/ΔΑΠ 
ΥΠΑΣΤ. ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ.ΤΡ.ΧΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ. ΜΕΛ/ΡΙΟΥ 
Α/Α' -Α.Τ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
Π.Υ. - Α.Δ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/ΕΠΠ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ ΣΕΦΦ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Υ/Α’ -Α.Τ. ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΕΠΙΤ,.Α.Δ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΠΣΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ/ΥΔΤ-ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ 
ΑΣΤΥΝ/ΚΟΣ Ε.Α.
Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧ ΑΙΑΣ/ΥΔΤ -ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΤΜ.ΕΓΚΛ.ΚΑΤΑ ΖΩΗΣ/ΔΑΘ 
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ. - Α.Τ. ΒΟΥΛΑΣ 
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ - ΤΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΔΑΕΑ/ΤΕΛ 
Α/Υ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.ΤΑ. ΠΕΡ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ.AM.ΔΡ.ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΤΗΣ - Α.Τ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΔΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΔΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.Α. ΡΟΔΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α. ΤΑ. ΠΑΞΩΝ
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ΤΣΙΜΠΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 
ΤΣΙΝΑΡΗΣ ΧΑΡΗΣ 
ΤΣΙΟΥΒΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΤΣΙΠΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΤΣΙΡΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΣΙΡΟΒΑΣΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΤΣΙΦΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΣΟΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΤΣΟΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΤΣΟΠΤΣΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
ΤΣΟΥΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΣΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΤΣΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 
ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΣΩΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΤΥΧΑΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
ΦΑΚ1ΩΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΦΑΝΙΤΣΑΣ ΜΗΝΑΣ 
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΦΑΣΛΗ ΓΙΑΠΑΓ1ΩΤΑ 
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 
ΦΙΛΗ ΕΛΕΝΗ 
ΦΙΛΙΠΠΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΦΟΡΓΙΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΦΟΥΡΛΑΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΦΟΥΤΣΙΤΖΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 
ΦΟΥΤΣΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΦΡΑΓΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΦΥΤΣΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΦΩΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΦΩΤ1ΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
ΦΩΤ1ΑΔΗΣ ΑΡΙΣ'ΓΑΡΧΟΣ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΧΑΛΑΖΙΑ ΕΛΕΝΗ 
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΧΑΡΑΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΧΑΡΙΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΧΑΡΙΤΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΧΑΡΛΑΥ ΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΧΑΡΜΑΝΑ ΟΛΓΑ 
ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΧΑΤΖΗΒΑΚΑΛΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 
ΧΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝ1ΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΧΑΨΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΗΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΧΙΛΙΑΡΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΧΛΕΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΧΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΧΡΗΣΓΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΧΡ1ΣΤΟΔΟΥΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΧΡΟΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΨΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΨΑΡΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΤΤΑ 
ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΓΑΒΡΑ ΙΩΑΝΝΑ
IΊΑΝΝ ΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
ΞΕΡΕΑ ΜΑΡΙΑ 
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ ΔΓΙΜΗΤΡΑ 
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ 
ΚΑΡΤΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΣΙΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΣΙΟΥΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΣΙΠΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΤΣΙΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΣΙΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΤΣΙΣΜΑΛ1ΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 
ΤΣΙΦΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΣΙΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΤΣΟΓΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΤΣΟΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΤΣΟΜΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΤΣΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΤΣΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΤΣΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΥΧΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΦΑΚΙΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΦΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΦΑΣΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΦΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΦΟΥΡΛΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΦΟΥΤΣΙΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΦΟΥΤΣΙΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΦΡΑΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΦΥΤΣΙΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 
ΦΩΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΦΩΤ1ΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΧΑΛΑΖΙΑΣ ΠΑΝ/ΓΗΣ 
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ - ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
ΧΑΡΑΜΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
(+) ΧΑΡΙΑΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΧΑΡΜΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΧΑΤΖΗΒΑΚΑΛΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΧΑΨΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΧΗΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΧΙΛΙΑΡΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΧΛΕΤΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΧΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΧΡΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΨΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΨΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΓΑΒΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΞΕΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΡΤΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠ.ΑΛΕΞ/ΛΗΣ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΕΙ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΑΘΗΝΩΝ
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΤΥΑ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΟΔΟΝΤ/ΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΣΕΛΕΤΕ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΦΙΛΟΛ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΟΝΙΟΥ 
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΤΜ.ΟΙΚ.ΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΣΤΥΑ
ΣΤΡΑΤ/ΚΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΣ/ΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΙΣΤ.-ΑΡΧ.ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΕΜΠ.ΜΑΘ. - ΦΥΣ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΦΙΛ/ΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΓΙΑΣ ΠΑΝΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΕΙ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΤΕΙ ΧΑΛΚ1ΔΟΣ
Ι1ΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΟΙΚ.ΕΠ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ · ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ - Α.Δ.ΑΡΓ/ΔΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ.ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ. - Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
ΑΡΘ/ΜΟΣ - Τ.Τ.ΚΑΒΑΛΑΣ 
Υ/Α' Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΕΘ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΕΠ. Α.Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ.ΤΡ.ΑΕΡ.ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.Α. ΠΑΤΡΩΝ 
Π.Υ. Β' A. Τ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΠ.ΑΣΦ.ΠΡ.ΔΗΜ/ΤΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΕΠΙΤ./Α.Δ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ.ΤΡ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ ΕΠΙΤ.Α.Δ.ΔΩΔΕΚ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΕΠΙΤ. Α. Δ. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 
Π.Υ. - Α.Τ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΟΤΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
Υ/Α’ - ΥΔΟΕΕΑΗ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ. Τ. ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ. ΤΡ.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΑΣΤΥΝ/ΚΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΑ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΑ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Α/Α '- Υ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - A. Τ. ΚΗΠΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
Α/Β' - ΔΑΕΑ/ΥΜΕΤ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΑΣΤ.ΤΜ.ΑΙΓΙΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΑΎΜ.ΤΡ.ΘΕΣ/ΚΗΣ 
Π.Υ. -ΕΆΣΤ.ΤΜ.ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΜ.ΤΡ.ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΔΑΑ/ΤΕΛ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΒΑΡΔΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΟΤΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΥ - Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΥΔΤ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΤΜ.ΤΡ.ΣΕΡΡΩΝ 
Α/Α’ -Γ Α.Τ.ΘΕΣ/ΚΗΣ 
Γ1.Υ./ΥΔΤ 
Υ/Α’ - ΥΑΒΕ
ΑΝΘ/ΜΟΣ ΤΟΤΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΕΘ 
ΑΣΤ/ΚΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΙΑ Α.Τ. ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Γ' ΤΜ.ΤΡ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Α. ΧΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ.ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ ΟΡΕΣΤ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΔΕΕ/ΥΔΤ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.ΚΑ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΥΑΒΕ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α ' Α.Τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-Α.Δ.ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΑΣΦΑΛΕ1ΑΣ/ΥΔΤ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α ' Α.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΕΠ./Α.Δ.ΛΑΣ1Θ10Υ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΧΑΝΙΩΝ
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ.ΛΟΥΡΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΑΓΙΟΣΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΠ/ΝΣΗ ΤΡΟΧ.ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΕΑ/Τ.Δ.Χ.Υ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΕΠΙΤ./ Α.Δ. ΑΙΤΩΛΙΑΣ
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ-Α.Τ.ΑΜΠ/ΠΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ.ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΥΑΒΕ
Α/Β' -Α.Τ.ΠΕΡ.ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤ ΔΑΠΑΝΩΝ/ΥΔΤ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΣΕΦΦ ΧΑΝΙΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - A. Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι1ΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 
Α.Φ.Π. & Γ.Μ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. 
ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ 
ΒΙΟΜ. - ΠΛΗΡ. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΛΑΚΟΥΙΛΑ ΙΤΑΛΙΑΣ 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α’/ΔΑΔΑ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ/ΔΑΔΑ

ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ / Α.Τ. ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 
ΑΣΤΥΝ. Α’ / Τ.Δ.Α. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ / Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝ. Α' / Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Υ.Δ.Τ. 
ΑΡΧ/ΚΑΣ / Α.Τ. ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε. α.
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Τον Λοτνκτηνιάτρον Ταξιάρχου ε.α. Εμμανουήλ Κυρίου, 
πρώην Α/ντον Αστνκτηνιατρικής Υπηρεσίας Πειραιώς.

μ ερικές φορές οι 
Κρεοπώλες πώ
λο ύν αποψυγμένο 

κρέας για νωπό. Αυτό απαγο
ρεύεται. Η διάκριση του νωπού 
από το κατεψυγμένο κρέας γί
νεται ως εξής: Το νωπό κρέας 
έχει χρώμα κόκκινο γυαλιστε
ρό, ο συνδετικός ιστός είναι 
διαυγής και λευκός και το λί
πος λευκό ή κίτρινο. Το κατε
ψυγμένο κρέας έχει χρώμα κα- 
στανοκόκκινο, ο συνδετικός ι
στός είναι γκρίζος και το λίπος 
κιτρινωπό. Τα υγρά του κατε- 
ψυγμένου κρέατος έχουν σκο
τεινότερο χρώμα από εκείνα 
του νωπού. Η διάκριση μπορεί 
να γίνει και με εργαστηριακές 
εξετάσεις όπως είναι η ηλε- 
κτροφόρηση, η ανίχνευση εν- 
ζύμων, κ.λ.π.

Αλλοιώσεις 
των Τροφίμων

Οι παρατηρούμενοι μακρο
σκοπικές αλλοιώσεις, που δύ- 
νανται ευκόλα να αναγνωρι- 
σθούν απ’ όλους είναι οι ακό
λουθοι:

•  Επί πωλουμένων νωπών 
κρεάτων (ολοκλήρων ή τεμα
χίων) παρατηρείται επί της επι
φάνειας τούτων αλλοιφώδες 
μικροβιακό επίστρωμα (συ- 
χλιασμα λόγω κακής ή μακρο
χρονίου συντηρήσεως) που υ-

πόδηλοι αρχόμενη αποσύνθε
ση (συνοδεύεται και από δυσο
σμία).

•  Τα ήπατα (συκώτια) πα
ρουσιάζουν όξινη ζύμωση ίδια 
κατά τον χώρον των γαγλίων 
μετά οξύνου οσμής χαρακτηρι
στικής.

•  Ο κιμάς παρουσιάζει όξυ- 
νη ζύμωση και αλλοίωσιν 
χροιάς και οσμής.

•  Παρουσιαζόμενες αλλοιώ
σεις επί κατεψυγμένων προϊό
ντων ζωικής προελεύσεως:

α) Επί κατεψυγμένων και 
παρασκευασμάτων τούτων 
παρατηρείται αφυδάτωσις (ε
πιφανειακή και εν τω βάθει), 
δηλαδή στεγνή και ξηρά επι
φάνεια, αποχρωματισμός, αρ
χόμενη οξύδωσις του λίπους 
(τάγγισις) χροιά κίτρινη.

β) Επί κατεψυγμένων που
λερικών παρατηρείται επιφα
νειακή αφυδάτωσις τάγγισις 
του λίπους.

γ) Επί κατεψυγμένων ιχθύ
ων παρατηρείται επιφανειακή 
αφυδάτωσις, αποχρωματισμός 
(στερούνται επιφανειακού ζω
ηρού φυσιολογικού χρώμα
τος), αρχόμενη η προκεχωρη- 
μένη τάγγισις του λίπους.

δ) Επί νωπών ιχθύων παρα- 
τηρείται κακοσμία κατά τον 
χώρον των βραγχείων της κε
φαλής σαρξ πλαδαρά, εύκολος 
απολέπινσις.

•  Τυροί: α) Κεφαλοτύρι - 
κασέρι- γραβιέρα κλπ: Συνή
θεις αλλοιώσεις είναι η τάγγι- 
σις του λίπους. Κατά τας γενο- 
μένας τομάς επί της τυρομάζης 
παρατηρείται χροιά εντόνως 
κίτρινη, γεύσις πικρίζουσα.

β) Μυζήθραι σκληραί και ε
πί αυτών παρατηρούνται οι αυ
τοί ως ανωτέρω αλλοιώσεις.

Μανούρι - Ανθότυρο: επί 
της επιφάνειας αλλοίωσις της 
χροιάς όξυνος ζύμωσις.

γ) Τυρός φέτα: Μυκιτίασις, 
χροιάν ερυθράν, γεύσιν πικρί- 
ζουσαν, οσμήν διαπεραστικήν

δ) Τυράκια Ολλανδίας, 
κλπ.: Παρουσιάζουν Μυκιτία- 
σιν (μούχλαν) εις διάφορον 
βαθμόν.

•  Βούτυρα Ολλανδίας: Ε
πί της επιφάνειας παρατηρείται 
λευκόν σπίστρωμα, δείγμα 
ταγγίσεως (Στεάτωσις).

•  Κονσέρβαι διάφοροι: 
Παρουσιάζουν διόγκωσιν εις 
διάφορον βαθμόν, οξείδωσιν 
και θειώνωσιν.

•  Ταραμάς: Λόγω παλαιότη- 
τος παρατηρείται όξυνος ζύμωσις.

•  Αλλαντικά διάφορα: Πα
ρουσιάζουν κατά τας τομάς τάγ- 
γισιν του λίπους, χροιάν εντόνως 
κίτρινη, γεύσιν πικρίζουσαν.

•  Τυποποιημένα Αλλαντι
κά (Συσκευασμένα αεροστε- 
γώς εντός πολυαιθυλενίου) εις 
περίπτωσιν εισχρήσεως αέρος

λόγω διαφόρων αιτίων παρα
τηρούνται αλλοιώσεις όξυνου 
ζυμώσεως (Αλλαγή χρώματος 
και δυσοσμία).

•  Ζαμπόν παστερειωμένα 
και αποστειρωμένα, όξυνος ζύ- 
μωσις, αλλοίωσις της χροιάς 
και της οσμής.

•  Γιαούρτι: Συνήθως πα- 
ρατηρείται μυκιτίασις, όξυνος 
ζύμωσις. Κάθε προϊόν όπερ 
συμφώνως προς τας ανωτέρω 
οδηγίας παρουσιάζει ίχνη αλ- 
λοιώσεως δέον όπως μη διατί
θεται εις την κατανάλωσιν.

Στα κρέατα πρώτα αλλοιώ
νεται το λίπος. Είναι λανθα
σμένη η άποψις κατά την οποί
αν τρόφιμον συντηρούμενον 
δια ψύχους (απλή ψύξις ή κα- 
τάψυξις) δεν υπόκειται εις αλ
λοιώσεις. Η θερμοκρασία συ
ντηρήσεως των μεν κατεψυγ
μένων κρεάτων δέον να είναι ί
ση ή κατωτέρα των μείον 15 
βαθμών Κελσίου, των δε κατε
ψυγμένων πτηνών θηραμάτων 
κονίκλων και εδωδίμων παρα
προϊόντων σε μ ε ί ο ν  18 βαθ
μούς Κελσίου.

Η απόψυξις θα συντελείται 
εντός ψυκτικού χώρου από 0 - 
4 βαθμούς Κελσίου και ουδ έ- 
ποτε εις τον ελεύθερον Ατμο
σφαιρικόν αέραν.

Η συντήρησις των τροφί
μων πρέπει να είναι από 0 - 4  
βαθμούς Κελσίου.
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Οικολογικές γούνες γυναικείες - παιδικές 
Τσάντες - Γάντια - Ζώνες 
Μεγάλη ποικιλία σχεδίων 

Επιδιορθώσεις - Βαφαί 
Ευκολίες πληρωμής & συναδελφικές τιμές
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20% έκπτωση στους συναδέλφους 

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 32 & Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΤΑΥΡΟΣ, Τηλ. 34.25.783

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΗΝ - ΖΑΝΤΗΝ

_  ___ ___________ L \ l
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ · ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ & ΑΛΛΑΓΗ

ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑ ΖΑΝΤΟΛΑΣΤΙΧΑ 
ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 

ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜ ΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Καραθεοδωρή 31 & Γ Βλάχου · Ν Ψυχικό 
τηλ.: 67.46.300 ·  67.22.236

Λ  Λ  Γ Ξ ρ Ξ Γ »  Γ Τ ώ  Υ 7 \  ( j  7

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ
TMONROEF

αμορτισέρ

■LIT IS
Δ ια θ έ το υ μ ε  πλήρη σ ειρά  α μ ο ρ τισ έρ  

για τη ν  άψ ογη σ υμπ ερ ιφ ορά  του α υτο κ ινή το υ  σας

ΕΛΑΤΗΡΙΑ

για στάνταρ , χαμηλά και φ ορτίω ν α υτο κίνητα

ΣΕΤ Α Μ Π Ρ Α Γ ΙΑ Ζ  - Φ ΡΕΝΑ  - ΤΑ Κ Α Κ ΙΑ  
Λ ΙΠ Α Ν Τ ΙΚ Α  - Μ Π Α Τ Α Ρ ΙΕ Σ  - Φ ΙΛΤΡΑ

ΟΛΑ ΤΑ Π Ρ Ο ΪΟ Ν Τ Α  Σ Ε  Τ ΙΜ Ε Σ  Χ Ο Ν Δ Ρ ΙΚ Η Σ  
ΓΙΑ  ΤΟ ΥΣ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ Σ  ΥΠ Α Λ ΛΗ ΛΟ Υ Σ  

ΚΑΙ Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α  Δ ΙΑ Κ Α Ν Ο Ν ΙΣ Μ Ο Υ  
ΚΑ ΡΑ Θ ΕΟ ΔΩ ΡΗ  46 Ν. Ψ ΥΧΙΚΟ, 115 25 ΑΟ Η ΝΑ  

ΤΗΛ.: 67.45.271,67.47.828 FAX.: 67.44.874



Το πνεύμα των Χριστουγέννων όπως έλα
βε υπόσταση απ’ το μοναδικό γεγονός της 
Ενανθρώπισης του Σωτήρος, αποτέλεσε 
συχνά σημείο αναφοράς πολλών ποιητι
κών πονημάτων. Οι “Σελίδες” μας επέλε- 
ξαν ποιήματα συναδέλφων και φίλων από 
κατά καιρούς ποιητικές συλλογές τους, ή 
σχετικές ποιητικές εργασίες που μας απέ- 
στειλαν και οι οποίες έχουν ως θεματο
γραφία και συμβολισμό τα Χριστούγεν
να, τα οποία δημοσιεύουμε σήμερα.

