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Η Ελληνική Αστυνομία εορτάζει με υπέρτατη ευλάβεια και θρησκευτική κατάνυξη τη 
μνήμη του Προστάτη της μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου. Ο Άγιος Αρτέμιος 
έζησε τον 4ο μ.Χ. αιώνα. Υπήρξε άνθρωπος με βαθιά χριστιανική πίστη, πνεύμα 

καθαρό και φωτεινό. Είχε άκαμπτο ψυχικό σθένος και ισχυρή θέληση. Ήταν ευγενής και 
έμπλεος αγάπης και ενδιαφέροντος για τους συνανθρώπους του και την ευημερία τους. 
Είχε πολλά και σπάνια χαρίσματα.

Ο Μέγας Κωνσταντίνος εκτιμώντας τα χαρίσματα του Αγίου Αρτεμίου τον διόρισε 
ανώτερο διοικητή σε διάφορες περιοχές της αυτοκρατορίας.

Ο Άγιος Αρτέμιος με πίστη και αφοσίωση στην αποστολή του, εργάσθηκε με πάθος και 
ευσυνειδησία για την ειρήνη, την ευνομία, την ελευθερία, την αλήθεια, την αγάπη και την 
ασφάλεια των πολιτών. Είχε απόλυτη πίστη στα ιερά και τα όσια και αφοσίωση στις αρχές 
και τις αξίες. Ήταν ανυποχώρητος στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

Η πίστη του όμως αυτή και η ηθική του συγκρότηση τον έφεραν αντιμέτωπο με τον αυτοκράτορα Ιουλιανό και τις 
αντιχριστιανικές πράξεις του.

Ο Ιουλιανός, όταν έγινε αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη, θέλησε να καταργήσει με τη βία την πίστη του Χριστού και 
να επαναφέρει τη λατρεία των ειδώλων. Για να επιτύχει το σκοπό του, υπέβαλε σε βασανιστήρια διακεκριμένους χριστιανούς και 
για να επιβάλει τις ιδέες του πραγματοποιούσε ο ίδιος περιοδείες στο Κράτος.

Όταν κάποτε ο Ιουλιανός πήγε στην Αντιόχεια και διέταξε να υποβληθούν σε βασανιστήρια χριστιανοί, ο Άγιος Αρτέμιος που 
ήταν τότε ανώτερος διοικητής στην περιοχή, δεν δίστασε να στηλιτεύσει δημόσια με παρρησία τις εγκληματικές πράξεις του, 
προστατεύοντας με αυταπάρνηση τα δίκαια των χριστιανών.

Ο Ιουλιανός τον καθαίρεσε αμέσως και διέταξε να υποβληθεί και ο ίδιος σε βασανιστήρια. Επειδή όμως τα βασανιστήρια δεν 
κατέβαλαν το γενναίο φρόνημα και την αδούλωτη ψυχή του Αγίου Αρτεμίου, διέταξε τότε τη θανάτωσή του με αποκεφαλισμό.

Ο Αγιος Αρτέμιος επισφραγίζει έτσι με το αίμα του τη συνέπεια στη χριστιανική πίστη και την εκτέλεση του καθήκοντος. Με 
το θάνατό του πέρασε στην αθανασία και έγινε πρότυπο ανθρώπου και αξιωματούχου της πολιτείας. Έδωσε τη ζωή του για τα 
ιδανικά, τις υπέρτατες αξίες και την αποστολή του. Προέταξε τις ηθικές αξίες από τις υλικές και το συμφέρον του.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει προστάτη και φύλακά της τον Αγιο Αρτέμιο, γιατί συν τοις άλλοις, ο βίος και η πολιτεία του Αγίου 
προσιδιάζουν ιδιαίτερα προς την αποστολή και τη δράση των αστυνομικών. Αποστολή της Αστυνομίας είναι η τήρηση της 
τάξεως και ασφάλειας και η προστασία των εννόμων αγαθών των πολιτών.

Για να εκπληρώσει την αποστολή της η Αστυνομία ευρίσκεται σε διαρκή, πολυμέτωπο και δυσχερή αγώνα κατά της 
εγκληματικότητας. Ο κόσμος του εγκλήματος οργανώνεται, συνομωτεί και διευρύνεται. Χρησιμοποιεί τα επιτεύγματα της 
επιστήμης και της τεχνολογίας και έχει αναγάγει σε επιστήμη τις μεθόδους δράσεως. Οι εγκληματίες δεν είναι πλέον διακριτοί. 
Έχουν ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο. Το οργανωμένο έγκλημα έχει διεθνοποιηθεί και παγκοσμιοποιηθεί με τα αυτονόητα 
επακόλουθα. Δυνάμεις σύμμαχες των εγκληματιών για δικούς τους λόγους αμφισβητούν θεσμούς, αρχές και αξίες, αδρανοποιούν 
δυνάμεις, διευρύνουν την παθογένεια των κοινωνιών και απειλούν τη συνοχή τους.

Η Αστυνομία δεν ολιγωρεί, ούτε ολογοψυχεί. Εκσυγχρονίζεται, αναδιοργανώνεται, εξοπλίζεται, συνεργάζεται με αστυνομίες 
προηγμένων χωρών, διεθνείς αστυνομικούς οργανισμούς και διαύλους, προβληματίζεται, προγραμματίζει, σχεδιάζει και μάχεται. 
Μάχεται σκληρά ολομέτωπα και προς πολλές κατευθύνσεις και καταφέρει σκληρά πλήγματα κατά του εγκλήματος. Στον αγώνα 
κατά του εγκλήματος η κύρια προσπάθειά της στρέφεται προς δύο μέτωπα, την πρόληψη και την καταστολή. Δεν πρέπει να 
παραβλέπεται το αθόρυβο και μεγάλο έργο της πρόληψης, αλλά ούτε και η σημασία της καταστολής της εγκληματικότητας.

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, με ηθικό στήριγμα και φωτεινό πρότυπο τον προστάτη Αγιό μας έχουμε ιερό χρέος να αναλογισθούμε 
τον ύπατο σκοπό υπάρξεως της Αστυνομίας, τη σοβαρότητα της αποστολής μας και το μέγεθος των ευθυνών μας. Να 
μεγιστοποιήσουμε την πίστη και την αφοσίωσή μας στο καθήκον μας. Να παραμείνουμε πιστοί στον όρκο μας, τις παραδόσεις 
και την ιστορία του Σώματος και να εργασθούμε με αμείωτη ευσυνειδησία και αυταπάρνηση μέσα στα πλαίσια των νόμων, της 
δημοκρατίας και των αρχών της δεοντολογίας και της ηθικής.

Δεν πρέπει να λησμονείται ότι η Αστυνομία υπάρχει για να υπηρετεί το λαό, αλλά και οι πολίτες πρέπει να στηρίζουν και να 
συνδράμουν την Αστυνομία στο έργο της. Η αγάπη του λαού, είναι πηγή δυνάμεώς της. Οι δυνάμεις της νομιμότητας είναι 
ανάγκη να συντάσσονται με την Αστυνομία στον αγώνα της κατά του εγκλήματος.

Οι αστυνομικοί, όχι σπάνια, έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους στον αγώνα κατά του εγκλήματος και για την προστασία 
των εννόμων αγαθών των πολιτών. Έχουν ευσυνειδησία, ικανότητα και γενναιότητα.

Η Αστυνομία έχει σαφή θέληση και ικανότητα για να φέρει σε πέρας την αποστολή της.
Με την ευκαιρία αυτή θέλω, τέλος, να διαβεβαιώσω τους Έλληνες πολίτες, ότι η Αστυνομία θα κάνει ό,τι είναι δυνατό, ώστε 

με τη βοήθεια του προστάτη της Αγίου Αρτεμίου να επιτελεί κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο την υψηλή αποστολή της.
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Ο αξιόπιστος και αποτελεσματικός συνεργάτης