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΤΟΥ ΒΟΣΚΟΥ

Είμαι βοσκός στα προβατάκια 
κοιτάζω προς τον ουρανό 
και είδα μέσ’ τα αστεράκια 
Το Αστέρι το λαμπρό.

Αυτό εφώτισε την φάτνη 
που γεννήθη ο Χριστός 
μέσα στο άχυρο, τη λάσπη 
γιατί είναι ταπεινός.

Και οι ακτίνες του φωτίζουν 
λες ανοίξαν οι ουρανοί 
και Αγγέλοι πετούν σαλπίζουν 
παντού ακούγονται ψαλμοί.

Μας γέννησε η Παναγία 
τον μικρούλη μας Χριστό 
τι χαρά μας, τι ευτυχία.
Ω! Θεέ σ ’ ευχαριστώ.

Βασίλης ΚΑΑΑΕΡΓΗΣ 
Αστυνόμος Α’

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΡΑΚΙΑ

Μήτε Δευτέρα ήτανε 
μήτε μεγάλη Τρίτη 
μα ήταν Παρασκευή 
κόντευε μέρα γιορτινή

Κι εσύ εκεί παιδί φτωχό 
μικρό σκελετωμένο 
σε μια γωνιά παιδί σκυφτό 
χλωμό και ζαρωμένο.

Τα μάτια σου είχανε ζωή 
ζητούσανε βοήθεια 
πάρτε από ‘με ένα κερί 
είπες από συνήθεια.

Κάποιοι σε συμπονέσανε 
μα η συμπόνια λίγη 
γιατί σε προσπεράσανε 
κι εκείνη είχε φύγει.

Παρακαλώ ένα κερί 
ανάψτε στο Θεούλη 
πάρτε για να σας ευλογεί 
ένα απ’ το μικρούλη.

Μα ήρθαν να κάνουν θέαμα 
τη φτώχεια τη δίκιά σου 
ψεύτικες τις κινήσεις σου 
ψεύτικη τη ματιά σου.

Σε ‘καναν μαριονέτα τους 
για να σε βοηθήσουν 
τους πίστεψες κι ας ήξερες 
πως θα σε λησμονήσουν

Σε λίγο όλα σβήσανε 
η νύχτα θα σκεπάσει

και όλοι περιμένουμε 
η Ανάσταση να φτάσει.

Μα τι κι αν αναστήθηκες 
Χριστέ, τι κι αν στη γη ‘ρθες 
μόνο εσύ λυπήθηκες 
το θέαμα που είδες

Ακόμα στέκει το παιδί 
σκυμμένο στη γωνιά 
είναι κι αυτό σαν το κερί 
που λιώνει σιωπηλά.

ΜΑΤΟΥΑΑ ΤΣΕΝΤΟΥΡΟΥ 

Το Ό ν ε ι ρ ο

Κι έγινε το γέλιο σου χάδι και τραγού
δησε το σκοπό 
της ζωής σου.
Σαν προσευχή ειρήνεψαν τα μάτια σου
κι έφεξε
το πρόσωπό σου.
Χαμήλωσες το κεφάλι σου σαν σεβα
σμό στον ...άνθρωπο.
Έγινες ουρανός κι αγκάλιασες με μιας 
τον κόσμο,
κι έγινες χαρά, κι έκλαιψες την ευτυχία.

Στα σύννεφά σου λουλούδια κόκκινα, 
έγειραν και σε φίλησαν, 
σαν προσμονή για το αύριο. Σε καρτε
ρούσαν.
Δεν μιλούσες, κρατούσες σφιχτά το 
στόμα σου.

Αφέθηκες σ ’ ένα όνειρο που το ήθελες.
Σε φώναζαν δυνατά,
αλλά συ δεν ήθελες ν ’ ακούς.
Διέκοπταν το όνειρό σου. Έμεινες ώρες 
έτσι ανέκφραστη 
στον πηγαιμό.
Μάταια προσπαθούσαν στον γυρισμό 
να δουν το πρόσωπό σου, 
ν ’ ακούσουν τη φωνή σου. Εσύ έφυγες, 
δεν άκουσες το ...,ωσανά, 
έφτιαξες δικό σου Θεό.

Δεν έβλεπες γύρω σου τους Αγγέλους 
που σε προστάτευαν 
και προσπαθούσαν να σε κρατήσουν 
ψηλά.
Έδιωχνες τη χάρη τους και την ομορφιά.

Σαν ξύπνησες έκλαιγες..
Το όνειρο... δεν είχε συνέχεια.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΠΟΥΝΑΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α’
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ΑΠΟΨΕ ΠΟΥ ΘΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ 
ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ

Μέσα στη νύχτα της σιωπής 
κοιτώ τ ’ αστέρια 
και στο φεγγάρι 
ακουμπώ ψηλά τα χέρια.

Είναι γλυκιά η προσμονή 
και χτυποκάρδι 
είναι ένα όνειρο 
στου νου μες το σκοτάδι.

Απόψε που θα γεννηθείς 
Χριστέ μου πάλι 
φέρε χαρά στον πόνο 
και στη θλίψη ένα χάδι.

Δώσε τη δύναμη στους πονεμένους 
ν ’ αντέξουμε τον πόνο 
κάθε τους πληγής.

Δώσε ένα αστέρι 
Δώρο στα παιδιά 
και γέμισέ τους με αγάπη 
την καρδιά.

Κι όταν θάρθεις
να μην ξεχάσεις να κρατείς
Ε Ι Ρ Η Ν Η ,  όλους τους λαούς της γης.

ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 
Αρχ/κας Π.Σ.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΞΙΑ

Η μέρα έφυγε, η νύχτα έπεσε στο φτωχι
κό μου
η φλόγα χάνεται στην άκρη του τζακιού. 
Κλεισμένος μόνος μου στον κόσμο τον 
δικό μου
κανείς δεν κάθεται στην άκρη του σκακιού.

Μη με ξεχάσεις Άγιε Βασίλη, κοίτα να 
έρθεις στο όνειρό μου 
δεν θάχω δέντρο μόνο καντήλι, αν με ξε
χύσεις αλλοίμονο μου.

Δεν θέλω δώρα Άγιε Βασίλη, μόνο αν
θρώπινη παρουσία
φίλο δεν έχω ούτε και φίλη, των Χρι
στουγέννων την σημασία.

Η μέρα πέρασε η νύχτα έπεσε στο φτω
χικό μου
διαβάτες βιαστικοί, περνάνε σκυθρωποί 
η μέρα πέρασε η νύχτα έπεσε και στο 
Θεό μου
με δάκρυα και σιγά στέλνω μια προσευχή.

ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ 
Ο ΑΙΓΑΙΟΠΕΑΑΓΙΤΗΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΝΟΥ

Επιτυχία του κρίνου η χαρά 
Του να Είσαι Άνθρωπος - Έτσι 
Ξοδεύτηκε η μεγαλύτερη ευτυχία.
Εκεί που βγαίνουν τα μαχαίρια 
Της πιο σκληρής εξομολόγησης!
Όταν ο οίκτος γινόταν ικανοποίηση 
Όταν η τιμωρία συγχώρεση 
Και ο φόβος αθωότητα 
Ενός άπιστου θανάτου.
Ήρθες τότε Χριστέ μου με 
Το “αγαπάτε αλλήλους” !...
Πάνω από δάφνες της αλαζονείας (μας) 
Πέρασε, διάφανη η ταπεινότητα 
Και όλη η ιστορία της Αγάπης υποκλείθηκε 
Με την Μορφή σου, στην αιωνιότητα.

ΝΙΚΟΑΑΪΔΗΣ ΤΑΣΟΣ 
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ

Επιμέλεια:

Αστυνόμος Α', Βασίλειος Τσαγκάρης 
ΥποψΑιδάκτορας του Τομέα Φιλοσοφίας 

της Φιλοσοφικής Σχ. Αθηνών.

Επιλέγουμε
και

Διαφέρουμε

J H o i d E l f L ·

ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ· ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ 

ΑΑΜΠΑΛΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ

της Ε Λ Μ ^

ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ 0 . Ε.

Ανεξαρτησίας 83 (τε'ρμα Λεωφ. 208), Αργυρουπόλη
τηλ. 9939732-9927673

Φωτογραφία - Παραγωγή VIDEO

Γόμων

ο  Βαπτίσεων 

Αρραβώνων 

ν  Αρχείο 

ν  Στολισμοί

Μούνιου - Τζεντέμπ Δήμητρα
Παπαναστασίου 38, Κ. Πατήσια, ΤηΠ.: 83.28.098
(Πλησίον Ha. Σταθμού Αν. Νικολάου)
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Y m i p i E O k O K d
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Με διάφορα Π.Δ. και αποφάσεις του Αρχηγού του Σώματος τέθηκαν σε αποστρα
τεία:
•  Με το βαθμό του Αστυν. Υποδ/ντή ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
•  Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ οι, Ανέστης Ρίζος, Αντώνιος Ξεπαπαδάκης, 

Πέτρος Μαυρίδης, Αθανάσιος Μανίκας, Γεώργιος Λαγούρης και Ιωάννης Παπα- 
δόπουλος.
•  Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, Αγησίλαος Χαραλαμπίδης, Μεγακλής 
Νικολόπουλος, Παναγιώτης Δημακόπουλος, Γεώργιος Σπέρκος, Νικόλαος Σπυρό- 
πουλος, Βασίλειος Κουτσούκης, Πέτρος Ανυφαντής, Δημήτριος Ρεντζούλης, Νι
κόλαος Αδαμόπουλος, Βάιος Καμήτας, Κωνσταντίνος Βασιλάκος, Κωνσταντίνος 
Χρήστου, και Ιωάννης Αγιώτης.
•  Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι, Δημήτριος Τσουκνίδας, Κωνσταντίνος Ροϊ- 
λός, Κωνσταντίνος Ψαράγκαθος, Ιωάννης Τσουπάκης, Ηλίας Αδαμίδης και Ευάγ
γελος Μαργαρίτης.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

•  Ο Αρχιφύλακας Δημήτριος Ματσούκας που υπηρετεί στον Α. Σ. Σουνίου Αττικής επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Αιτωλίας ή Ακαρνανίας, τηλ. 029155123, 0977130509.
•  Ο Αρχιφύλακας Πολύδωρος Γούσης που υπηρετεί στην Α.Δ. Θεσπρωτίας (Α.Τ. Ηγουμενίτσας), επιθυμεί να μετατεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Αττικής, τηλ. 0665527784, 0932011030.
•  Ο Αστυφύλακας Κυριάκος Καζακίδης που υπηρετεί στην ΥΜΕΤ Καισαριανής επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. που ανήκουν στις περιφέρειες Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου Στε
ρεός ή την Α.Δ. Δωδεκανήσου, τηλ. 033327369, 0977684682.
•  Ο Αστυφύλακας Βασίλειος Βουλγαρίδης που υπηρετεί στην Α.Δ. Κοζάνης, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Αιτωλίας ή Ακαρνανίας, τηλ. 046831353, 046191222.
•  Η Αστυφύλακας Περιστέρα Νταραξή που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης (Τμήμα Πλατείας Δημοκρατίας), επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Καβάλας ή Ξάνθης, τηλ. 031740682.
•  Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Κεφαλληνίας (Α.Τ. Ιθάκης), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από 
οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης και τις όμορες Α.Δ., τηλ. 0977088322, 067432205.
•  Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Δ/νση Αμέσους Δράσεως Αττικής επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από 
οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ. 0977461961, 031860302.

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

Με το από 18-11-1999 Π.Δ. που δημο- 
σιεύθηκε στο ΦΕΚ. Γ  - 231/19-11- 
1999 οι κατωτέρω απόφοιτοι του τμή
ματος Ιατρικής, Γ εώργιος Τσιβγούλης, 
Αριστομένης Αγγέλου, Γεώργιος Με- 
ταλληνός, Δημήτριος Αντωνόπουλος, 
Ιωάννης Κρικέλης και Αγγελος Βάσος, 
ονομάσθηκαν Υπαστυνόμοι Β’ Ειδι
κών Καθηκόντων της Ελληνικής Α
στυνομίας.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ Α/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Λόγω της πληθώρας τηλεφωνημάτων που περιήλθαν στην Δ/νση Οικονομικών του 
Υ.Δ.Τ. όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής των παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 της 
8008/1/433 από 17-8-1999 απόφασης του Υ.Δ.Τ. διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1. Ο μετακινούμενος για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας, εφόσον η συγκεκριμέ
νη μετακίνηση διαρκεί μέχρι ένα υπηρεσιακό 8ωρο, δικαιολογεί το 1/3 της ημερή
σιας αποζημίωσης
2. Για να δικαιολογηθεί ημερήσια αποζημίωση εκτέλεσης υπηρεσίας εκτός έδρας 
μιας ημέρας και επιστροφής (1 και 1/3) απαιτείται διανυκτέρευση (σε κατάλυμα ή 
όχι) στον τόπο μετάβασης
3. Όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις ανωτέρω μετακινήσεις σχε
τική είναι η 8008/1/149-β διαταγή της Δ/νσης του Ελεγκτηρίου Δαπανών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Τ.Μ.

Στο κτιριακό συγκρότημα που βρίσκεται στην κεντρική είσοδο του Υπουργείου μας, δεξιά του εισερχομένου και συγκεκριμέ
να, παραπλεύρως του Γραφείου Κινήσεως, από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος τοποθετήθηκε και λειτουργεί μηχάνημα 
Α.Τ.Μ. Επίκειται δε, η τοποθέτηση και λειτουργία αναλογών μηχανημάτων στον ίδιο χώρο από τη Γενική και Ιονική Τράπε
ζα.
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20 ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.ΕΝ.Α.Α.

Η συνέλευση των αντιπροσώπων του Συνεδρίου:
1. Επανιεράρχησε τα πολλά και χρόνια θεσμικά, οικονομικά, ασφαλιστικά και επαγγελματικά προβλήματα που απασχολούν 
την Ελληνική Αστυνομία και το προσωπικό της, θέτοντας σε άμεση προτεραιότητα,

Τη δημιουργία θεσμών αξιοκρατικής και διαφανούς λήψης των αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, μέσα από συλλογικά όργα
να, επί παρουσία και των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών Ενώσεων (Συμβούλια αξιολόγησης, κρίσεων, προαγωγών, με
ταθέσεων, πειθαρχικά).

Τη βελτίωση των οικονομικών αποδοχών μέσα στα πλαίσια του ενιαίου μισθολογίου, με την αύξηση του βασικού μισθού 
του ανθυπολοχαγού τουλάχιστον στις 230.000 δραχμές, με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή των σχετικών συντελεστών, σε συν
δυασμό με την προώθηση των μισθολογικών προαγωγών των αξιωματικών - επόμενος του αποστρατευτικού, βαθμός.
»■ Την αποτροπή σε κάθε περίπτωση προώθησης της καθ’ όλα άδικης, καταχρηστικής και αυθαίρετης λύσης διαχωρισμού του 
Μ.Τ.Σ. σε δύο λογαριασμούς, ενέργειας η οποία μετά βεβαιότητας, θα θέσει σε δοκιμασία τις σχέσεις μας με τις Ένοπλες Δυνάμεις. 
ir  Την ένταξη όλου του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στον Κλάδο Υγείας μετά από σχετική οικονομικοτεχνική μελέ
τη και αφού ληφθούν υπόψη οι προτάσεις του Κλάδου, ώστε να μη θιγούν τα κεκτημένα δικαιώματα των ήδη ασφαλισμένων. 

Την αναζήτηση τρόπων αντιμετώπισης της μάστιγας των τροχαίων δυστυχημάτων.
Τη στελέχωση των οικονομικών Υπηρεσιών και των Ασφαλιστικών Ταμείων, αλλά και όποιας άλλης Υπηρεσίας κρίνεται 

αναγκαίο, με προσωπικό ειδικών γνώσεων.
Τη λειτουργία Γραφείων Διοικητικών Εξετάσεων, Τύπου και Παραπόνων σε κάθε Αστυνομική Διεύθυνση.
Την ανάγκη δημιουργίας Αστυνομικού Πανεπιστημίου, για την αναβάθμιση και αναθεώρηση του ουσιαστικού περιεχομέ

νου της εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης.
Την τήρηση των σχετικών διατάξεων για την πενθήμερη εργασία και τη χορήγηση σε όλο το αστυνομικό προσωπικό αδια

κρίτως, της εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
^  Τη συμμετοχή και της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου επιβάλλεται, σε όλες τις διαδικασίες προγραμματισμού και σχεδίασης 
των μέτρων διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2.004.