στα δύσκολα φαίνεται.
Τα ειδικά οχήματα πολλαπλών χρήσεων UNIMOG της 
Mercedes-Benz είναι κατασκευασμένα για να προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους σε κάθε είδους έδαφος, χιόνι, νερό, 
φωτιά και λάσπη.
Από τους ειδικούς θεωρείται το πλέον κατάλληλο όχημα για 
δασοπυρόσβεση, χάρη στις δυνατότητες που έχει σε 
πρόσβαση και στα πιο δύσκολα εδάφη, όπως και στην 
καταστολή της φωτιάς, με τον ειδικό εξοπλισμό που φέρει.
Η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητά τους στις δύσκολες 
αποστολές, τα έχουν φέρει, για περισσότερα από 40 χρόνια, 
στην πρώτη θέση προτίμησης σε όλο τον κόσμο.
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Ε.Ι. ΛΑΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Με τη χρήση πολλών διαφορετικών εξαρτήσεων εργασίας, 
είναι κατάλληλα στους τομείς εκχιονισμού, αγροτικών 
εφαρμογών, εργασιών σε εργοτάξια τεχνικών έργων και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουν το “χάρισμα” της τεχνολογίας 
Mercedes-Benz, ικανότητα αναρρίχησης σε κλίση έως 100% 
και διέλευσης από νερό ύψους έως 1.20 μ.
Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και των 
πολύπλευρων εφαρμογών τους, είναι μια επένδυση υψηλής 
απόδοσης.

Mercedes-Benz
Unimog
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Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα των ειδικών οχημάτων Mercedes-Benz Unimog
•  16ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας,κόμβος Νέας Κηφισιάς, Τηλ.: 8075103, 8075002
• Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Μοναστηριού 293, Τ.Κ. 546 28, Τηλ.: (031) 515800-1
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Μνημόνιο Ελληνο-αμερικανικης 
συνεργασίας
Το μνημόνιο συνεργασίας για την καταπολέμη
ση του εγκλήματος, αποτελεί έκφραση της πο
λιτικής βούλησης των δύο χωρών για αστυνο
μική συνεργασία σε μια σειρά θεμάτων.

Η Διεθνής Αστυνομική Συνεργασία
Η καταπολέμηση της διεθνούς εγκληματικότη
τας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συνεργα
σία των αστυνομιών και των άλλων διωκτικών 
οψχών.
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Η εξέλιξη της αστυνομικής συνεργασί
ας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Από την υπογραφή της πρώτης ιδρυτικής Συν
θήκης Άνθρακα και Χάλυβα, το 1952, μέχρι και 
σήμερα, η Ευρώπη βρίσκεται σε μια συνεχή ε
ξελικτική διαδικασία για τη συγκρότηση της 
αρχιτεκτονικής μιας μοναδικής υπερεθνικής ο
ντότητας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πεζές περιπολίες και η αντεγκληματι- 
κή πολιτική της εγγύτητας
Η πρόληψη του εγκλήματος δεν είναι μόνο ζή
τημα της Αστυνομίας και της Κεντρικής Διοί
κησης. Είναι και καθήκον όλης της κοινωνίας.

Αστυνομική Επιθεώρηση - Οκτώβριος/Νοέμβριος 2ΐ
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Η αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας, 
στα πλαίσια αθλητικών εκδηλώσεων
Η διεξαγωγή των εκδηλώσεων αυτών, αποτε
λεί την πλέον κατάλληλη ευκαιρία για "διαφή
μιση " τόσο των τρομοκρατικών οργανώσεων, 
όσο και των ατόμων με βίαιο χαρακτήρα.

638
Η αστυνομκή εκπαίδευση στον 21ο 
αιώνα
Καθώς ξεκινά η καινούρια χιλιετία, το αστυ
νομικό επάγγελμα βρίσκεται στο μέσο μιας συ
ναρπαστικής και επίσης περίπλοκης αλλαγής.

Η χρησιμότητα της άσκησης για τους 
αστυνομικούς
Ο σύγχρονος τρόπος διαβίωσης δεν έχει αφή
σει ανεπηρέαστη την υγεία των ανθρώπων και 
κατ' επέκταση την υγεία των αστυνομικών.
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Η προστασία του όπλου σου
Το να αφοπλισθείς από έναν αντίπαλό σου δεν 
είναι ούτε απίθανο ούτε ακραίο. Μπορεί να γί
νει πάρα πολύ εύκολα, ιδιαίτερα, αν δεν το λά
βεις υπόψη σου, έστω και ως πιθανότητα.