Την επανεξέταση των κριτηρίων επιλογής του προσωπικού της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.
2. Επεσήμανε για μια ακόμη φορά την άμεση ανάγκη,
•  Επαναπροσδιορισμού του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας και απαλλαγής της από την εκτέλεση ξένων προς την αποστο
λή της έργων.
•  Αναδιάρθρωσης και βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής των αστυνομικών Υπηρεσιών και ανακατανομής της οργανι
κής δύναμης του Σώματος.
•  Ορθολογικότερου σχεδιασμού των μέτρων τάξης και ασφάλειας και, της εξασφάλισης ανθρώπινων συνθηκών εργασίας για 
το αστυνομικό προσωπικό.
•  Νομικής ηθικής και υλικής θωράκισης του αστυνομικού προσωπικού για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της σύγ
χρονης εγκληματικότητας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των συμπολιτών μας.
•  Θέσπισης διατάξεων νόμιμης χρήσης των όπλων από αστυνομικά όργανα, ώστε να διαλυθούν οι συγχύσεις και αμφιβολί
ες και να αποτραπεί κάθε αρνητικό στοιχείο χρήσης ή αχρησίας των όπλων των αστυνομικών.
3. Τόνισε την έλλειψη επαρκούς αστυνόμευσης αρκετών περιοχών της χώρας μας, ιδίως των παραμεθορίων, επισημαίνοντας 
την ανάγκη ενίσχυσης αυτών, με σκοπό την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης και των συναφών μ’ αυτή μορφών εγκλη
ματικότητας.
4. Καταδίκασε για μια ακόμη φορά τα φαινόμενα διαφθοράς στο χώρο του Σώματος, συζητώντας την άμεση και παραδειγμα
τική τιμωρία των επίορκων αστυνομικών, οι οποίοι με τις απαξιωτικές τους πράξεις αμαυρώνουν την εικόνα του και πλήτ
τουν βάναυσα το κύρος και το γόητρό του.
5. Ζήτησε την όσο το δυνατόν ταχύτερη προώθηση εκ μέρους των Εισαγγελικών και Δικαστικών Αρχών, των διαδικασιών α
πονομής της δικαιοσύνης ώστε να μην αιωρούνται επί μακρόν σοβαρές κατηγορίες κατά αστυνομικών, οι οποίες δημιουργούν 
ζοφερή εικόνα και διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία του Σώματος, κλονίζοντας ταυτόχρονα την εμπιστοσύνη των πολι
τών στην Αστυνομία.
6. Χαιρέτισε την πρόσφατη προσέγγιση της Ομοσπονδίας με την Π.Ο.ΑΣ.Υ. αλλά και τη σύσταση του Συντονιστικού Οργά
νου των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των Σωμάτων Ασφαλείας, εξέλιξη η οποία είναι σαφές ότι δίνει μια νέα δυναμική και 
προοπτική στη συνδικαλιστική παρουσία και δράση όλων των συνδικαλιστικών οργάνων και σηματοδοτεί μια νέα περίοδο 
στο συνδικαλιστικό κίνημα του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας, ευελπιστώντας ότι το εν λόγω Όργανο, αποτελεί ε
φαλτήριο για τη σύσταση της προβλεπόμενης από το νόμο Συνομοσπονδίας, στη βάση της ισοτιμίας και με κοινά αποδεκτούς 
όρους και προϋποθέσεις.
7. Τόνισε τη δυσαρέσκεια για τον άδικο, υπερβολικό, περιφρονητικό και προσβλητικό αρκετές φορές τρόπο, με τον οποίο ο
ρισμένα ΜΜΕ και λειτουργοί του Τύπου αντιμετωπίζουν την Αστυνομία και τους Αστυνομικούς, ζητώντας την παρέμβαση 
της ΕΣΗΕΑ, του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου και του Δικηγορικοί Συλλόγου Αθηνών.
8. Απευθύνθηκε στους Έλληνες πολίτες, κάνοντας έκκληση για γόνιμη συνεργασία ώστε να υπάρξει αποτελεσματικότερη α
ντιμετώπιση των προβλημάτων αστυνόμευσης.

Επιμέλεια: ΑνθΙμος Κων/νος Κούρος
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ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

+ Υπαστυνόμος ε.α. Ευάγ
γελος Κωνσταντίνου.
Γεννήθηκε την 26-5-1928 
στον Πειραιά. Υπηρέτησε ό
λα τα χρόνια σε υπηρεσίες 
της Α.Δ. Πειραιά και κυρίως 
στην Ασφάλεια. Υπήρξε πα
ντρεμένος και πατέρας δύο 
τέκνων. Απεβίωσε την 2-11- 
1999 από παθολογικά αίτια.

+ Ανθυπαστυνόμος Πανα
γιώτης Κουράκλης.
Γεννήθηκε το έτος 1958 
στην Κοζάνη. Κατετάγη 
την 25-9-1977. Υπηρέτησε 
σε διάφορες υπηρεσίες της 
ΓΑΔΑ και της Α.Δ. Εύβοι
ας. Απεβίωσε την 27-9- 
1999 από παθολογικά αίτια.

+ Ανθυπαστυνόμος Χαρί
λαος Βλάχος.

Γεννήθηκε το έτος 1960 
στον Βάτο Κέρκυρας. Κα
τετάγη το έτος 1984. Υπη
ρέτησε σε διάφορες υπηρε
σίας της Α.Δ. Κέρκυρας Υ
πήρξε έγγαμος. Απεβίωσε 
την 20-8-1999, από 
παθολογικά αίτια.

+ Αρχιφύλακας Παναγιώ
της Φλεγγας.
Γεννήθηκε το έτος 1951 στο 

Γαρδίκι Φθιώτιδας. Κατετά
γη την 20-6-1973 και υπηρέ
τησε σε διάφορες υπηρεσίες 
των Α.Δ. Δωδεκανήσου και 
Φθιώτιδας. Υπήρξε άγαμος. 
Απεβίωσε την 1-11-1999 
από παθολογικά αίτια.

+ Ανθυπαστυνόμος Σπυρί
δων Κεχαγιάς.
Γεννήθηκε το έτος 1950 στις 
Σέρρες. Κατετάγη την 30-6- 
1972. Υπηρέτησε σε διάφο
ρες υπηρεσίες των Α.Δ. Ξάν
θης, Σερρών, Έβρου και Κα
βάλας. Υπήρξε έγγαμος. Α
πεβίωσε την 12-8-1999, από 
καρδιακό νόσημα.

+ Ανθυπαστυνόμος ε.α. 
Βασίλειος Γ αλάνης.
Γεννήθηκε το έτος 1951. 

Κατετάγη την 29-4-1974. 
Υπήρξε πατέρας δύο τέ
κνων. Απεβίωσε την 29-1 Ο
Ι 999, από παθολογικά 
αίτια.

+ Αρχιφύλακας Χαράλα
μπος Μπαζόπουλος.

Γεννήθηκε το έτος 1949 
στο Σκοπό Φλώρινας. Κα
τετάγη την 17-5-1972 και υ
πηρέτησε στη Δ.Α.Υ. Προ
σώπων, τη Φρουρά Αθηνών 
και Ροδοδάφνης, τη Φ.Π.Μ. 
Αθηνών, Α.Τ. Σερβίων Κο
ζάνης, τον Σ.Χ. Βαθυλάκ- 
κου, το Α.Τ. Κλεινών, τον 
Α.Σ. Συκιάς, το Α.Τ. Αγ. Νι
κολάου και τον Α.Σ. Τρο- 
παιούχου. Υπήρξε έγγαμος 
και πατέρας δύο κοριτσιών. 
Απεβίωσε την 23-8-1999 
από παθολογικά αίτια.

+ Δόκ. Αστυφύλακας Αθα
νάσιος Σαμαράς.

Γεννήθηκε το έτος 1980 
στις Σέρρες. Κατετάγη ως 
Δόκιμος την 24 -10-1997. Α
πεβίωσε την 22-8-1999, 
συνεπεία τροχαίου ατυ
χήματος.
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Η ΘΛΙΒΕΡΗ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Από το Τμήμα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων σχηματίσθηκε δικο
γραφία για αδικήματα που διεπράχθησαν από κύκλωμα στο οποίο συμμετείχε έ
νας αστυνομικός, μια αλλοδαπή και τέσσερις πολίτες, το οποίο είχε αναπτύξει πα
ράνομες δραστηριότητες σε πολλές πόλεις της Πελοποννήσου με κέντρο την Κα
λαμάτα. Στο κύκλωμα εμπλέκονται α) ο ανθυπαστυνόμος Χρήστος Ρέππας, κατη
γορούμενος για “σύσταση και συμμορία”, “δωροδοκία”, “ασέλγεια με κατάχρηση 
εξουσίας”, και των νόμων “περί αλλοδαπών” και “περί όπλων”, β) ο Σωτήριος 
Γιώτης του Στυλιανού, κατηγορούμενος για “σύσταση και συμμορία”, “ψευδή βε
βαίωση”, “δωροδοκία για παράνομες πράξεις”, και του νόμου “περί αλλοδαπών”, 
γ) ο Ιρίνα Μισλόβσκα, κατηγορούμενη για “σύσταση και συμμορία”, ψευδή βε
βαίωση”, “δωροδοκία για παράνομες πράξεις” και του νόμου “περί αλλοδαπών”, 
δ) ο Ιωάννης Πιφέας, κατηγορούμενος για “σύσταση και συμμορία”, “ψευδή βε
βαίωση”, “και του νόμου “περί αλλοδαπών”, ε) ο Μιχάλης Διακουμάκος, κατηγο
ρούμενος, για “σύσταση και συμμορία”, “δωροδοκία για παράνομες πράξεις”, 
“μαστροπεία” και του νόμου “περί αλλοδαπών” και στ) και ο Νίκος Σπυρέας, κα
τηγορούμενος για “σύσταση και συμμορία” και του νόμου “περί αλλοδαπών”.

Όπως προέκυψε από την έρευνα και την προανάκριση, οι παραπάνω, οι οποίοι 
είναι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε νυκτερινά κέντρα που απασχολούν παράνομα 
αλλοδαπές, συνεργάζονταν με τον ανθυπαστυνόμο Ρέππα ο οποίος κατήρτιζε πλα
στές άδειες παραμονής και βεβαιώσεις προσωρινών δελτίων αστυνομικής ταυτό
τητας, έναντι χρηματικής αμοιβής. Επίσης, ο Ρέππας παρέλειπε επιλεκτικά τη δί
ωξη και παρείχε “κάλυψη” σε νυκτερινό κέντρο, στην περιοχή της αρμοδιότητας 
του Α.Τ. Καρδαμύλης όπου υπηρετούσε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1999, γνωρίζο
ντας ότι στο κατάστημα αυτό διαπράττονταν αδικήματα και κατά των ηθών, κα
θόσον εκεί εργάζονταν παράνομες αλλοδαπές, οι οποίες εκδίδονταν επί χρήμασι.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του Ρέππα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 11 ασυ
μπλήρωτες άδειες παραμονής αλλοδαπών, ένα πιστόλι και πολλά έγγραφα των 
Α.Τ. Καλαμάτας και Καρδαμύλης, στα οποία είχε υπηρετήσει κατά το παρελθόν. 
Μεταξύ των εγγράφων υπήρχαν και μηνύσεις τις οποίες δεν είχε υποβάλλει, όπως 
όφειλε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, με αποτέλεσμα να μη διωχθούν οι μηνυόμενοι.

ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ...

Ανδρες του Τμήματος Εγκλημάτων 
Ιδιοκτησίας της Δ/νσης Ασφάλειας 
Αττικής συνέλαβαν τη Γεωργία Μαρ- 
κάκη και τον Παναγιώτη Κούρτη κα
τηγορούμενους; για κλοπές κατά συ
ναυτουργία και για παραβάσεις του 
νόμου “περί ναρκωτικών”. Από την 
προανάκριση προέκυψε ότι η Μαρκά- 
κη και ο Κούρτης, από έτους κινούμε
νοι με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 
του αδελφού της το οποίο είχαν τοπο
θετήσει μπαγκαζιέρα, μετέβαιναν και 
εντόπιζαν εξοχικές κατοικίες στην πε
ριοχή της Ν. Ερυθραίας και της Βαρυ- 
μπόμπης από τις οποίες αφού παραβί
αζαν, αφαιρούσαν είδη οικοσκευής και 
κυρίως παλαιά έπιπλα, εικόνες, αντί- 
κες, πίνακες, χαλιά, κ.λπ. τα οποία διέ
θεταν στο παζάρι του Σχιστού και σε 
αγνώστους. Σε κατ’ οίκον έρευνα βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα έπι
πλα, διακοσμητικά και αντίκες που 
προέρχονταν από διάφορους ιδιοκτή
τες που αναγνωρίσθηκαν και αποδόθη
καν στους παθόντες.

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗ ΦΑΚΑ

Ανδρες του Τμήματος Εγκλημάτων 
Ιδιοκτησίας της Δ/νσης Ασφάλειας
Αττικής συνέλαβαν τον δραπέτη των 
φυλακών Κορυδαλλού Αριστείδη Λυ
κούργο. Από την προανάκριση που 
διενεργήθηκε προέκυψε ότι ο Λυκούρ
γος μαζί με άλλα τρία άγνωστα άτομα 
με την απειλή περιστρόφου ακινητο- 
ποίησαν τον υπάλληλο του κοσμημα
τοπωλείου ιδιοκτησίας Νικολάου Πα- 
τσέα στο Χαλάνδρι, Παναγιώτη Λαλί- 
νη, τη στιγμή που εισερχόταν στο αυ
τοκίνητό του και αφού τον δέσμευσαν 
με χειροπέδες και τον επιβίβασαν με 
τη βία σε κλεμμένο φορτηγό τον οδή
γησαν σε χωράφι που βρίσκεται στην 
ίδια περιοχή. Εκεί τον εξανάγκασαν να 
τους δώσει τα κλειδιά του κοσμηματο
πωλείου το οποίο μόλις είχε ασφαλίσει 
και τον κωδικό του συναγερμού εισό
δου του καταστήματος. Στη συνέχεια ο 
Λυκούργος μετέβη στο κοσμηματοπω
λείο, το άνοιξε και αφαίρεσε από τις 
βιτρίνες, ρολόγια και χρυσά περιδέ
ραια, συνολικής αξίας 70.000.000 
δραχμών και επέστρεψε στο σημείο ό
που κατακρατούσαν τον υπάλληλο και 
αφού τον εγκατέλειψαν δεμένο μαζί με 
το φορτηγό, διέφυγαν.
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ΤΟ ΕΙΧΑΝ ΠΑΡΑΚΑΝΕΙ...

Μετά από συλλογή και κατάλληλη εκμετάλλευση πληροφοριών σχετικά με κλοπές αντικειμένων μεγάλης αξίας που δια- 
πράττονταν στο χώρο του Τελωνείου του Αερολιμένα Αθηνών άνδρες του Τμήματος Εγκλημάτων Ιδιοκτησίας της Δ/νσης 
Ασφάλειας Αττικής συνέλαβαν τον Νικόλαο Μπουγά και τον Γεώργιο Νικολαϊδη γιατί ο πρώτος ως υπεύθυνος αποθηκάριος 
του Τελωνείου για τη φύλαξη εμπορευμάτων μεγάλης αξίας που εισήγαγαν εταιρίες από χώρες της Ε.Ε. κατά τη μεταφορά 
και παραμονή εντός των αποθηκών παραβίαζε τις συσκευασίες και αφαιρούσε μέρος των εμπορευμάτων. Ως κύριο συνεργά
τη του για τη διάθεση των εμπορευμάτων στην ελληνική αγορά χρησιμοποιούσε τον Νικολαϊδη.

Σε έρευνα που έγινε στις οικίες των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 69 ρολόγια μεγάλης χρηματικής αξίας, 25 
συσκευές κινητής τηλεφωνίας, είδη ένδυσης και δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επί πλέον κατασχέθηκαν 50 συ
σκευές κινητής τηλεφωνίας που είχαν διατεθεί σε χαμηλές τιμές στους Χρήστο Δρακόπουλο, Νικόλαο Πουλερέ και Απόστο
λο Φασούλα οι οποίοι δε συνελήφθηκαν λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κατηγορούμενοι για διακεκριμένες 
κλοπές κατ’ εξακολούθηση και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος σε βαθμό κακουργήματος.

ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟ ΠΗΓΕ ΚΙ ΑΛΑΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

Ανδρες του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων της Δ/νσης Ασφάλειας Ατ
τικής συνέλαβαν τον Ιωάννη Ζέρβα και την Ευαγγελία Μουστακέα και τους οδή
γησαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα κατηγορούμενους για πλαστογραφία και απάτη 
κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Κατόπιν καταγγελιών που είχαν περιέλθει στο Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων 
η Μουστακέα κατήρτιζε πλαστά δικαιολογητικά τα οποία κατέθετε σε διάφορες 
τράπεζες του λεκανοπεδίου και στη συνέχεια κατάφερνε να εκδοθούν επ’ ονόματί 
της κατά κύριο λόγο πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια. Άνδρες του 
Τμήματος αφού την εντόπισαν την συνέλαβαν κατά τη στιγμή που είχε παραλάβει 
κάρτα της Αμέρικαν Εξπρές από το υποκατάστημα της Τράπεζας Πίστεως (Ευτυ- 
χίδου 40) στην Αθήνα. Εξεταζόμενη προφορικά η Μουστακέα υπέδειξε ως συνερ
γάτη της τον Ζέρβα ο οποίος της είχε συστηθεί με διαφορετικό όνομα. Κατόπιν αυ
τού μεθοδεύτηκε και επιτεύχθηκε η σύλληψή του. Από την προανάκριση προέκυ- 
ψε ότι ο Ζέρβας μέσω αγγελιών παρουσιαζόταν με ψευδώνυμο εύρισκε πελάτες οι 
οποίοι για διαφόρους λόγους δεν ήταν σε θέση να πάρουν δάνειο με νόμιμες δια
δικασίες, πλαστογραφούσε κάποια εκ των δικαιολογητικών και κατάφερνε να εκ- 
δοθεί το αιτούμενο δάνειο.

Για κάθε δάνειο που εκδίδονταν απαιτούσε από τους πελάτες του και ελάμβανε 
το χρηματικό ποσόν των 250.000 - 300.0000 δραχμών. Επιπλέον ο Ζέρβας κατόρ
θωσε εν γνώσει της Μουστακέα να εκδοθούν επ’ ονόματί της πιστωτικές κάρτες 
από διάφορες τράπεζες καθώς και καταναλωτικά δάνεια ύψους 3.500.000 δραχ
μών.

Στην κατοχή της Μουστακέα βρέθηκαν πιστωτικές κάρτες, μέρος του πελατο
λογίου του Ζέρβα, μεγάλος αριθμός φωτοαντιγράφων δελτίων αστυνομικής ταυ
τότητας, προσωρινών δελτίων α.τ., εκκαθαριστικών σημειωμάτων, φορολογικών 
δηλώσεων και βεβαιώσεων αποδοχών ενδιαφερομένων για έκδοση δανείου, σφρα
γίδες υπαλλήλων Δ.Ο.Υ. και εταιριών τις οποίες χρησιμοποιούσε για να καταρτί
ζει τα πλαστά δικαιολογητικά.