Γιατί αυτοκτονούν οι Αστυνομικοί;
Τελευταία, οι περιτττώσεις αυτοκτονιών αστυ
νομικών δείχνουν να έχουν αυξητική τάση.

656
0ι Αστυνομικές Υπηρεσίες 
της Θράκης
Στην περιοχή της Θράκης αστυνομεύεται μια
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πολυπολιτισμική κοινωνία. Η ιδιαιτερότητα 
αυτή απαιτεί από την πλευρά της Αστυνομίας 
μια ειδική συμπεριφορά, η οποία πρέπει να 
συμβαδίζει απόλυτα με τις αρχές της ισονομί
ας και της ισοπολιτείας.

Πορεία στο Μέτωπο
Τα Σώματα Ασφαλείας είχαν αναμφισβήτητη 
συμβολή στο Έπος του ‘40. Τόσο στο μέτωπο, 
όσο και στα μετόπισθεν, στήριζαν το αγώνα 
του ελληνικού λαού απέναντι στον απρόκλητο 
επιδρομέα.

670

Οι Ολυμπιονίκες μας

676
Πεκίνο +  5: Γυναίκες 2000
Ενώ ο χρόνος προχωρά και η τεχνολογία 
θριαμβεύει, η θέση της γυναίκας παραμένει ά
θλια στο μεγαλύτερο μέρος της Γης.

682
Εμπορία ανθρώπων
Η εμπορία ανθρώπων είναι ένα σοβαρό πρό
βλημα που έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις τα 
τελευταία χρόνια.

Βρείτε το κατάλληλο άθλημα 
για το παιδί σας
Δέκα ερωτήματα που θα σας βοηθήσουν να 
διακρίνετε τη διάφορα ανάμεσα στις ανάγκες 
του παιδιού σας και τα δικά σας ενδιαφέροντα 
και στόχους.

688
Διακίνηση και εμπορία γυναικών με 
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση
Η διακίνηση και η εμπορία γυναικών και παι
διών, με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλ
λευση και τον εξαναγκασμό σε εργασία, αποτε
λεί μία σύγχρονη μορφή δουλεμπορίου, που α
ναπτύσσεται ραγδαία.

Βία κατά των γυναικών μέσα 
στην οικογένεια
Η ανδρική βία κατά των γυναικών είναι κοι
νωνικό φαινόμενο σύνθετο, με ποικίλες εκδη
λώσεις και συμπεριφορές.

696
Η σεξουαλική βία στο χθες, το σήμερα 
και το αύριο
Ο βιασμός είναι ένα από τα λιγότερο αναφε- 
ρόμενα στην αστυνομία εγκλήματα. Από τους 
100 βιασμούς που διαπράπονται στην Ελλά
δα, βρέθηκε ότι μόνο οι 6 φτάνουν στη γνώση 
της αστυνομίας.

Υπηρεσιακά Νέα

720
Επιτυχόντες ΑΕΙ - ΤΕΙ

734
Συνέβησαν στον κόσμο

736
Γιο τις ελεύθερες ώρες

738
Αλληλογραφία

706
Επικαιρότητα

0 Καραγκιόζης είν’ Ελληνας
Πόσοι από μάς, σαν πιτσιρικάδες, δεν φτιάξα
με από χαρτόνι πρόχειρες φιγούρες του καρα
γκιόζη και δε στήσαμε στις αυλές της γειτονιάς 
μπερντέδες για να δώσουμε παραστάσεις.

Ίο σκ ίτσο  του  <:̂ <»φί>λλ<η> α ν ή κ ιΐ στο  
ύο γμ ά φ ο  Λλίιξανόμο Λ λί^ανόμάκη.
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για την καταπολέμηση

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2000, υπογράφτηκε στην Ουάσιγκτον 
το μνημόνιο (memorandum) για την “καταπολέμηση του ε 
γκλήματος” μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Κυ
βέρνησης των ΗΠΑ. Από ελληνικής πλευράς, υπέγραψε ο 
Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης 
και για την Κυβέρνηση των ΗΠΑ, η Γενική Εισαγγελέας κ. 
Janet Reno. Κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του 
στις ΗΠΑ, ο Ελληνας Υπουργός Δημόσιας Τάξης συναντή
θηκε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Pichering, με τον 
πρέσβυ κ. Schifter, το διευθυντή του FBI κ. Freeh και το 
διευθυντή της CIA κ. Tenet. Το πλήρες κείμενο του μνημο
νίου έχει ως εξής:

Κυβέρνηση της Ελληνικής 
λημοκρατίας και η Κυβέρ- 
νηση των IIντυμένων ΙΙολι- 
τι:ιών της Αμερικής, καλοίι- 
|ΐι;νι:ς εφεξής “μέρη”,

- ανησυχώντας για τις σοβαρές 
διαστάσεις που έχει λάβει τα τελευ- 
ταία χρόνια σι: εθνικό και διεθνές ε
πίπεδο, το έγκλημα, το οποίο αποτε
λεί απειλή για την εσωτερική ασφά
λεια και σταθερότητα και των όίιο 
χωρών,

- εστιάζοντας την προσοχή τους 
στην αύξηση του όιεΟνούς εγκλήμα
τος και ιδιαίτερα στις νέες μορφές 
του,

- τονίζοντας τη σημασία της αμοι
βαίας κατανόησης, του αμοιβαίου ο
φέλους, της ισότητας και των συ
ντονισμένων ενεργειών, ως βάση 
της επιόιωκόμενης συνεργασίας 
στον αγώνα κατά του εγκλήματος,

- υπογραμμίζοντας τη σημασία 
της όιακρατικής συνεργασία- στο 
θέμα τη- τήρησης της όημόσιας τα- 
-ης και ασφά/ ειας.

- όιαπιστώνυντα, την αυξανόμενη 
διασύνδεση μεταξύ της όιεΟνούς 
παράνομης όιακίνησης ναρκιυτικιίιν 
και ψυχοτρόπων ουσιών, της τρομο

κρατίας και του οργανωμένου ε
γκλήματος,

- λαμβόνοντας υπόψη τις διατιϊ- 
ςεις των αποφάσεων και συνθηκών 
των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα 
της πρόληψης και του ελέγχου του 
εγκλήματος, ιόιαίτερα όσον αφορά 
το οργανωμένο έγκλημα, την παρά
νομη διακίνηση ναρκωτικών και 
ψυχοτρόπιυν ουσιιόν, την παράνομη 
οιυκίνηση όπλιον και ραόιενεμγιόν 
υλικών, της τρομοκρατίας, της πα
ράνομης διακίνησης προσώπων, ι
διαίτερα γυναικών και παιδιών και 
της λαθρομετανάστευσης,

- έχοντας από κοινού επιθυμία να 
συνεργαστούν στο τομέα της κατα
πολέμησης του εγκλήματος όσο το 
δυνατόν ευρύτερα και αποτελεσμα
τικότερα σύμφωνα με διμερείς συμ
φωνίες σχετικά με την αμοιβαία δι
καστική συνδρομή, τους εθνικούς 
νόμους και διατάξεις και τι, γενικά 
αναγνωρισμένες αρχές για τα αν
θρώπινα οικαιώματα,

- σεβόμενα τις αρχές της ισότητα. 
kui τις διεθνείς και τις εθνικές νομι 
κές υποχρεώσεις των αντίστοιχων 
χωρών τους και με την πεποίθηση ό- 
τι η επίτευξη των στόχων τους και

των σκοπών τους θα διευκολυνθεί με 
την υιοθέτηση συγκεκριμένων προ
γραμμάτων και μέτρων,

εκφρι/ζουν τη πρόθεσή τους να συ
νεργαστούν ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1 
Τομείς Συνερνοσίος

1. Ιο Μέρη θα επιδιώκουν να συ
νεργαστούν στην πρόληψη, κατα
στολή, διερεύνηση, εξιχνίαση και 
διαλεύκανση εγκλημάτων και ιδιαί
τερα όσον αφορά τα ακόλουθα:

- οργανωμένο έγκλημα,
- τρομοκρατικές ενέργειες,
- παράνομη διακίνηση όπλων, συ

μπεριλαμβανομένων των βιολογι
κών, χημικών και μαδιολογικών ό- 
πλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών, 
πυρηνικών και ραδιενεργών υλικών 
καθώς και δηλητηριωδών ουσιών,