Κληθείσες, προσήλθαν και κατέθεσαν δύο εκ των πελατών των κατηγορουμέ
νων οι οποίες επιβεβαίωσαν τη δραστηριότητα του Ζέρβα και της Μουστακέα. 
Μεταξύ των στοιχείων που βρέθηκαν στην κατοχή του Ζέρβα και κατασχέθηκαν 
ήταν και πενήντα φωτοαντίγραφα δελτίων αστυνομικής ταυτότητας και προσωρι
νών δελτίων ταυτότητας.

Εκτιμάται ότι το ποσό που απεκόμισε από την αμοιβή που έπαιρνε για την έκ
δοση δανείων ανέρχεται στο ποσόν των 15.000.000 δραχμών. Σε βάρος του εκκρε- 
μούν τρεις ερήμην καταδικαστικές αποφάσεις του Μ.Π. Ναυπλίου για παράβαση 
του νόμου “περί επιταγών” και για υπεξαίρεση.

ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΑΣΜΑΤΑ

Ανδρες του Τμήματος Οικονομι
κών Εγκλημάτων της Δ/νσης Ασφά
λειας Αττικής συνέλαβαν τον Αθανά
σιο Αγγελόπουλο και τον Χρήστο Αγ- 
γελόπουλο και τους οδήγησαν στον 
αρμόδιο Εισαγγελέα κατηγορούμε
νους για πλαστογραφία κατ’ εξακολού
θηση και για παράβαση του νόμου 
“περί πνευματικής ιδιοκτησίας”.

Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση 
πληροφοριών εντοπίστηκε σε ημιυπό
γειο στην Αγία Βαρβάρα, κατάστημα 
που λειτουργούσε και σαν εργαστήριο 
παραγωγής κλεψίτυπων ψηφιακών δί
σκων ήχου και κασετών.

Σε αιφνιδιαστική έρευνα που πραγ
ματοποιήθηκε στο ημιυπόγειο συνελή- 
φθη ο Χρήστος Αγγελόπουλος τη στιγ
μή που έκανε αναπαραγωγή και κατα
σχέθηκε το σύγχρονο εργαστήριο πα
ρασκευής κλεψίτυπων που αποτελείτο 
από 13 κόμπακτ ντισκ - πλέιερς, 89 δι
πλά κασετόφωνα, 280 κλεψίτυπους 
κόμπακτ ντισκ, 125 κλεψίτυπες κασέ
τες και 150 άγραφες κασέτες. Η παρα
γωγή γινόταν από ψηφιακούς δίσκους 
σε κασέτες και το σύστημα είχε τη δυ
νατότητα να αναπαράγει 128 κασέτες 
την ώρα. Το εργαστήριο λειτουργούσε 
κανονικά τουλάχιστον οκτώ μήνες και 
εκτιμάται ότι αναπαράχθηκαν πολλές 
χιλιάδες κλεψίτυπων.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας προ- 
σήλθε στο χώρο ο Αθανάσιος Αγγελό
πουλος που ήταν υπεύθυνος του κατα
στήματος και όπως ήταν φυσικό συνε- 
λήφθη. Σε βάρος του Χρήστου εκκρε- 
μεί ένα ένταλμα συλλήψεως και μια α
πόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθη
νών με ποινή φυλάκισης 5 ετών για αν
θρωποκτονία εξ αμελείας.
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ΕΝΑΣ ΛΙΒΑΝΕΖΟΣ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Άνδρες του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Δ/νσης Ασφάλειας Α ττικής συνέλαβαν τον Λιβανέζο Χαλίφ Μοχάμεντ, τη 
Σοφία Αποστόλου, την Διάνα Ντιάκοβο, την ΑλιόναΈνι, την Όλγα Βακουμένκο και την Τατιάνα Λιβμπενόλ κατηγορούμενες 
για παράβαση των διατάξεων του νόμου “περί αλλοδαπών” ενώ ο πρώτος κατηγορείται για εκβίαση, πλαστογραφία, υπεξα- 
γωγή εγγράφων και παραβιάσεις των νόμων “περί ναρκωτικών” και “περί όπλων”.

Από την έρευνα και την προανάκριση που διενεργήθηκαν προέκυψαν ότι ο Χαλίφ Μοχάμεντ είναι ιδιοκτήτης της του μπαρ 
“platinum” στο οποίο παλαιότερα είχαν εργασθεί οι παθούσες Ναταλία Πόποβα και Ολένα Γερίγεβα οι οποίες μετά την απο
χώρησή τους από την εργασία αυτή αντιμετώπισαν την άρνηση του Χαλίφ να τους δώσει τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα απαι
τώντας απ’ αυτές εκβιαστικά να επιστρέφουν στην εργασία και όταν αυτές αρνήθηκαν τους ζήτησε την καταβολή του 
1.000.000 δραχμών για να τους επιστρέφει τα έγγραφα. Ύστερα από αλλεπάλληλες τηλεφωνικές συνομιλίες του Χαλίφ και 
της Αποστόλου με τις δύο παθούσες συμφωνήθηκε να καταβάλουν το ποσό των 900.000 δραχμών και κανονίστηκε συνάντη
ση σε εστιατόριο επί της οδού Μιχαλακοπούλου. Πριν τη μετάβασή της η Πόποβα προσήλθε στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών 
όπου κατέθεσε και προσημειώθηκαν χαρτονομίσματα και μόλις η Αποστόλου τα παρέλαβε παραδίδοντας τα ταξιδιωτικά έγ
γραφα συνελήφθη. Στο ίδιο σημείο συνελήφθη αμέσως μετά και ο Χαλίφ ο οποίος κατέφθασε με IX επιβατηγό αυτοκίνητο 
με το οποίο μετέφερε τις λοιπές αλλοδαπές που και αυτές συνελήφθησαν. Σε έρευνα που διεξήχθη επί του Χαλίφ βρέθηκε μι- 
κροποσότητα ηρωίνης και εννέα φυσίγγια τα οποία κατασχέθηκαν.

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

Άνδρες του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και εκ
μετάλλευση πληροφοριών και μεθοδευμένες έρευνες συνέλαβαν επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Καβάλας τον Κωνσταντίνο Κο- 
χλιαρίδη, τον Ιωάννη Χρήστου και τον Δημήτριο Μαγκανάρη γιατί κατείχαν παράνομα, αρχαιολογικά αντικείμενα. Συγκεκρι
μένα στην κατοχή των ανωτέρω συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής ταφικά κτερίσματα: α) έναν κυδωνόσχη- 
μο κρατήρα με ερυθρόμορφη παράσταση συμποσίου, β) δύο τριφυλλόσχημες οινοχόες, γ) ένα εξάλειπτρο, δ) τέσσερις αρύ- 
βαλλους, ε) ένα πήλινο λυχνάρι, στ) τέσσερα δίωτα κύπελλα, ζ) πέντε ειδώλια πτηνών, η) ένα πήλινο ειδώλιο Σιληνού, θ) έ
να χάλκινο κάτοπτρο, ι) ένα χρυσό δακτυλίδι, ια) δέκα χάλκινα δακτυλίδια, ιβ) μια χάλκινη αμφικωνική ψήφο, ιγ) ένα χάλκι
νο περίαπτο, ιδ) τρεις σκαραβαίους, ιε) χάλκινα επίχρυσα ελάσματα, ιστ) τρία επίχρυσα άνθη, ιζ) τμήματα ασημένιων κοσμη
μάτων και πολλά θραύσματα αγγείων. Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον 
αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημ/κών Θεσσαλονίκης και τα αρχαία αντικείμενα παραδόθηκαν στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Α Ν ΙΕ Ρ Ε Σ  Α Γ Ο Ρ Α Π Ω Λ Η Σ ΙΕ Σ

Άνδρες του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν τον Βασίλειο Δρατσιώτη διότι 
σε έρευνα που πραγματοποίησαν στο αυτοκίνητό του τη στιγμή που εκινείτο στο 12ο χιλιόμετρο της παλαιός Ε.Ο. Θεσσαλο
νίκης - Αθηνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής αρχαία αντικείμενα: α) ένας σταυρός τέμπλου, β) μία εικόνα του Αγίου 
Ιωάννη, γ) μία εικόνα της Θεοτόκου, δ) μία εικόνα του Αγίου Χριστοφόρου με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, ε) ένα ξυλόγλυπτο με 
την παράσταση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Όλα τα ανωτέρω θρησκευτικά αντικείμενα χρονολογήθηκαν ως έργα του 19ου αιώ
να.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι τα παραπάνω κατασχεθέντα αντικείμενα ο συλληφθείς, παρέλαβε από τον ιερέα Αθα
νάσιο Ζωγραφόπουλο με σκοπό τη μεταφορά τους στη Θεσσαλονίκη για εκτίμηση και στη συνέχεια πώληση σε άτομο που 
δεν κατονόμασε. Μετά από αυτή την εξέλιξη της υπόθεσης ο Δρατσιώτης παρουσιάσθηκε στον Ζωγραφόπουλο ο οποίος δέ
χθηκε να μεταπωλήσει σ ’ αυτόν, αρχαία αντικείμενα που κατείχε και τη στιγμή εκείνη έγινε νομότυπη έρευνα στην οικία του 
ιερέα όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μία χαλκογραφία με θρησκευτικό περιεχόμενο του 1835, μία μεταξοτυπία με τον “Ε
πιτάφιο Θρήνο” του 1888, τμήμα τριπτύχου με θρησκευτική παράσταση του 19ου αιώνα, δύο ασημένιες πόρπες ζώνης και 
δύο μαρμάρινες του 18ου και 19ου αιώνα, έντυπο βιβλίο με διαφόρους λόγους, έντυπο βιβλίο με λόγους του Ιωάννου Χρυ
σοστόμου και έντυπο βιβλίο με τίτλο “Αμαρτωλών Σωτηρία του 17ου ή 18ου αιώνα, ένα βιβλίο ελληνικής ιστορίας του 1888, 
ένα Ψαλτήριο δερματόδετο του 18ου αιώνα, μία συλλογή ιδιομελών του 1831, “Το Δοξαστάριο” του 1899, η “Μουσική κυ
ψέλη” του 1857, την “Ερμηνεία στα τέσσερα Ευαγγέλια του Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας Θεοφύλακτου” του 1865, τρία κο
χλιάρια νεωτέρων χρόνων, Άγιον Ποτήριον με επιγραφή, χάλκινο μυροδοχείο, χάλκινο αρτοφόριο, ασημένια λειψανοθήκη, 
χάλκινο ζέον και δύο δισκάρια του 19ου αιώνα.

Κατά την πρώτη εκτίμηση του αρμόδιου αρχαιολόγου βρέθηκε ότι η χαλκογραφία, η μεταξοτυπία και το τμήμα τριπτύχου ε
μπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου “Περί Αρχαιοτήτων”. Για τα έντυπα βιβλία, λόγω της παλαιότητάς των και 
του μεγάλου ενδιαφέροντος του περιεχομένου τους πρότεινε να εξετασθούν από τον διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθη- 
νών για πληρέστερο έλεγχο και γνωμάτευση. Για τα εκκλησιαστικά σκεύη προτάθηκε να παραδοθούν βάση του Καταστατικού 
Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Εκκλησιαστικό Μουσείο της οικείας Μητροπόλεως για ακριβέστερο έλεγχο.

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κούρος Κων/νος
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ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ

οι Λ^ΜίΟ/λορκοΐ οη^Α /^οι 
j o /  μο/ι^ογ Α ^ Α ΙΑ * Ι^ο/>ι/νοο/

Α ποκαταστάθηκαν στην ολό
τητά τους και βρίσκονται ή
δη στο φυσικό τους περιβάλ
λον οι αρχαιολογικοί θησαυροί που με 

τόση θρασύτητα απέσπασαν βίαια σπεί
ρα τεσσάρων αρχαιοκαπήλων τη νύχτα 
της 11 προς 12 Απριλίου του 1990 από 
το Μουσείο της Αρχαίας Κόρινθου.

Εκείνο το βράδυ του Απρίλη, οι δρά
στες είχαν αδειάσει στην κυριολεξία το 
Μουσείο αρπάζοντας 271 έργα τερά
στιας αρχαιολογικής αξίας, αφού προη
γουμένως τραυμάτισαν βαριά το νυχτο
φύλακα της βάρδιας αποσπώντας του 
ταυτόχρονα και το ποσό του 1 εκ. δρχ., 
το οποίο προοριζόταν για την πληρωμή 
του προσωπικού.

Από τότε μέχρι και την ημέρα που ε
ντοπίστηκαν οι αρχαιολογικοί θησαυ
ροί ΐ] υπόθεση δεν μπήκε ποτέ στο αρ
χείο αλλά συνέχιζε να απασχολεί πολύ σοβαρά το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 

και συγκεκριμένα το Τμήμα Αρχαιοκα- 
πηλίας(θα έπρεπε να ονομάζεται Τμήμα 
Προστασίας της Πολιτιστικής μας 
Κληρονομιάς) της Υποδιεύθης Δίωξης 
Οικονομικών Εγκλημάτων και Εγκλη
μάτων Αρχαιοκαπηλίας και Ηθών .

Την υπόθεση από πλευράς Υπουργεί
ου Πολιτισμού χειρίστηκε η Διεύθυνση 
Προϊστορικοιν και κλασικών Αρχαιοτή
των καθώς και η Γενική Γραμματέας 
του Υπουργείου προσωπικά.

Τα αρχαία αντικείμενα βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν στις 7-9-1999, στο Μαϊά- 
μι των Η.Π.Α, μέσα σε 12 πλαστικά κι- 
βίότια σφραγισμένα με ισχυρή κολλητι
κή ταινία, σε χώρο όπου υπάρχουν πολ
λές αποθήκες, από κλιμάκιο Αστυνομι
κών του Τμήματος Δίωξης Αρχαιοκαπη
λίας της Δ.Α.Α, σε συνεργασία με ειδι
κούς πράκτορες του F.B.I. της Νέας 
Υόρκης και του Μαϊάμι.

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα μετα
φέρθηκαν στη συνέχεια, στα γραφεία 
του F.B.I., στη Νέα Υόρκη, όπου α
νοίχτηκαν, εξετάστηκαν και ταυτίστη
καν, από την επιμελήτρια Αρχαιοτήτων 
της Αρχαίας Κορίνθου κα Ασλαματζί- 
δου Ζωή.

Ειδικότερα βρέθηκαν 164 αγγεία εξαι
ρετικά δείγματα των κορινθιακών και 
αττικών εργαστηρίων, μια θαυμάσια 
κεφαλή κούρου του 5ου αι. π.Χ. , 13 
πορτραίτα ελληνιστικών και ρωμαϊκών 
χρόνων, μικρό άγαλμα του Πανός, 5 μο
ναδικές πήλινες κεφαλές του 6ου/5ου αι. 
π .Χ ., 49 πήλινα ειδώλια, 11 γυάλινα δο
χεία, 2 χάλκινα μικρά αγάλματα, πήλινα 
λυχνάρια και πολλά άλλα μικρότερης 
σημασίας ευρήματα.

11 επιτυχία της κατάσχεσης και επανά- 
κτησης των κλαπέντων αρχαίων από το 
Μουσείο της Κορίνθου, χαρακτηρίστη
κε στο δελτίο τύπου που εξέδωσε το 
ΥΙΓΠΟ. σαν τεράστιας σημασίας, αφού 
πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες, 
αν όχι η μεγαλύτερη, κλοπή από ελληνι
κό μουσείο.

Βέβαια, η όλη υπόθεση δεν έχει κλεί
σει ακόμη επειδή συνεχίζει να ερευνά- 
ται από τις αρμόδιες ελληνικές υπηρεσί
ες της Διεύθυνσης Ασφαλείας, ενώ πα
ράλληλα έρευνα διενεργείται και από το 
F.B.I., για το μέρος που αφορά στην α
μερικανική πλευρά. □

Επιμέλεια: 
II. Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
------------ΣΤΟΛΕΣ------------
Α σ τυ ν ο μ ία ς  Α ερ ο π ο ρ ία ς  Σ τρ α το ύ  Ν α υ τικο ύ  
ΕΤΟΙΜ ΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

& ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩ ΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Στα καταστήματα μας 
θα βρείτε πέραν τη ς 
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 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
σε όλα τα  μεγέθη.
Στις ο μ α δ ικ έ ς  παραγγελίες, 
η λήψη μέτρων, πρόβες και η 
παράδοση στις υπηρεσίες σας, 
με την προσωπική μας παρουσία 
και εγγύηση δουλειάς 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΔΕΚΤΕΣ
ΟΛΕΣ 01 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΑΚΑΔΗΜ ΙΑΣ 32, 106 72 ΑΘΗΝΑ  
τηλ.: 69 93 047, 69 93 046 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105, 115 26 (έναντι σχολής Αστυνομίας) 
τηλ./fax : 69 93 047, 69 93 046

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΩΝ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ενημερωτικό βιογραφικό σημείωμα
Είμαι προσφάτως αποστρατευθείς από την Ερανική Αστυνομία, 

μετά από την 25ετή υπηρεσία μου, 
υπηρετών επί 20 έτη στην Γενική Ασφάλεια Πειραιά 

(10 έτη στην δίωξη κοινού εγκλήματος και 10 έτη στη 
Δίωξη Ναρκωτικών) μέχρι την πρόσφατη αποστρατεία μου. 

Αποφάσισα να αυνεχι'σω με τον ίδιο ζήλο την προσφορά μου 
στον κόσμο του Πειραιά.

ΔΓ αυτόν τον λόγο ζητώ να με εμπιστευτείτε, 
για οποιοδήποτε οικογενειακό και επαγγελματικό σας πρόβλημα. 

Για οποία δήποτε πληροφορία για την σοβαρότητα του 
γραφείου και εμού προσωπικά, απευθυνθείτε σε 

οποιαδήποτε Αστυνομική Υπηρεσία του Πειραιά και της Αθήνας.
Το γραφείο προσφέρει τις κάτωθι υπηρεσίες:
1. Επιτήρηση ανηλίκων (ναρκωτικά).
2. Παρακολουθήσεις: Ναυτιλιακά, αισθηματικά, 

κληρονομικά.
3. Αναζητήσεις ατόμων: Οφειλές, χρέη.
Λ. Οικογενειακός σύμβουλος
5. Ασφάλεια τηλεφωνικών συνδιαλέξεων 

(υπερσύγχρονου ηλεκτρονικού εξοπλισμού).
6. Ομπρέλα ασφαλείας συνεδρίων.
7. Εμπορικών βιομηχανικών.
8. Ανάθεση χρηματαποστολής.
9. VIP'S PROTECTION (Αυτοκίνητα πολυτελείας).

Ηρώων Πολυτεχνείου ΔΑ,
Τηλ.: 41.18.650, κινητό 094 362855, fax 41.18.650

Οίκος Νικμκών ■ Bu.rnnrnxoiv

ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ
με ειΜκες τιμές ημος τον; αστυνομικούς wi//.Atj/.ov;. 

ΕτίΟιτΐη ννφικων με ραντεβού

Λκοοπόλεως 84, Δάφνη - Νέα Σμύρνη 
Τηλ.: 97.13.300, 97.12.378

ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟ 
HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAW ASAKI

Πάντα
σ τ ις  κ α λ ύ τ ε ρ ε ς  τ ιμ έ ς
και διακανομισμός που

ΕΣΕΙΣ ΟΑ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ!

Λένορμαν 18, τηλ: 52.27.556 & Μεσογείων 389, τηλ:65.16.703



ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ
Σ Τ φ Ν

Κ®ΣΜ ®
ια δεκαεπτάχρονη 
Βρετάνη είχε αυ- 

«  τή την κακή συ
νήθεια που έχουν πολλά κορί
τσια να τρώνε τα μαλλιά τοτς. 
Μόνο που η συγκεκριμένη μι
κρή έκανε το λάθος να τα κατα
πίνει κιόλας. Φαίνεται ότι αυτή 
τη “δουλειά” την έκανε χρόνια 
με αποτέλεσμα να υφάνει ολό
κληρο κουβάρι από μαλλιά στο 
στομάχι της. Όταν άρχισε να έ
χει τους πρώτους πόνους και ε
νοχλήσεις, οι γονείς της την πή
γαν σε γιατρό, ο οποίος εντόπισε 
το “κουβάρι” και έκρινε ότι έ
πρεπε να το βγάλει. Παρότι ό
μως η εγχείρηση πέτυχε, η ασθε
νής απεβίωσε λόγω επιπλοκών.

αναμονή των ταξι
διωτών στο αερο
δρόμιο της Μπαν

γκόκ προ μηνός, απέκτησε ξαφ
νικά ιδαίτερο ενδιαφέρον. Εκα
τοντάδες επιβάτες και υπάλλη
λοι που παρακολουθούσαν α
μέριμνοι, σε απευθείας μετάδο
ση από τις τηλεοράσεις του αε
ροδρομίου, τους ασιατικούς α
θλητικούς αγώνες από το 
Μπρουνέϊ, έμειναν ....σύξυλοι. 
Στις τηλεοπτικέςοθόνες εμφα
νίστηκε ξαφνικά ένα γυμνό 
ζευγάρι που επιδίδετο στο 
σπορ του έρωτα με ξεχωριστή 
δεινότητα. Το.... ενδιαφέρον 
θέαμα δεν κράτησε παρά ελά
χιστα λεπτά της ώρας, ενώ οι 
Αρχές του αεροδρομίου ακό
μη αναζητούν τους “σπόνσο
ρες” του συγκεκριμένου...α
θλήματος,

πάρχουν και....έντι
μοι κλέφτες, Μπορεί 
να χρειαστεί λίγος 

χρόνος παραπάνω για να το

διαπιστώσουμε, αλλά το αποτέ
λεσμα έχει σημασία. Ένας κλέ
φτης λοιπόν, που πριν από 38 
χρόνια είχε κλέψει το πορτοφό
λι μιας κυρίας από το Λος Ά
ντζελες με 500 δολάρια επέ
στρεψε προ ημερών, το ποσόν 
στο ακέραιο, συνοδεύοντας το 
με ένα σημείωμα. “Μας συγχω- 
ρείτε που κλέψαμε τα χρήματα 
σας. Τότε τα χρειαζόμασταν". Η 
κυρία, 78 χρόνων σήμερα, φυ
σικά το είχε ξεχάσει και ο φά
κελος με τα 500 δολάρια ήταν 
γι αυτήν μια πολύ ευχάριστη 
έκπληξη. "Θα πάω για ψώνια ” 
δήλωσε περιχαρής. Μετά τόσα 
χρόνια βέβαια αυτό που μετρά
ει είναι η χειρονομία και κυρί
ως το γεγονός ότι μετά τόσα 
χρόνια ο δράστης δεν ξέχασε 
το....χρέος του. Φαίνεται πά
ντως ότι όντως τα είχε ανάγκη, 
αν κρίνουμε μάλιστα και από 
το γεγονός ότι του χρειάστηκε 
τόσος χρόνος για να επιστρέφει 
το συγκεκριμένο ποσό.

θάνατος παραμό
νευε για έναν
22χρονο Αιγύπτιο 

σε τηλεφωνικό θάλαμο, από 
τον οποίο επιχείρησε να τηλε
φωνήσει στην άρρωστη μητέρα 
του. Ο δυστυχής, ενώ σχημάτι
ζε τον αριθμό του τηλεφώνου 
της μητέρας του για να μάθει 
νέα της, βρέθηκε στο απέναντι 
πεζοδρόμιο, χτυπημένος από η
λεκτροπληξία,, που προκλήθη- 
κε από το ξεχαρβαλωμένο κα
λώδιο. Όπως απεδείχθη εκ των 
υστέρων κι άλλοι πριν απ αυ
τόν είχαν δεχθεί την “οργή” 
του ηλεκτρικού αλλά ήταν πε
ρισσότερο τυχεροί και διασώ
θηκαν.

Ν τιρεκτίβα που απα
γορεύει στις αστυ- 
νομικίνες να φορούν 

κοντές φούστες, να βάφουν τα 
μαλλιά τους και να μακιγιάρο
νται έντονα, εξέδωσε ο αρχη
γός της αστυνομίας στην 
Μπανγκόκ, προκαλώντας τη 
μήνι των θηλυκών οργάνων τής 
τάξης. “Φανταστείτε πως θα εί
μαστε με μακριές φούστες, 
χλωμά πρόσωπα και άφτιαχτα 
μαλλιά, σίγουρα θα μας παρα
τήσουν οι σύζυγοι μας”, σχολί
ασε μία μαχητική αστυνομικί- 
να, ενώ άλλη συνάδελφος της 
διαμαρτυρήθηκε ότι θα πρέπει 
να αγοράσει καινούργια στολή. 
Ίσως να είναι δικαιολογημένα 
τα παράπονα τους, αφού οι κα
κοποιοί αναμφισβήτητα δεν θα 
προβάλλουν και πολλές αντι
στάσεις αν πρόκειται να συλ- 
ληφθούν από εκθαμβωτικές 
ξανθές υπάρξεις, άρτι αφιχθεί- 
σες από τα κομμωτήρια.

άρση του απόρρη
του για τους δι
καιούχους των ελ

βετικών τραπεζικών λογαρια
σμών για πρώτη φορά μετά τον 
Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, έφερε 
στην επιφάνεια ένα μικρό δρά
μα.Απόστρατος αξιωματικός 
του ρωσικού στρατού ανακάλυ
ψε ότι είναι ο μοναδικός επιζών 
κληρονόμος μιας αμύθητης πε
ριουσίας ύψους 3,8 εκατομμυ
ρίων δολαρίων, ποσό, που είχε 
καταθέσει ο παππούς του σε ελ
βετική τράπεζα. Ο 85χρονος 
Βαλχρί Σεργκέγιεφ, ο οποίος 
ζει εδώ και αρκετά χρόνια σε 
μια απομακρυσμένη πόλη των 
Ουραλίων, πληροφορήθηκε τυ
χαία την είδηση από τη ρωσική 
τηλεόραση. Το πρόβλημα είναι 
ότι η σύνταξη του ανέρχεται σε 
3,5 δολάρια και δεν επαρκεί για 
να βγάλει εισιτήρια προκειμέ- 
νου να μεταβεί στην Ελβετία 
και ουδείς έχει μέχρι στιγμής 
ενδιαφερθεί να του καλύψει τα 
έξοδα του ταξιδιού.

Μ ε τη βίβλο ανά χεί- 
ρας, γονατιστός 
μπροστά στο κρε

βάτι του και με ενδυμασία ύ
πνου, ο 28χρονος αιδεσιμότατος 
Μπρουνέλ Τζέϊμς προσευχόταν 
γαλήνιος. Για τη συμμορία που

εισέβαλε στο σπίτι με στόχο τη 
ληστεία, έμοιαζε εύκολη υπόθε
ση η εξουδετέρωση του ιερέα. 
Τότε εκείνος, με την επιφοίτηση 
του Αγίου Πνεύματος νωπή α
κόμη στην ψυχή και στο σώμα 
του, αρνήθηκε να γυρίσει και το 
άλλο μάγουλο για να δεχθεί ένα 
ακόμη ράπισμα και αντεπιτέθη- 
κε με πολεμικές κραυγές, κλω
τσιές, μπουνιές και λαβές. Οι 
τέσσερις μασκοφόροι νεαροί έ
μειναν άναυδοι όχι τόσο από τη 
ρώμη του ανδρός, όσο από το 
σθένος να τα βάλει μαζί τους. 
“Φορούσα μόνον ένα πουκάμι
σο νυχτός και θάπρεπε να έ
μοιαζα αρκετά κωμικός, καθώς 
τους κυνηγούσα στο πεζοδρό
μιο”, διηγείται στην “Ντέλι Τέ- 
λεγκραφ” ο γενναίος ιερέας, ο 
οποίος σημειωτέον είχε παρα
κολουθήσει μαθήματα πάλης 
και πολεμικών τεχνών στη διάρ
κεια των φοιτητικών του χρό
νων στην Οξφόρδη.

ια όσους, τώρα, θέ
λουν να γιορτάσουν 
διπλά την έλευση της 

νέας χιλιετίας υπάρχει το νη
σιωτικό σύμπλεγμα των Κιρι- 
μπάτι στον Ειρηνικό Ωκεανό, 
και πιο συγκεκριμένα, η Κ,ιρι- 
μπάτι και το ακατοίκητο νησάκι 
Καρολαϊν, τα οποία....προπο
ρεύονται κατά 14ώρες του 
Γκρίνουιτς. Πράγμα που σημαί
νει ότι θα γιορτάσουν την έλευ
ση του 2000 κατά 14 ώρες νω
ρίτερα από ό,τι η υπόλοιπη υ- 
φήλιος, η ποία μετράει το χρόνο 
με το ρολόι του Γκρίνουιτς.Οι 
τοπικές αρχές προετοιμάζονται 
από το 1994 για τη μεγάλη ημέ
ρα κι όλα είνα σχεδόν έτοιμα 
στα “Νησιά της Χλιετίας” ό
που θα ανατείλει ο πρώτος ή
λιος του 2000. Οι ενδιαφερόμε
νοι θα “πετάξουν” στις 31 Δε
κεμβρίου από τη Χονολουλού 
στο Κιριτιμπάτι, όπου θα γί
νουν μάρτυρες της αυγής της 
νέας χλιετίας κι αμέσως μετά 
θα επιστρέφουν κατά τον ίδιο
τρόπο στον.... προηγούμενο
αιώνα για να αποχαιρετήσουν 
ξανά το απερχόμενο 1999 και 
να ξαναγιορτάσουν την έλευση 
του 2000. □

Επιμέλεια: Π.Υ.
Αφροδίτη Κοκκίνον
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ItfOMO ΚΑΛ̂ ΙΛΟ̂ ΟΠΙΟ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1909

Συμπλοκή σημειώνεται ε
ντός του Πρωθυπουργι- 

κού Μεγάρου μεταξύ καταστη
ματαρχών - εμπόρων με αφορ
μή την επιβολή από την Ελλη
νική Χωροφυλακή του υποχρε
ωτικού κλεισίματος των κατα
στημάτων την Κυριακή,

Επέρχεται μεταβολή ηγε
σίας στα δύο κύρια προϊ

στάμενα Υπουργεία της Ελληνι
κής Χωροφυλακής των Εσωτε
ρικών και Στρατιωτικών. Συ
γκεκριμένα, στο πρώτο αναλαμ
βάνει υπουργός ο Αθανάσιος 
ΕΥΤΑΞΙΑΣ, αντικαθιστώντας 
τον Νικόλαο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ- 
ΛΑΚΗ και στο δεύτερο ανα
λαμβάνει ο Ιωάννης ΚΩΝΣΤΑ- 
ΝΤΙΝ1ΔΗΣ, αντικαθιστώντας 
τον Λεωνίδα ΑΑΠΑΘΙΩΤΗ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1919

Υποκύπτει στα τραύματά 
του, στη Πέργαμο Μ. Α

σίας, ο Χωρ/κας Ηλίας ΤΥΡΟ- 
ΚΟΜΑΤΥΗΣ καταγόμενος από 
το Μέλαμπες Αγίου Βασιλείου.

Υποκύπτει στις κακουχί
ες από την καταδίωξη 

των ληστών Γιαγιάδων, που 
δρούσαν στην περιοχή της Σά
μου, ο Χωροφύλακας Κων/νος 
ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ από το Επα- 
νοχώρι Σέλινου.

Επικηρύσσεται ως λη
στής ο Ευάγγελος Κα- 

ντάρας, κάτοικος Μπεσιριτσά- 
νης Λαρίσης και καθορίζεται 
χρηματική αμοιβή 2000 δρχ. 
στην περίπτωση αποτελεσμα
τικής καταδείξεως του μέρους, 
που κρύβεται και 4.000 δρχ, σε 
περίπτωση συλλήψεως ή φό
νου αυτού.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1929

Την 14-12-1929 βρέθη
καν και κατασχέθηκαν

από τον Ενωμοτάρχη ΓΙΑΝ- 
ΝΟΥΚΑΚΟΥ Αντώνιο - Σταθ
μάρχη Παλαιοχωρίου - στο 
Παντοπωλείο του Παναγιώτη 
Φακρή 25 δυναμίτες και 80 κα- 
ψύλια. Ο ανωτέρω παντοπώ
λης συλληφθείς απεστάλη 
στον Εισαγγελέα Σπάρτης.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1939

Δημοσιεύεται κοινή από
φαση του Υπουργού 

Κρατικής Υγιεινής και Αντιλή- 
ψεως και του Υφυπουργού Δη
μοσίας Ασφαλείας, βάσει της 
οποίας επιτρέπεται κατά το 
χρονικό διάστημα από 17/2 - 
10/3/1940 (περίοδος Απόκρεω) 
η οργάνωση και η τέλεση φι
λανθρωπικών και εν γένει δη
μοσίων χορών που έχουν απα- 
γορευθεί με την από 30-9-1939 
σχετική απόφαση, επειδή η 
Κυβέρνηση είχε υπόψη “την 
διεθνήν κατάστασιν ένεκεν της 
οποίας η Ευρώπη δεινώς δοκι
μάζεται θυσιάζονται ενόμισεν 
ότι δεν θα ήτο ηθικώς ορθόν να 
παρασυρθεί η Ελληνική κοινω
νία εις δημοσίους χορούς και 
δημοσίας διασκεδάσεις”.

Σημ: Στην Ευρώπη είχε ήδη 
ξεσπάσει ο Β' Παγκ. Πόλεμος.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1949

Με σχετική εγκύκλιο 
διαταγή το Αρχηγείο 

Χωροφυλακής (Αρχηγός Υπο
στράτηγος Κ.ΚΑΤΣΑΜΠΗΣ) 
ρυθμίζει τα των “Διακριτικών 
Τραυμάτων”, που θα φέρουν οι 
δικαιούχοι Αξιωματικοί και Ο
πλίτες Χωροφυλακής.

Συγκεκριμένα τα παραπάνω 
διακριτικά θα αποτελούνται α
πό γωνίες, των οποίων οι πλευ
ρές θα έχουν μήκος 0,017 m 
και πλάτος 0,002, ισάριθμες 
των πολεμικών τραυμάτων. 
Των μεν Αξιωματικών και Αν- 
θυπασπιστών θα είναι χρυσό
πλεκτα, των δε Υπαξιωματι- 
κών και Χωροφυλάκων αργυ-

ρόπλεκτα. Τα διακριτικά αυτά 
θα φέρονται επί της δεξιάς πε- 
ριχειρίδος του χιτωνίου, πάνω 
από τον αγκώνα με την κορυφή 
της γωνίας προς τα πάνω κάθε 
γωνία αντιπροσωπεύει τραύ
ματα, που προκλήθηκαν με μια 
βολίδα ή ριπή ή με μια οβίδα 
πυροβολικού, όλμου, νάρκης 
κ.τ.λ. κατά την διάρκεια οιασ- 
δήποτε εκστρατείας ή πολεμι
κής περιόδου.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1959

Με σχετική εγκύκλιο 
διαταγή του προς τις 

Υπηρεσίες Χωροφυλακής ο Υ
φυπουργός Εσωτερικών Ευάγ
γελος Καλαντζής απαγορεύει 
του λοιπού, κατά τις ενώπιον 
του παρουσιάσεις, οι Αξιωμα
τικοί και Οπλίτες Χωροφυλα
κής να κάνουν χρήση της φρά
σης “Τα σέβη μου”.

Σύμφωνα με την υπ’ α- 
ριθ. 105 Αστυνομική 

Διάταξη της Αστυν.Δ/νσεως 
Αθηνών - Δ/ντής Θεοδ. ΡΑΚ.1- 
ΝΤΖΗΣ, Αστυν. Δ/ντής Α ’ - 
“Περί μέτρων προς εξασφάλι- 
σιν της κανονικής λειτουργίας 
των κυκλιομένων κλιμάκων 
της Ομονοίας” απαγορεύεται, 
μεταξύ άλλων

-Η κυκλοφορία ατόμων κατά 
φοράν αντίθετον προς την 
τοιαύτην της κινήσεως των 
κλιμάκων.

- Η δι’ αυτών μεταφορά βα
ρέων αντικειμένων, οξέων και 
γενικώς οιωνδήποτε υγρών.

- Η δια των κλιμάκων τού
των μεταφορά ζώων.

“ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΙΣ” 
Αθηνών κατά το πρώτο 

τετράμηνο λειτουργίας της 
(14/8-31/12/1959) 

α) Δέχεται 131 κλήσεις στο 
“ 100” .