- παράνομες διεθνείς οικονομικές 
δραστηριότητες και ξέπλυμα χρήμα
τος ύποπτες οικονομικές συναλλαγές 
και καταχρήσεις στον τομέα των ε
πενδύσεων,

- παραχάραξη και πλαστογράφηση 
τραπεζογραμματίων, πιστωτικών 
καρτών, εγγράφων αξιογράφων και 
άλλων αξιών συμπεριλαμβανομένων 
και οποιουδήποτε άλλου αποδεικτι
κού της ταυτότητας εγγράφου,

- σοβαρά εγκλήματα κατά της ζω
ής και περιουσίας,

- παράνομη διακίνηση έργων της 
ιστορικής και πολιτιστικής κληρο
νομιάς έργων τέχνης, πολύτιμων λί
θων και μετάλλων, πνευματικής ι
διοκτησίας, καθώς και κι'/θε άλλου 
είδους αντικειμένων αξίας και

- εγκλήματα στο χοίρο της υψηλής 
τεχνολογίας, συμπερι/ αμβανομένων 
των εγκλημάτων που τελούνται μέ
σω των ηλεκτρονικών υπολογιστούν.

2. Ια Μέρη θα επιδιώκουν επίση; 
να συνεργάζονται στους ακόλουθους 
τομείς:

- εκπαίοευση, επιμόρφωση και κα
τάρτιση του προσωπικού και

διεςαγιογή επιστημονικών εμευ-

614 Αοιυνημκη I ιιιΟεωρηση Οκτωβριος/Νοεμβριοι; 2000



νών για την καταπολέμηση του ε
γκλήματος και την ανάπτυξη συστη
μάτων πληροφορικής, μέσων επι
κοινωνίας και ειδικού εξοπλισμού.

ΑΡΘΡΟ 2
Μορφές Συνεργασίας

II συνεργασία μεταξύ των Με
ρών, η οποία θα διεξάγεται σύμφω
να με. την αντίστοιχη εθνική νομοθε
σία τους, δύναται να επιτευχθεί ι
διαίτερα μέσω:

- ανταλλαγής πληροφοριών και ε- 
μπειριών στους τομείς κοινού ενδια
φέροντος,

- ανταλλαγής πληροφοριών για 
την πρόληψη και καταστολή κάθε 
μορφής διεθνούς εγκλήματος, ιδιαί
τερα όλων των τρομοκρατικών ε
νεργειών, του οργανωμένου εγκλή
ματος, την παράνομη διακίνηση ό
πλων και ραδιενεργών υλικών, ε- 
γκληματικών δραστηριοτήτων σχε
τικά με τη μετανάστευση, συμπεμι- 
λαμβανομένης της παράνομης δια
κίνησης προσώπων, ιδιαίτερα γυ
ναικών και παιδιών καθώς και ο
ποιοσδήποτε πληροφορίας όσον α
φορά άτομα και παράνομα κυκλώ
ματα που εμπλέκονται στο διεθνές έ
γκλημα,

- προγραμματισμού kui υιοθέτη
σης συντονισμένων δράσεων κατά 
παράνομων δικτύων,

- αναζήτησης προσώπων που δια
φεύγουν την ποινική δίωξη ή την ε
κτέλεση ποινής,

- ανταλλαγής πληροφοριών όσον 
αφορά τις νέες μορφές εγκλημάτων, 
τις μεθόδους και τις μορφές πρόλη
ψης, καταστολής, διερεύνησης και 
εξιχνίασης αυτών,

- παροχής βοήθειας για τον εντο
πισμό ύποπτων οικονομικών συναλ
λαγών, συμπεριλαμβανομένων εκεί
νων που σχετίζονται με την νομιμο
ποίηση των παράνομων εσόδων,

- ανταλλαγής εμπειριών όσον α
φορά τη χρήση επιστημονικών και 
τεχνολογικών μεθόδων και μέσων 
για εγκληματολογικές και επιστη
μονικές έρευνες,