β) Επιλαμβάνεται σε 1.399 
πλημμελήματα, 3.438 πταί
σματα, 245 συμβάντα και κά
νει 4.767 συστάσεις.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1969

Με το Β.Δ. 837/19-12- 
1969 (ΦΕΚ 273- 

Α/1969) προβλέπεται η ίδρυση 
Υγειονομικής Υπηρεσίας Χω
ροφυλακής (Δ/νση Υγειονομι
κού στο Αρχηγείο Χωροφυλα
κής και Ιατρεία σε διάφορες Υ
πηρεσίες Χωρ/κής).

Το έτος 1959 η “ΑΜΕ
ΣΟΣ ΔΡΑΣΙΣ” Αθηνών 

επιλαμβάνεται σε: 
ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ: 9.040 
ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ (Μηνύσεις- 

Συστάσεις): 161.668. 
ΣΥΜΒΑΝΤΑ: 174.270.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1979

Το Υπουργείο Δημ. Τάξης 
μεταστεγάζεται από το 

κτίριο της οδού 3ης Σεπτεμβρί
ου και Μάρνης στο επί της Ο
δού Κανελλοπούλου 4 κτίριο.

Αποσπάται ο Σταθμός 
Χωροφυλακής Μηλια- 

νών από το A. Τ. Δροσοπηγής 
Άρτας και υπάγεται στην Υπο
διοίκηση Χωροφυλακής Άρτας.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1989

'■'■Τ' νας βαριά τραυματι- 
H /σμένος και 43 ελαφρά 

είναι οι παθόντες Αστυνομικοί 
για τον μήνα Δεκέμβριο 1989. 
Απ’ αυτούς, τραυματίσθηκαν 
κατά την εκτέλεση της υπηρε
σίας ή καθήκοντος βαριά 1 και 
ελαφρά 27.

Συνολικά για το έτος 
1989 οι παθόντες Αστυ

νομικοί είναι 20 νεκροί, 26 βα
ριά τραυματίες και 552 ελα
φρά. Απ’ αυτούς, παθόντες κα
τά την εκτέλεση της υπηρεσίας 
ή καθήκοντος είναι νεκροί 6, 
βαριά τραυματίες 12 και ελα
φρά 369. □

Επιμέλεια: 
Υπαστ. Α ’Αλκής Ψωμάς
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Γ ι α  n s ε λ ε υ ύ ε ρ ε ε  ω ρ ε ε

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
I. Ο “κοσμοκαλόγερος” των ελληνικών γραμμάτων. 2. Μεξικανός 
πολιτικός και ιστορικός (1775-1855) - Ασεβή, άθρησκα. 3. Νομπε
λίστας Μεξικανός λογοτέχνης - Αγωνιζόμενοι τα προφυλάσσουν - 
Παλιό όνομα της Ταϊλάνδης. 4. Περίφημα βιολιά - Γάλλος μηχανι
κός. 5. Σπασμένη ...βίδα - Τσουβάλι - Παράνομα. 6. Γνωστά της ε
ξουσίας (μτφ.) - Ψώνια ...αρχαίων - Βρετανική εφημερίδα. 7. Ο συγ
γραφέας του δεύτερου ευαγγελίου - Δεν υπάρχει άλλο - Σύμφωνο 
...αρχάριων οδηγών. 8. Πόλη της Γαλλίας - Νοούνται και τα προσι
τά. 9. Διπλό ...χορεύεται - Γένος δικοτυλήδονων ποωδών φυτών. 10. 
Αφωνη ...Ρίκα - Διαστημικές οι αποστολές της - Εμπορικά αρχικά.
II. Αγιες, σεπτές - Δωρικός τύπος άρθρου - ...Ρεπό: κερκυραϊκό α
νάκτορο. 12. Χρονικός σύνδεσμος - Είδος νιπτήρα. 13. Κατασκευα
σμένα από γυαλί (καθ.) - Ανεξάντλητα, ατέλειωτα.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Γιώργος ...διαπρεπής οικονομολόγος. 2. Πουκάμισο που φορούν 
ναυτικοί - Και ...νέτα μπορεί να είναι. 3. Αθλητική μεταβίβαση - Η 
γλυκιά ...μιούζικαλ - Βαυαρός ζωγράφος. 4. Δηλωτικά ανώτατων 
κληρικών - Παγίδα, δόκανο - Παλιός Ιταλός πολιτικός. 5. Ευρωπαϊ
κή χώρα - Ανακτορική υπηρεσία του σουλτάνου. 6. Τροφός του Διο
νύσου - Γιορτάζει στις 21 Μαϊου (χάίδ.) - Γαλλικό άρθρο. 7. Ποτά
μι της Αγγλίας - Δεν είναι όλα τα’ αστέρια με γυμνό μάτι. 8. Είδος 
ηφαιστειακού κρατήρα - Πόλη της Γερμανίας - Μυθική νύμφη. 9. Α
τμόπλοιο (συντ.) - Πόλη της Ιορδανίας - Λόγιος και δημοσιογράφος 
μας (1821-94). 10. Μήνας του εβραϊκού έτους - Καθολικός ιερωμέ
νος - Τα έχει ο ...άμωμος. 11. Παλιός ποδοσφαιριστής του Εθνικού - 
Γιος του Θησέα και της Αριάδνης. 12. Φωνήεν του αλφαβήτου - Ε
λαφρό γυναικείο πανωφόρι (ξ.λ.) - Νομός της Γαλλίας. 13. Αφρώ
δης οίνος - Ανόητα και ...αρχαία.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΑΗΜΑ

Κοσμήματα μυθώδης αξίας

Ήταν ένα παλιό αρχοντικό σπίτι με πολλά δωμάτια. Γύρω υπήρ
χε ένας κήπος μικρός, αλλά φροντισμένος και όμορφος. Όταν ο 
μικρός ντέτεκτιβ με τον Αστυνόμο Βασιλείου έφτασαν εκεί τους 
υποδέχτηκε η υπηρέτρια. Ήταν μικρή στην ηλικία, γύρω στα 18, 
λεπτή σαν καλάμι.
Όπως τους είχε γίνει γνωστό από το τηλεφώνημα στο μεγάλο αυ
τό σπίτι έμεναν τρεις γενιές. Η γιαγιά Σύλβια Κατακουζηνού 93 
χρόνων, ο γιός της Λεωνίδας 75 χρόνων, η γυναίκα του Κική 72 
χρόνων, ο γιός τους Περικλής 50 χρόνων και τα δύο παιδιά του 
Λεωνίδας και Αμαλία 14 και 12 χρόνων αντίστοιχα. Η γυναίκα 
του τελευταίου και μητέρα των παιδιών είχε πεθάνει πριν πολλά 
χρόνια. Ο Λεωνίδας, ο γιός της Σύλβιας άρχισε να εξιστορεί τα 
γεγονότα.
“Η μητέρα μου ήταν κληρονόμος μιας μεγάλης περιουσίας όπως 
και αυτής της βίλας. Με τα χρόνια τα χρήματα ξοδεύτηκαν, αλλά 
ήταν τόσα πολλά που έμεναν αρκετά για να ζούμε καλά. Εκτός α
πό αυτά η μητέρα είχε και κοσμήματα αμυθήτου αξίας. Την αξία 
τους την υπολογίζουμε σε δεκάδες εκατομμύρια. Αυτά τα κοσμή
ματα δεν αγγίζονταν για πολλά χρόνια κατόπιν επιθυμίας της μη
τέρας μου. Τα είχε καταγράψει σε ένα τετράδιο και μας τα είχε 
μοιράσει - στα χαρτιά βέβαια - δίκαια, ώστε να τα πάρουμε μετά 
το θάνατό της. Τα είχε κρύψει κάτω από τη γη σε ένα σιδερένιο 
κιβώτιο με κλειδαριά και από πάνω τα είχε καλύψει με τη βοή
θεια όλων με μια τεράστια μαρμάρινη πλάκα βάρους 100 κιλών. 
Σήμερα το πρωί πήγαμε να τρελαθούμε. Η πλάκα είχε μετακινη
θεί και το σιδερένιο κουτί ήταν εξαφανισμένο. Το μυστικό το ξέ
ρουμε μόνο εμείς της οικογένειας και κανένας άλλος”.
“Ξεχνάς την υπηρέτρια και τον κηπουρό”, τον διέκοψε ο γιός του 
Περικλής.
“Δεν είμαστε σίγουροι γι’ αυτό. Η υπηρέτρια είναι εδώ μόλις μιας 
εβδομάδα. Είμαι σίγουρος ότι δεν το γνώριζε διότι δεν έχουμε κά
νει σχετική συζήτηση εδώ και χρόνια. Ο γέρο - Χαράλαμπος εί
ναι στην υπηρεσία της μητέρας μου εδώ και πενήντα πέντε χρό
νια. Δεν νομίζω ότι θάκανε κάτι τέτοιο...”.
“Θα το δείξει βέβαια πιο λεπτομερής ανάκριση κύριε αστυνόμε, 
αλλά νομίζω ότι ξέρω τον ένοχο”, είπε με σιγανή φωνή στον α
στυνόμο ο μικρός ντέτεκτιβ.

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

•VONV-VINVimVTEl IMO-OJ NjVK-V1H 71 
‘3VWVNV-30NI3X I I  ‘OW-3VHV-NV3IMOI ‘30N3~NVVW -IIV6 VHV-VN 
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Για τους μικρ ο ύ $ ρ γ ι ̂  φ ί jJ ο υ ς
Από τι είναι φτιαγμένο το σώμα μας;

Το σώμα μας είναι φτιαγμένο από εκατομμύρια μικρές ζω
ντανές μονάδες, που λέγονται κύτταρα. Τα περισσότερα απ’ 
αυτά είναι τόσο μικρά, που δεν μπορούμε να τα δούμε χωρίς 
μικροσκόπιο. Τα κύτταρα είναι τα οικοδομικά υλικά από τα ο
ποία είναι φτιαγμένα τα πάντα-κόκαλα, αίμα, μύες, δέρμα κι 
όλα τα άλλα μέρη του σώματος. Υπάρχουν πολλά είδη κυττά
ρων και το κάθε είδος κάνει τη δική του ειδική εργασία.

Το σώμα ενός μέσου ανθρώπου περιέχει αρκετό σίδηρο, για 
να φτιαχτεί ένα καρφί 2,5 εκ. και αρκετό φώσφορο, για να γί
νουν 2.000 σπίρτα. Επίσης περιέχει τόσο άνθρακα όσο 13 κι
λά κάρβουνα κωκ, καθώς και περισσότερο από 1,25 κιλά α
σβέστιο (που βρίσκεται επίσης στον ασβέστη).

Πόσα κόκαλα έχουμε;

Τη στιγμή που γεννιόμαστε έχουμε περίπου 350 κόκαλα, 
αλλά όταν φτάσουμε σε πλήρη ανάπτυξη έχουμε περίπου μό
νο 206 διαφορετικά κόκαλα. Αυτό γίνεται γιατί, όσο μεγαλώ
νουμε, πολλά μικρά κόκαλα ενώνονται μεταξύ τους.

Τα κόκαλα σχηματίζουν ένα πλαίσιο που ονομάζεται σκελε
τός και το οποίο στηρίζει το σώμα και σηκώνει το βάρος του. 
Επίσης μερικά κόκαλα προστατεύουν σημαντικά μέρη του 
σώματος από τραυματισμούς - για παράδειγμα το κρανίο προ
στατεύει τον εγκέφαλο.

Πόσες γλώσσες υπάρχουν;

Σήμερα μιλιούνται περίπου 5.000 γλώσσες σ ’ όλο τον κό
σμο, αλλά πολλές απ’ αυτές τις μιλούν μόνο μικρές ομάδες 
ανθρώπων. Στην Ινδία για παράδειγμα, υπάρχουν 16 κύριες 
γλώσσες και γύρω στις 1.000 δευτερεύουσες, που τις μιλούν 
μόνο σε ορισμένα μέρη της χώρας.

Όλες οι παρακάτω λέξεις λένε “γεια σου”.
(Οι λέξεις είναι γραμμένες όπως ακούγονται).

ΤΖΑΜΜΠΟ
Τα Σουαχίλι μιλιούνται σ ’ όλη την ανατολική ακτή της Α- 

φρικής.

ΛΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ 1ΙΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

Ο κρυμμένος θησαυρός

Ο “πελάτης” που ήθελε να αγοράσει το αυτοκίνητο κανονικά θα έπρεπε 
να χαρεί μόλις ο Αλέξης του είπε ότι είχε καινούργιο ουρανό και δάπε
δο. Αντίθετα εκείνος τρομοκρατήθηκε όταν το άκουσε και πήγε να το βά
λει στα πόδια. Διότι αμέσως κατάλαβε ότι για να έχουν αλλάξει το πάτω
μα προφανώς θα είχαν ανακαλύψει και τα κλοπιμαία.

ΜΕΡ(Χ)ΑΜΠΑ
Υπάρχουν πολλές Αραβικές διάλεκτοι που μιλιούνται σ ’ ο

λόκληρη τη Μέση Ανατολή.
ΚΟΝΝΙΤΣΙΓΟΥΑ
Τα 124 εκατομμύρια άνθρωποι, που ζουν στην Ιαπωνία, μι

λούν Γιαπωνέζικα.
ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΝΤΙΟΣ
Στην Ισπανία και στο μεγαλύτερο μέρος της Νότιας Αμερι

κής μιλούν Ισπανικά.
ΝΑΜΑΣΤΑΪ
Περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού της Ινδίας μιλάει τη 

γλώσσα Χιντί.

Ποιος ήταν ο Αϊ-Βασίλης;

Ο Άγιος Βασίλειος ήταν ένας επίσκοπος στην Καισάρεια της 
Καππαδοκίας κι έζησε πριν από 1.600 χρόνια περίπου. Σε πολ
λές χώρες τον λένε Σάντα Κλάους και τον θυμούνται τα Χρι
στούγεννα.

Ο Αϊ-Βασίλης είναι γνωστός σαν ένας καλόκαρδος γέρο
ντας που φέρνει δώρα στα παιδιά κάθε Πρωτοχρονιά.

ΚΟΥΙΖ

Μ ΗΠΩ Σ ΓΝ Ω ΡΙΖΕΤΕ

Ποιος σκότωσε το λιοντάρι της Νεμέας;
α) Ο Θησέας, β) Ο Περσέας, γ) Ο Ηρακλής

Ποιά ήταν η μητέρα του Οδυσσέα;
α) Αγανίππη, β) Αντίκλεια, γ) Αρετή

Σε ποιόν ανήκει το έργο “Οι έμποροι των Εθνών”;
α) Ξενόπουλο, β) Μυριβήλη, γ) Παπαδιαμάντης

Πότε υπογράφηκε η συνθήκη των Σεβρών;
α) 1920, β) 1922, γ) 1930

Ποιος είναι ο εκπρόσωπος της γενετικής ψυχολογίας;
α) Πιαζέ, β) Φρόϊντ, γ) Γιούγκ

(Οι 5  πρώτοι μικροί μας φίλοι πον θα μας στείλουν τις σωστές απα ντήσεις 
του κονιζ θα κερδίσουν από ένα συναρπαστικό βιβλίο).

Θ ε ρ μ ά  συγχαρητήρια στους Μιχάλη Κεσίδη και Μάνθο Παυλόπουλο 
για τις σωστές απαιτήσεις στα κουίζ προηγουμένων τευχών. Το βιβλία 
σας θα αποσταλούν σύντομα.

Επιμέλεια: 
Ανθ/μος Κων/νος Κατσινονλας

Αστυνομική Επιθεώρηση - Δεκέμβριος 1999 -  80 9



Η αλληλογραφία μας

. . Ο Βουλευτής της Β’ περιφέρειας 
Θες/νίκης κ. Βασίλης Γερανίδης εκφράζει 
τις θερμές του ευχαριστίες προς το Διοι
κητή, Υποδιοικητή και όλο το προσωπικό 
του Τμήματος Λασφαλείας Κατερίνης, 
για τον εντοπισμό του αυτοκινήτου το ο
ποίο είχε κλαπεί πριν από ένα μήνα περί
που.

Ε Ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου 
μεταφορών και Επικοινωνιών Αν. ΚαΟ. 
Γιάννης Μανιάτης σε ευχαριστήρια επι
στολή του που απευθύνει προς τον Αστυ
νομικό Διευθυντή Αλεξανδρούπολης κ. 
Βασίλειο Ναζλή μεταξύ άλλων αναφέρει: 

Αισθάνομαι την υποχρέωση ν« σας ευχα
ριστήσω θερμά τόσο εγώ προσωπικά, όσο 
και οι συνεργάτες μου, για την συμβολή σας 
στην επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών 
που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στην Α
λεξανδρούπολη στο πλαίσιο της Ομάδας 
Μεταφορών ΟΣΕΠ καθώς και της Περιφε
ρειακής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών 
των χωρών SECI.
Στην επιτυχία των συναντήσεων συνετέλεσε 
ουσιαστικά η δική σας προσωπική υποστή
ριξη, η υλικοτεχνική βοήθεια που μας προ- 
σφέρατε και η συνδρομή των συνεργατών 
σας για την επίλυση πολλών προβλημάτων 
που συνήθως ανακύπτουν κατά τη διοργά
νωση τέτοιων γεγονότων.

Ε Η κα Τσομπανίδου-Νάτση Ιφιγένεια 
από τη Δράμα σύζυγος αστυνομικού εκ
φράζει τα θερμά της συγχαρητήρια προς 
την Ελληνική Αστυνομία, για τη συμμετο
χή της στην Παγκόσμια προσπάθεια εξυ
πηρέτησης των αστυνομικών και κυρίως 
της Επαρχίας για μια πιο οικονομική δια
μονή των αστυνομικών στο οικείο περι
βάλλον της Ι.Ρ.Α. HOUSE.
" Προσωπικά συγχαίρω και ευχαριστώ ε
γκάρδια -επισημαίνει η κ. Τσοπανίδου στην 
ευχαριστήρια επιστολή της- τον κ. Παπαόά- 
κη Μιχάλη, ο οποίος συνεισφέρει σ ’ αυτήν

την προσπάθεια, θέτοντας τον εαυτό του 
και το χρόνο του στην υπηρεσία της Φιλί
ας. "

Ε Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς κ. Χριστό
δουλος Οικονομίδης ευχαριστεί θερμά το 
Διοικητή και όλο το προσωπικό του Α
στυνομικού Τμήματος Κήπων, για τη 
συμπαράστασή τους, η οποία βοήθησε ση
μαντικά στην επιτυχία της αποστολής αν
θρωπιστικής βοήθειας στην Τουρκία.

Ε Ο Ανθ/μος κ. Μασιάλας Σπυρίδων που 
υπηρετεί στον Σταθμό Ε.Φ.Φ. Βόλου εκ
φράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς 
τους συναδέλφους: Αρχ/κα Πέππα Ιωάν
νη του Α/Τ Βόλου, Αρχ/κα Καλαντζή 
Δημήτρη του Α/Τ Αλμυρού και Αστ/κα 
Τσαμπίρα Νέστορα του Α.Σ. Νέας Αγ- 
χιάλου, για την προσφορά τους (στην 
σπάνια κατηγορία) σε αίμα, το οποίο 
χρειάστηκε ο πατέρας του σε εγχείρηση.

Ε Ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομέ
νων ’ Βοήθεια στο Σπίτι'' εκφράζει τις 
θερμές του ευχαριστίες προς την Ελληνι
κή Αστυνομία, για την βοήθεια που προ
σφέρει στα στελέχη του ανωτέρω κρατι
κού προγράμματος, τα οποία όπως είναι 
γνωστό φροντίζουν ηλικιωμένα μοναχικά 
άτομα που αδυνατούν να αυτοσυντηρη- 
θούν και να φροντίσουν την διεκπεραίωση 
των υποθέσεών τους.
Ιδιαίτερα τις ημέρες των σεισμών, όπως 
τονίζουν στην ευχαριστήρια επιστολή 
τους, είχαν την καλλίτερη δυνατή συνερ
γασία προς όφελος των σεισμοπαθών ηλι
κιωμένων.

. , Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπι
στημίου Αθηνών και Πρόεδρος του πρό
σφατου Διεθνούς Συνεδρίου "Συνάντη
ση των Αθηνών 99" κ. Ανδρέας Κιντής 
εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το 
προσωπικό της Διεύθυνσης Κρατικής Α
σφάλειας, την Υποδιεύθυνση Προστασί
ας Επισήμων και Αστυν. Δ/νση Αττικής, 
για τα μέτρα ασφάλειας που έλαβαν για 
τους υψηλούς προσκεκλημένους ομιλητές 
και γενικά για την πολύτιμη βοήθειά 
τους.
Ε Ο κ. Μάρκος και η κα Μαρία Γεωρ- 
γουλάκη εκφράζουν τις θερμές τους ευχα
ριστίες προς τον Αρχιφύλακα κ. Παπαδέ- 
α Παναγιώτη της Τροχαίας Αιγίου, για 
την ουσιαστική βοήθεια που τους παρείχε 
σε επικίνδυνο σημείο του δρόμου Αθηνών 
Πατρών, κοντά στο Ρίο.

Ε Το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Αθλητικού 
Τύπου αισθάνεται την ανάγκη να ευχαρι
στήσει θερμά για την άμεση ανταπόκριση

της Ελληνικής Αστυνομίας στο αίτημά 
του για τη μη απαγόρευση της εισόδου α
θλητικών δημοσιογράφων στα γήπεδα πο
δοσφαίρου.

Ε Η Σύμβουλος Πρεσβείας Α' της Ελλη
νικής Πρεσβείας στην Πρετόρια κα Τερέ- 
ζα Αγγελάτου εκφράζει τα συγχαρητήριά 
της προς τον Ανθυπαστυνόμο κ. Κων
σταντίνο Πολίτη απεσπασμένο στην ίδια 
Πρεσβεία για τα άριστα μέτρα προστασίας 
που έλαβε κατά την εκεί επίσκεψη του Υ
φυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας κ. 
Γρηγορίου Νιώτη.

Ε Η Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Δικτύ
ου Γυναικών Αστυνομικών κ. Manders 
εκφράζει τα συγχαρητήριά της προς τον 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Α
ντιστράτηγο κ. Ιωάννη Γεωργακόπου- 
λο, για τη υποστήριξη του στην διοργά
νωση της συνάντησης του Εκτελεστικού 
Συμβουλίου του Ε.Δ.Γ.Α. που έγινε πρό
σφατα στην Αθήνα.
' 'Με την επαγγελματική υποστήριξη του Α
ναπληρωματικού Μέλους του Εκτελεστικού 
Συμβουλίου Υπαστνν. Α  κας Νικολέττας 
Χριστοφιλάκη και της Υπαστνν. Α  κας 
Μαρίας Ασωνίτον - επισημαίνει στην ευχα
ριστήρια επιστολή της η κα Manders- η 
διοργάνωση αυτή στέφθηκε με επιτυχία και 
συνεχίζει. "Επί πλέον σας είμαστε ευγνώ- 
μονες για τη σπουδαία φιλοξενία που μας 
παρείχατε κατά τη εκεί παραμονή μας.

Ε Ο Ανθ/μος κ. Νίκος Ρουσσομουστακά- 
κης κάτοικος Λασιθίου Κρήτης ευχαριστεί 
θερμά για την άνετη και φιλόξενη διαμο
νή του στον Ξενώνα της Ι.Ρ.Α. όπου έμει
νε όταν για υπηρεσιακούς λόγους χρειά
στηκε να μεταβεί στην Αθήνα.
Ιδιαίτερα ευχαριστεί τον κ. Παπαδάκη 
Μιχάλη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή 
της άφιξής του στον Ξενώνα τον συγκίνη- 
σε με το ενδιαφέρον του και τη ζεστή Φι
λοξενία του.

Ε Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Πληροφοριών Περιφερείας Νοτίου Αιγαί
ου κ. Γ. Καραγιάννης, μετά το πέρας των 
εργασιών του Ετήσιου Συνεδρίου των Ευ
ρωπαϊκών Κέντρων Πληροφοριών που έγι
νε πρόσφατα στη Ρόδο, εκφράζει τις θερ
μές του ευχαριστίες προς το Αστυνομικό 
Προσωπικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Ρόδου, για την ασφάλεια που παρείχαν σε 
όλες τις εκδηλώσεις του συνεδρίου. Π

Επιμέλεια: 
Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίόης
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α. Κατά λήμματα:

ΔΙΑΦΟΡΑ

Από το Ήλεκτρο στο ΕΥΡΩ, 84.
Παπανούτσος Ε., Δύναμη Ψυχής, 116.
Πατριάρχης Βαρθολομαίος, Ηθικά δι

λήμματα της παγκοσμιοποιήσεως-Ντα- 
βός Ελβετίας, 154.

Τριάρχης Φώτης, Ο απόστρατος, 236.
Η γυναίκα του αστυνομικού, 237.

Κεχαγιαδάκης Ε., Τουρκία - Δημο
κρατία, 294.

Πυρκαγιές, 370.
Αλέστας Ιωάν., Φείδου χρόνου, 390.

Αντωνίου Σούλα, Η παγκοσμιοποίηση 
της οικονομίας της αγοράς ένα κοινωνι
κό διακύβευμα, 432.

Γέλιο: Πηγή ζωής, 456.
Παναγιωτόπουλος I., Ένας έξυπνος 

λαός, 52.
Πατριάρχης Βαρθολομαίος, Αλληλεγ

γύη και συμπαράσταση στον ανθρώπινο 
πόνο, 586.

Τσοχαντάρης Σεραφείμ, Από που ήρ
θαμε που είμαστε και που πάμε, 768

Λιβιτσάνου Βάσια, Το αστέρι των 
Χριστουγέννων, 776.

ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Τσινάλης Κων/νος, Ιερά Μονή Τιμίου 
Προδρόμου Καρέα, 48.

Ιερόθεος-Μητροπολίτης, Μουσουλμα
νισμός και Δυτικός Χριστιανισμός, 98.

Αουκάτος Δη μ., Η Μ. Σαρακοστή και 
οι χαιρετισμοί της Παναγίας, 120.

Τερζάκης Άγγελος, Η πίστη του Πά
σχα, 232.

Αουκάτος Δ., Η γιορτή της Παναγίας, 520.
Κιούλος Νεκτάριος, Κοσμάς ο Αιτω- 

λός ο Άγιος της Ρωμιοσύνης, 523.
Κανελλόπουλος Π, Πίστη, 588.
Κανελλόπουλος Κ, Πότε και πως κα

θιερώθηκε η γιορτή των Χριστουγέν
νων, 770.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Ρήγας Χρήστος, Αισθήματα ενοχής, 
κατωτερότητας ή μειονεξίας, 18.

Ζιανίκας Χαράλαμπος, Κριτική υπε
ροπτικής συμπεριφοράς, 96.

Βαλιμήτης Γεώργιος, Ψυχικές λει
τουργίες και σώμα, 250.

Πιπερόπουλος Γεώργιος, Είσθε Δη
μιουργικό άτομο; 298.

Πιπερόπουλος Γεώργιος, Φως στα ά
δυτα της ψυχής, 502.

Σταυρόπουλος Α., Χώροι ζωής, 506.
Μαρίνος-Ξανθός Διονύσιος, Η Συναι

σθηματική νοημοσύνη στο χώρο της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, 622. «

Τενέντε Βασιλική, Δυσλεξία, 658.
Ρήγας Χρήστος Γ., Η βιοτική πλεονε

ξία και η πνευματική αποξένωση του 
σύγχρονου ανθρώπου, 704.

Πιπερόπουλος Γεώργιος, Η μοναξιά 
του νεοέλληνα, 772.

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Γαλίτη-Κυρβασίλη Πέλη, Η τέχνη της 
επικοινωνίας με τα παιδιά μας, 28.

Παναγιωτοπούλου Βασιλική, Έ να 
παιδί σαν τα’ άλλα, 112.

Κόντογλου Φώτιος, Η δίψα της αγά
πης - χάρισμα του ελληνικού λαού, 182.

Κοκορέμπα Βασ, Τα πρώτα βήματα, 186.
Τέγου Ελένη, Όταν οι γονείς ξεθυμαί

νουν, 300.
Γατσάς Βασίλειος, Σκέψεις, για τη θέ

ση του Αστυνομικού μέσα στην κοινω
νία, στο λυκόφως του 20ου αιώνα, 302.

Γρηγοριάδου-Σσυρέλη Γαλάτεια, Μήνας 
Μάης και γιορτάζουν οι μυροφόρες, 318.

Γρηγοριάδη Σουρέλη Γαλάτεια, Κα
λοκαιρινό δώρο, 372.

Γρηγοριάδου Γαλάτεια, Καταναλώ- 
τρια φίλη μου..., 450.

Γ ρηγοριάδου Γ αλάτεια, Ο πατέρας, το 
παιδί και η πειθαρχία, 524.

Πιπερόπουλος Γεώργιος, Σχέσεις γο
νέων και παιδιών στην Ελλάδα του 
2000, 574.

Γ ρηγοριάδου Σουρέλη Γ αλάτεια, 
Κουβέντες σοφές, 592.

Παναγιωτοπούλου Βασιλική, Διαφω
νίες και διαπληκτισμοί των γονιών 
μπροστά στα παιδιά τους, 642

Γ ρηγοριάδου Γ αλάτεια, Νοικοκυριά, 656.
Παγουροπούλου Αννα, Η ψυχοκινητι

κή ταυτότητα των νέων συζύγων και η 
διαμόρφωση της σχέσης τους μέσα στο 
γάμο, 708.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Καθημερινές εκφράσεις, 386.
Ελληνικά: Η άλλη Γλώσσα, 675.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Μαρία Μπρακούλια, Ματιές στον πο
λιτισμό, 50.

Τσαγκάρης Βασίλειος, Λαγοτεχνικές 
Σελίδες, 54, 123, 184, 322, 388, 458, 
606, 796.

Σαπουνάς Χρήστος, Το Παράπονο του 
“Λεοντόκαρδου”, 426.

Νικολόπουλος Γεώργιος, Νίκος Καβ- 
βαδίας, 671.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Κόντογλου Φώτης, Τα φώτα στ’ Αϊβα
λή 30.

Η Ελληνική Βασιλόπιτα, 32.
Κούρος Κωνσταντίνος, Ιδρυμα Μεί- 

ζονος Ελληνισμού, 160.

ΙΣΤΟΡΙΑ

π. Μεταλληνός Γεώργιος, Πετραχείλι 
και καριοφίλι-μαρτυρία ελευθερίας, 164.

Η θυσία του επισκόπου Σαλώνων Η- 
σαϊα ήρωα της Χαλκομάτας, 252.

Μεταλληνός Γ εώργιος, Από την Άλω
ση στην αυτοκτονία, 288.

Κούσης Κώστας, Ποντιακός Ελληνι
σμός, 292.

Καργάκος Σαράντης, Η καταστροφή 
της Σμύρνης, 518.

Μαντάς Κων/νος, Η σημασία της μά
χης Πίνδου - Ελαίας - Καλαμά, 640.

Βλάχος Α., Η τελετή, 641.

ΤΕΧΝΗ

Γιωτόπουλος Ντίνος, Ιστορία της ζω
γραφικής, 92.

Η θεατρική ομάδα της Ελληνικής Α
στυνομίας, 653.
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ζαφείρης Πλάτων, Εχινόκοκκος Ήπα- 
τος, 118.

To AIDS απειλεί, 256.
Τσιγάρο πρώτο βήμα προς ναρκωτικά, 257.
Νάκος Δημήτριος, Γενετικά τροποποι

ημένα τρόφιμα, 360.
Σταυροπούλου Όλγα-Χρόνη, Σωματι

κό βάρος και μεταβολισμός, 636.
Ζαφείρης Πλάτων, Καρκίνος του μα

στού, 712.
AIDS η πληγή του αιώνα, 774.

ΠΕΡΙΒΑΑΑΟΝ

Κατσινούλας Κων/νος, Πρωτοπορία, 654.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Πανούσης Γιάννης, Αστυνομία και 
ΜΜΕ, 4.

Αθανασόπουλος Κων/νος, Αστυνομία 
- Κοινό και Μέσα Επικοινωνίας, 74.

Μακρής Χρήστος, Επικοινωνία 
384,455, 526, 594, 778.

Βρακάς Παν. Η δημοσιότητα αρωγός 
και όχι πολέμια του Αστυνομικού, 522.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κωστάκος Γεώργιος, Μονιμότητα Δη
μοσίων Υπαλλήλων, 760.

ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λιάση Αρετή-Παπαγεωργοπούλου Π 
Η έννοια του υπόπτου στην Ποινική Δι
κονομία, 88.

Κρουσταλάκης Ευάγγελος, Προβλή
ματα και προβληματισμοί από την απο
νομή της ποινικής δικαιοσύνης, 752.

ΕΓΚΑΗΜΑΤΟΑΟΓΙΑ - ΣΩ
ΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ

Τσιγκρής Αγγελος Α., Πορεία προς τη 
χάραξη μιας ορθολογικής αντεγκλημα- 
τικής πολιτικής, 688.

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ

Νόνας Εμμανουήλ, Διεπιστημονική 
προσέγγιση του εγκλήματος της ανθρω
ποκτονίας, 284.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Σκαλτσάς Κων/νος, Το ΝΑΤΟ και ο 
διάλογος της Μήλου, 286.

Αεκάκης Γ εώργιος, Διεθνείς Ειρηνευ
τικές Αποστολές, 764.

Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 334.
Παπακωνσταντής Γ εώργιος, Η Ευρω

παϊκή ένωση σε σταυροδρόμι, 246.
Στεργιούλης Ευάγγελος, Έκθεση δρα

στηριοτήτων EUROPOL για το 1998,412.
Μαλκίδης Φάνης, Προβλήματα κοι

νωνικής ένταξης σε μια ευρωπαϊκή πε
ριφέρεια, 756.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Χατζηβασιλειάδης Γ.,-Γρούϊος Γ Επι
θετικότητα φιλάθλων, 82.

Φώτου Δήμητρα, Στρατιωτικός αθλη
τισμός από την αρχαιότητα μέχρι σήμε
ρα, 248.

Μαυρίδης Θεολόγος, Φυσική αγωγή, 492.
Αθλητισμός και Αστυνομία, 509.
Αδικήματα σε αθλητικούς χώρους, 620.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΤΑΞΙΔΙΑ

Αγάθος Γεώργιος, Πάσχα στην Κέρ
κυρα, 234.

Υδραίου Βάσια, Λευκάδα ο παράδει
σος του Ιονίου, 364.

Τα δικαιώματα του τουρίστα, 368.
Κάσσιος Δημήτριος, Προσκύνημα 

στο "Αγιο Όρος, 568.
Μάντζιος Αντώνιος, Σπήλαιο Περά

ματος Ιωαννίνων, 632.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΑ

Αλεξάκης Παντελής, Προετοιμασία 
των Αστυνομικών για δράση σε μια πο- 
λυπολιτισμική κοινωνία, 26.

Μακρής Βασίλειος, Ενοποίηση ΤΑ- 
ΑΧ - ΤΑΟΧ, 100.

Ο φακός στο έργο του Αστυνομικού, 168.
Βίτσα Ελένη, Πρόληψη με διαρκή πα- 

ρουσία-Το δόγμα omnipresense της α
στυνομικής επιστήμης, 222.

Παπαγιάννης Γρηγόριος, Λογαρισμός 
αλληλοβοήθειας μελών Δ.Ε.Α., 316.

Καμπανάκης Ιωσήφ, Η χρήση του 
ποδηλάτου στην Αστυνομική περιπολί
α, 438.

Καμπανάκης Ιωσήφ, Δέκα λόγοι που 
οι Αστυνομικοί διαφέρουν από άλλους 
επαγγελματίες, 488.

Καμπανάκης Ιωσήφ, Κοινοτική αστυ
νόμευση, 616.

Χονδροματίδης Γεώργιος, Αποτελε
σματικοί συνεργάτες στην καταπολέμη
ση του εγκλήματος, 628.

Πανούσης Γιάννης, Τοπική κοινω
νία και κοινοτική αστυνόμευση. Ο 
ρόλος της “Κοινοτικής διαμσολάβη- 
σης” , 684.