- ανταλλαγής πληροφοριών, σε συ
ντονισμό με και δια μέσου των αντί
στοιχων υπηρεσιών δίωξης ναρκωτι
κών των Ηνωμένων Πολιτειών και 
της Ελλάδας, όσον αφορά περιπτώ
σεις διασύνδεσης μεταξύ της παρά
νομης διακίνησης ναρκωτικών και 
ψυχοτρόπων ουσιών με την τρομο
κρατία και το οργανωμένο έγκλημα,

- ανταλλαγής πληροφοριών, γνώ

σεων και εμπειριών σε συντονισμό 
με τις αντίστοιχες υπηρεσίες μετα
νάστευσης των Ηνωμένων Πολι
τειών και της Ελλάδας, στον τομέα 
της πραγματοποίησης διαβατηρια- 
κών ελέγχων σε σχέση με την υλική 
και τεχνική υποστήριξη των αρμο
δίων υπηρεσιών, με σκοπό την ανί
χνευση πλαστών ταξιδιωτικών εγ
γράφων και την πρόληψη της παρά
νομης εισόδου ύποπτων ατόμων, ε- 
μπλεκομένων σε εγκληματικές και 
ιδιαίτερα τρομοκρατικές ενέργειες,

- ανταλλαγής επαγγελματικής ε
μπειρίας, συμπεριλαμβανομένης 
της μετεκπαίδευσης, της πραγματο
ποίησης επιμορφωτικών και εκπαι
δευτικών σεμιναρίων καθώς και της 
ανταλλαγής απόψεων,

- ανταλλαγής στατιστικών στοι
χείων και αποτελεσμάτων επιστη
μονικών ερευνών στους τομείς που 
καλύπτει το παρόν Μνημόνιο,

- συντονισμού αστυνομικών ενερ- 
γειών για την πραγματοποίηση κοι- 
νών ερευνών και αμοιβαίας υποστή
ριξης υπό την καθοδήγηση και τον 
έλεγχο του Μέρους, στο έδαφος του 
οποίου λαμβάνουν χώρα οι δραστη
ριότητες,

- διοργάνωσης συσκέψεων εμπει
ρογνωμόνων στα πλαίσια της αμμο- 
διότητάς τους, όποτε υπάρχει ανά
γκη αντιμετώπισης επειγόντων και 
ειδικών θεμάτων κοινού ενδιαφέρο
ντος, καθώς και για την προετοιμα
σία και υιοθέτηση κοινών μέτρων, 
όπου αυτά είναι απαραίτητα, σε ει
δικές περιπτώσεις επιχειρήσεων και 
έρευνας.

ΑΡΘΡΟ 3
Μέοα Συνεργασίας

1  Τα Μέρη θα επιδιώκουν να ε
φαρμόζουν αυτό το Μνημόνιο δια 
των αρμοδίων τους αρχών, κατά 
τρόπο που να συνάδει με τους αντί
στοιχους εθνικούς τους νόμους και 
με οποιαδήποτε διεθνή υποχρέωση, 
ειδικότερα αναφορικά με τις διατά
ξεις περί αμοιβαίας νομικής βοή
θειας σε ποινικά θέματα. Τίποτα στο 
παρόν μνημόνιο δεν αποσκοπεί στη 
δημιουργία νομικά δεσμευτικών υ- 
ποχρεώσεων.

2. Τα Μέρη θα αλληλοενημερώνο- 
νται για τις αρμόδιες υπηρεσίες (αρ
χές) και σημεία επαφής, μέσω των ο
ποίων θα εξασφαλίζεται η άμε.ση ε
πικοινωνία και εάν κρίνεται ανα
γκαίο, θα μπορούν να ανταλλάσσουν 
Αξιωματικούς Συνδέσμους.

3. Τα Μέρη θα μπορούν να συστή
σουν Ομάδα Εργασίας για την προ
ώθηση της εφαρμογής του Μνημο
νίου αυτού. Π Ομάδα Εργασίας αυ
τή θα αποτελείται από αντιπροσώ
πους των αρμοδίων αρχών των Με
ρών.

ΑΡΘΡΟ 4
Αίτπιιο νια Συνεργασία

1  Η συνεργασία στα πλαίσια του 
παρόντος Μνημονίου, θα πραγματο
ποιείται βάσει αιτημάτων για συ
νεργασία των αρμοδίων αρχών των 
ενδιαφερομένων Μερών.