Παπαγιάννης Γ ρηγόριος, Η καθολικό- 
τητα της διοικητικής επιστήμης και πρα
κτικής και οι εφαρμογές της στην Αστυ
νομία, 344.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γεωργίου Ανάργυρος, Παράσημα-Α
στυνομικά μετάλλια -Διαμνημονεύσεις- 
Μετάλλια ξένων κρατών, 144, 212, 358.

Τηλελής Γεωργ-Πανούσης Σωτ, Δια
θεσιμότητα αστυνομικών, 148.,208

Καμπανάκης Ιωσήφ, Αστυνομικοί με 
Πανεπιστημιακή εκπαίδευση και η επί
δοση στη δουλειά τους, 156.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Λαζόπουλος Αντώνιος, Το Εκπαιδευ
τικό Αστυνομικό Σύστημα, 14.

Παράρτημα σχολής μετεκπαίδευσης 
και επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομί
ας, 496.

Μόσχος Δημήτριος, Τα προσόντα του 
καλού εκπαιδευτή, 626.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Τσιάβας Δημήτριος, Ταχύτητα ανά
κρουσης όπλου βασικός παράγοντας για 
τον έλεγχο του όπλου από τον σκοπευ
τή, 258.

Πηγουνάκης Ιωαν-Λαγκαδάς Κυρ, 
Σύστημα FLIR ελικόπτερα, 350.

Καραμάνης Γεώργιος, Έγκλημα και 
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, 428, 498

Τσιαβάς Δημήτριος, Λειτουργία πι
στολών, 564.

Αντωνόπουλος Γεώργιος, Ηλεκτρονι
κή Επιτήρηση Τεχνολογία και κάμερες 
ως μέσο ελέγχου, 590.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΑ

Ραφτόπουλος Παναγιώτης, Συλλή
ψεις, κρατήσεις και προσαγωγές ατόμων 
στα αστυνομικά καταστήματα, 8.

Παρακώλυση συγκοινωνιών από υ
παίθριες συναθροίσεις, 280.

Τσοπακίδης Χ.-Λιάκος Η.-Περδίκης 
Α., Πεζή περιπολία, 556.

Λιάκος Ηλίας, Αντιμετώπιση διατα- 
ραγμένων ατόμων, 560.

ΤΡΟΧΑΙΑ

Χονδροματίδης Γεώργιος, Τροχαία Α
τυχήματα, 90.

Τροχαία Ατυχήματα, 780.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΑ

Τσιατούρας Βασίλειος, Το οργανωμέ
νο έγκλημα από τη σκοπιά του Ποινικού 
Δικαίου, 22.

Γαλλίκας Δημ., Η κλοπή οχημάτων 
σαν σύγχρονη μέθοδος εκβίασης, 78.

Τριγάζης Δημήτριος, Κλεμμένα οχή
ματα- η χρήση τους στη διάπραξη ε
γκλημάτων, 216.

Δαβίλλας Νικόλαος, Σύγχρονες μορ
φές απάτης, 548.

Διάκος Ηλίας, Πεζή καταδίωξη, 700.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Χονδροματίδης Γεώργιος, Μεσόγειος 
και ναρκωτικά-Διακίνηση και κατανά
λωση στις Μεσογειακές ακτές, 227.

Χρήση και παράνομη διακίνηση ναρ
κωτικών, 552.

ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΑ

Πουλής Φώτιος, Εικονικοί γάμοι και 
ελληνική πραγματικότητα, 706.

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

GUSTAVO ROMAN, Διεθνής τρομο
κρατία μια παγκόσμια απειλή, 178.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Βουρλιώτης Χαράλαμπος, 'Εγκλημα 
και λαθρομετανάστευση, 72.

Αστυνομικές υπηρεσίες συνοριακής 
φύλαξης, 140.

Παπακωνσταντής Γεώργιος, Για το 
πρόβλημα της μετανάστευσης, 354.

Αλεξιάς Γ., Συνοριακός έλεγχος και 
δημοκρατική ευαισθησία, 692.

Θεοφιλόπουλος Αθαν. Λαθρομετανά
στες. Επιπτώσεις στην ασφάλεια και οικο
νομική - κοινωνική ζωή της χώρας, 696.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Βετούλης Μιχαήλ, Διεθνικό Οργανω
μένο Έγκλημα, 418.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Χονδροματίδης Γεώργιος, Ο “Θησέας” 
στον αγώνα κατά του εγκλήματος, 42.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Συλεούνης Ιωάννης, Αστυνομικός 
Σταθμός Κρικέλλου Ευρυτανίας, 152.

Κούρτης Σπυρίδων, Αστυνομικό Τμή
μα Παξών, 230.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μανιάτης Αναστάσιος, Ο φορητός 
οπλισμός στα Σώματα Ασφαλείας, 
44, 110.

Ψωμάς Αλκής, Ιστορικό Καλειδοσκό
πιο, 55, 122, 190, 254, 324, 402, 468, 
538, 606, 740, 807.

Κούρος Κων/νος, “Ελληνικοί χοροί- 
Δόρα Στράτου”, 452.

β. Κατά συγγραφέα:

GUSTAVO ROMAN, 178.
Αγάθος Γεώργιος, 234. 
Αθανασόπουλος Κων/νος, 74. 
Αλεξάκης Παντελής, 26.
Αλεξιάς Γ„ 692.
Αλέστας Ιωάννης, 390.
Αντωνίου Σούλα, 432.
Αντωνόπουλος Γεώργιος, 590. 
Βαλιμήτης Γ εώργιος, 250.
Βετούλης Μιχαήλ, 418.
Βίτσα Ελένη, 222.
Βλάχος Α., 641.
Βουρλιώτης Χαράλαμπος, 72.
Βρακάς Παναγιώτης, 522. 
Γαλίτη-Κυρβασίλη Πέλη, 28.
Γαλλίκας Δημήτριος, 78.
Γατσάς Βασίλειος, 302.
Γεωργίου Ανάργυρος, 144, 212, 358. 
Γιωτόπουλος Ντίνος, 92.
Γρηγοριάδη - Σουρέλη Γαλάτεια, 318, 

372, 450, 524, 592, 656.
Γρούιος Γ., 82.
Δαβίλλας Νικόλαος, 548.
Ζαφείρης Πλάτων, 118, 712.
Ζιανίκας Χαράλαμπος, 96. 
Θεοφιλόπουλος Αθανάσιος, 696. 
Ιερόθεος-Μητροπολίτης, 98. 
Καμπανάκης Ιωσήφ, 156, 438, 488, 

616.
Κανελλόπουλοσ Κ, 770. 
Κανελλόπουλος Π, 588.
Καραμάνης Γεώργιος, 428, 498. 
Καργάκος Σαράντης, 518.
Κάσσιος Δημήτριος, 568.
Κατσινούλας Κων/νος, 654. 
Κεχαγιαδάκης Ε., 294.
Κιούλος Νεκτάριος, 523.
Κοκορέμπα Βασ, 186.
Κόντογλου Φώτης, 30, 182.
Κούρος Κωνσταντίνος, 160, 452. 
Κούρτης Σπυρίδων, 230.
Κούσης Κώστας, 292.
Κρουσταλάκης Ευάγγελος, 752. 
Κωστάκος Γ εώργιος, 760.
Λαζόπουλος Αντώνιος, 14.
Λεκάκης Γεώργιος, 764.
Λιάκος Ηλίας, 560, 556, 700.
Λιάση Αρετή - Παπαγεωργοπούλου 

Π„ 88.

Λιβιτσάνου Υδραίου Βάσια, 364, 776. 
Λουκάτος Δημήτριος, 120, 520. 
Μακρής Βασίλειος, 100, 455, 526. 
Μαλκίδης Φάνης, 756.
Μανιάτης Αναστάσιος, 44, 110. 
Μαντάς Κων/νος, 640.
Μάντζιος Αντώνιος, 632.
Μαρία Μπρακούλια, 50.
Μαρίνος - Ξανθός Διονύσιος, 622. 
Μαυρίδης Θεολόγος, 492. 
Μεταλληνός Γεώργιος, 164, 288. 
Μόσχος Δημήτριος, 626.
Νάκος Δημήτριος, 360.
Νόνας Εμμανουήλ, 284. 
Παγουροπούλου Άννα, 708. 
Παναγιωτόπουλος I., 52. 
Παναγιωτοπούλου Βασιλική, 112,642. 
Πανούσης Γιάννης, 4, 684.
Πανούσης Γ ιάννης, 684.
Παπαγιάννης Γρηγόριος, 316, 344. 
Παπακωνσταντής Γεώργιος, 246, 354. 
Παπανούτσος Ε., 116.
Πατριάρχης Βαρθολομαίος, 154, 586. 
Περδίκης Α., 556.
Πηγουνάκης Ιωαν-Λαγκαδάς Κυρ, 350. 
Πιπερόπουλος Γεώργιος, 298, 502, 

574, 772.
Πουλής Φώτιος, 706.
Ραφτόπουλος Παναγιώτης, 8.
Ρήγας Χρήστος Γ., 18, 704.
Σαπουνάς Χρήστος, 426.
Σκαλτσάς Κων/νος, 286. 
Σταυρόπουλος Α., 506.
Σταυροπούλου Όλγα-Χρόνη, 636. 
Στεργιούλης Ευάγγελος, 412. 
Συλεούνης Ιωάννης, 152.
Τέγου Ελένη, 300.
Τενέντε Βασιλική, 658.
Τερζάκης Άγγελος, 232.
Τηλελής Γεωργ. - Πανούσης Σωτ, 

148, 208.'
Τριάρχης Φώτης, 236.
Τριγάζης Δημήτριος, 216.
Τσαγκάρης Βασίλειος, 54, 123, 184, 

322,388, 458, 606, 671,796.
Τσιαβάς Δημήτριος,258, 564. 
Τσιατούρας Βασίλειος, 22.
Τσιγκρής Αγγελος Α., 688.
Τσινάλης Κων/νος, 48.
Τσοπακίδης X. 556.
Τσοχαντάρης Σεραφείμ, 768 
Φώτου Δήμητρα, 248. 
Χατζηβασιλειάδης Γ. 82. . 
Χονδροματίδης Γεώργιος, 42, 90, 

227, 628.
Ψωμάς Αλκής, 55, 122, 190, 254, 

324, 402, 468, 538, 606, 740, 807.
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γ. Κατά θέματα:

Αγάπη Ελλήνων, 182.
Αγιο Όρος, 568.
Αδικήματα, 620.
Αθλητισμός Αστυνομία, 509. 
Αθλητισμός, 248, 620.
AIDS επιδημία, 256, 774.
Αλλοδαποί, 354, 696. 
Ανθρωποκτονίας έγκλημα, 284. 
Αντεγκληματική πολιτική,
Απάτη, 548.
Αστυνόμευση κοινοτική, 616, 684. 
Αστυνόμευση κοινωνίας, 26. 
Αστυνομία και κοινωνία, 302. 
Αστυνομίας δημοσιότητα, 522 
Αστυνομίας ιστορία, 55, 122, 190, 

254, 324, 402, 468, 538, 606, 740, 807. 
Αστυνομικού σύζυγος, 237. 
Αστυνομικών Ταμείο, 100. 
Αστυφύλακες δόκιμοι, 492 
Ατυχήματα Τροχαίας, 90, 780 
Αυτοπροστασία, 556, 560 
Βασιλόπιτα ελληνική, 32.
Γάμοι εικονικοί, 706.
Γάμος, 708.
Γέλιο, 456.
Γενοκτονία Ποντίων, 292.
Γονείς και παιδί,
Γονείς, 574.
Δημιουργικό άτομο, 298. 
Δημοσιότητα, 522.
Διαπαιδαγώγηση, 300.
Διαταραγμένα άτομα, 560.
Διατροφή, 360.
Διήγημα, 236.
Δίκαιο πειθαρχικό, 148.
Δόρα Στράτου,
Δυσλεξία, 658.
Έγκλημα διεθνικό, 418.
Έγκλημα οργανωμένο, 22.
Εγκλημα, 216.
Εγκλήματα αλλοδαπών,
Εγκλήματα φιλάθλων, 
Εγκληματολογική Υπηρεσία, 
Εγκλήματος καταπολέμηση, 42. 
Εγκλήματος πρόληψη,222,688. 
Έθιμα Μ.Ασίας,
Έθιμα Πρωτοχρονιάς,
Ειδική αγωγή, 112, 658.
“Ειδικό” παιδί, 112, 658 
Ειρηνευτικές αποστολές, 764. 
Εκκλησία & 1821, 164.
Εκπαίδευση πανεπιστημιακή, 156. 
Εκπαιδευτές, 626.
Εκπαιδευτικό σύστημα, 14.
Εκφράσεις καθημερινές, 386. 
Ελικόπτερα, 350.
Ελληνικά η άλλη γλώσσα, 675. 
Ελληνικοί χοροί, 452.
Ελληνισμού Ίδρυμα, 160.
Ελλήνων εγκώμιο, 52.

Ενοχής αίσθημα, 18.
Επαγγελματίες αστυνομικοί, 488. 
Επίδοση Αστυνομικών 156. 
Επικοινωνία και παιδί, 28. 
Επικοινωνία, 384, 455, 526, 594, 778. 
ΕΥΡΩ, 84.
Ευρωπαϊκή Ένωση, 131,334. 
Ευρωπαϊκή επιτροπή, 246. 
EUROPOL, 412.
Ζωγραφικής ιστορία, 92. 
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, 428, 498. 
Ήπατος εχινόκοκκος, 118.
Ήπιες μορφές ενέργειας, 654.
Ησαίας Σαλώνων, 252.
Θέατρο και Αστυνομία, 653.
Ι.Μ.Τ. Προδρόμου Καρέα, 48.
Ισλάμ και χριστιανισμός, 98.
Ιστορία, 190, 254, 468, 606, 807. 
Ιστορία Αστυνομίας, 55, 122, 190, 

254, 324, 402, 468, 538, 606, 740, 807. 
Καβαδίας Νίκος, 671.
Καλειδοσκόπιο ιστορικό, 55,122,190, 

254, 324, 402, 468, 538, 606, 740, 807. 
Κάμερες, 590.
Κάπνισμα, 257.
Καρκίνος μαστού, 712.
Καταδίωξη πεζή, 700.
Κέρκυρα, 234.
Κλεμμένο όχημα, 216.
Κλοπή και εκβίαση, 78.
Κοινό και Αστυνομία, 74.
Κοσμάς ο Αιτωλός, 523.
Κρίκελο Ευρυτανίας, 152.
Κύπρος, 426.
Κωνσταντινούπολης άλωση, 288. 
Λαθρομετανάστευση, 72, 140. 
ΛΑΜΔΕΑ, 316.
Λευκάδα, 364.
Management Police, 344.
Μ.Μ.Ε. και Αστυνομία, 4.
Μάχη Πίνδου, 640.
Μειονεξία - κατωτερότητα, 18.
Μέσα ενημέρωσης & Αστυνομία, 74. 
Μεταβολισμός & σωματικό βάρος, 636. 
Μετάλλια, 144, 212, 354. 
Μετανάστευση, 354.
Μετεκπαίδευσης Σχολή, 496.
Μήλου διάλογος, 286.
Μητέρας γιορτή, 318.
Μοναξιά, 772.
Μονιμότητα, 760.
Ναρκωτικά, 227, 552.
ΝΑΤΟ, 286.
Νοημοσύνη συναισθηματική, 622. 
Νοικοκυριά, 656.
Νομιμότητα συλλήψεων, 8 
Οικογένεια, 318, 372, 450, 574, 592. 
Οπλισμός φορητός, 44, 110.
Όπλου ανάκρουση, 258.
Οχημάτων κλοπή, 78. 
Παγκοσμιοποίηση, 154,432.
Παιδί και Τροχαίο, 90.

Παιδί, 574.
Παναγίας γιορτή, 520.
Παναγίας Χαιρετισμοί, 120. 
Πανεπιστήμιο και Αστυνομία, 156. 
Παράσημα, 144, 212, 358.
Πάσχα, 232, 234.
Πατέρας, 524.
Πατέρας & παιδί, 186.
Πατριάρχης Βαρθολομαίος, 154, 586. 
Πειθαρχικό Δίκαιο, 208.
Περιπολία, 222.
Περιπολία πεζή, 556.
Περιφέρεια ευρωπαϊκή, 756.
Πίστη, 232, 588.
Πιστόλια, 564.
Πλεονεξία, 704.
Ποδήλατο αστυνομικό, 438.
Ποίηση, 54, 123, 184, 322, 388, 458, 

606, 796.
Ποινική δικαιοσύνη, 752.
Πόλεμος ελληνοϊταλικός, 640, 641. 
Πολυπολιτισμική Κοινωνία, 26 
Πρώτες βοήθειες, 370.
Σαρακοστή, 120.
Σεισμοί Τουρκίας, 586.
Σκόπευση, 258.
Σκυλιά Αστυνομικά, 628.
Σμύρνης καταστροφή, 518.
Σπήλαιο Περάματος, 632.
Συζύγων διαφωνίες, 642.
Συλλήψεις - προσαγωγές, 8. 
Συμπεριφορά υπεροπτική, 96. 
Συναθροίσεις και εγκλήματα, 280. 
Σύνορα, 692.
Συνόρων φύλαξη, 140.
Συστημική Θεωρία, 276, 344.
Σχολές Αστυνομίας, 14 
Ταμείο Αρωγής, 100 
Τουρίστα δικαιώματα, 368.
Τουρκική Δημοκρατία, 294. 
Τρομοκρατία διεθνής, 178.
Τρόφιμα τροποποιημένα, 360. 
Τροχαία ατυχήματα, 780.
Υπηρεσίες, 230.
Ύποπτος Π.Δ.,
Υπόπτου έννοια, 88.
Φακός αστυνομικός, 168.
Φιλάθλων επιθετικότητα, 82. 
Φιλοσοφία - πρακτική,
Φυσική αγωγή, 492.
Φώτα στ’ Αϊβαλί, 30.
Χειροπέδων χρήση, 556.
Χεμινγουέϊ Έρνεστ, 50. 
Χριστούγεννα, 770, 776.
Χρόνος, 390.
Χώροι αθλητικοί, 620.
Χώρος & άνθρωπος, 506.
Ψυχή & σώμα, 250.
Ψυχής δύναμη, 116.
Ψυχολογία, 502. □
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