2, Κάθε Μέρος δύναται, εν όλω ή 
εν μέρει, να απορρίψει ένα αίτημα 
για συνεργασία. Κάθε Μέρος θα 
προσπαθεί να ικανοποιεί ένα αίτημα 
για συνεργασία, εκτός εάν η συμ
μόρφωση με το αίτημα θα έθετε σε 
κίνδυνο την κυριαρχία, ασφάλεια, 
δημόσια τάξη, ή άλλα ουσιαστικά 
συμφέροντα του κράτους του, ή εάν 
είναι αντίθετη ως προς τους νόμους 
ή τις διεθνείς υποχρεώσεις του Κρά
τους του. Η απόρριψη ενός αιτήμα
τος για συνεργασία και η αιτία για 
την απόρριψη θα πρέπει vu γνωστο
ποιείται γραπτώς στο αιτούν Μέρος 
χωρίς καθυστέρηση.

3. Οι αρμόδιες αρχές των Μερών, 
θα λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα 
μέτρα για την εξασφάλιση της έ
γκαιρης και πλήρους συμμόρφωσης 
με το αίτημα για συνεργασία.

ΑΡΘΡΟ 5 
Ειιπιστευτικότητα

'Γα Μέρη αποδίδουν από κοινού υ
ψηλή προτεραιότητα στην πρόληψη 
της χωρίς εξουσιοδότηση αποκάλυ
ψης πληροφοριών, που ανταλλάσ
σονται εμπιστευτικά σε εφαρμογή 
του παρόντος Μνημονίου. Το ένα 
Μέρος θα ζητά τη συναίνεση του 
άλλου Μέρους, από το οποίο προέρ
χονται οι πληροφορίες, πριν από την 
αποκάλυψη αυτών σε τρίτα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 6
Hucoounvio θ έσ ικ  σε ισνυ

Οι δραστηριότητες, που αναφέρο- 
νται στο παρόν Μνημόνιο, θα αρχί
σουν τριάντα μέρες, από την ημερο
μηνία κατά την οποία τα δύο Μέρη 
ενημέρωσαν το ένα το άλλο περί της 
ολοκληρώσεως των αναγκαίων δια- 
δικασιών για την εφαρμογή του πα
ρόντος Μνημονίου. □
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Η Διεθν

Συνε
ε τον καιρό και σταδιακά 
η εγκληματικότητα ξεπέ- 
ρασε τα εθνικά σύνορα 
κάθε κράτους. Οι μεγά
λες δυνατότητες που υ

πάρχουν πλέον για την ταχεία μετα
κίνηση των προσώπων αλλά και των 
εμπορευμάτων, κεφαλαίων και υπη
ρεσιών από χώρα σε χώρα, λόγω της 
ανάπτυξης του τεχνικού πολιτισμού, 
καθώς και η κατάργηση του συνορια
κού ελέγχου από ορισμένες χώρες, 
κυρίως της Ευρώπης, ευνόησαν τη 
διεθνή εγκληματικότητα στο να λάβει 
εκρηκτικές διαστάσεις.

Η εμφάνιση του διεθνούς οργανω
μένου εγκλήματος, φαινόμενο που ε-

του Ταξιάρχου
Νικολάου ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ*

δώ και δεκαετίες απασχολεί όχι μόνο 
τα Κράτη και τις Κυβερνήσεις, αλλά 
και τις κοινωνίες σ' ολόκληρο τον κό
σμο, χειροτέρεψε την κατάσταση. Οι 
τομείς δραστηριότητας των εγκλημα
τικών οργανώσεων πολλαπλασιάστη- 
καν σιγά - σιγά και από τους παραδο
σιακούς τομείς της πορνείας, της πα
ράνομης διακίνησης όπλων και των 
ναρκωτικών επεκτάθηκαν στους το
μείς της παράνομης διακίνησης πυρη
νικών ουσιών, του εμπορίου ανθρωπί
νων οργάνων, της λαθρομετανάστευ
σης και της νομιμοποίησης του βρώ
μικου χρήματος. Η δράση τους δεν πε
ριορίζεται μόνο στις βιομηχανικά α
ναπτυγμένες χώρες, αλλά επεκτείνε- 
ται τόσο στις φτωχές όσο και στις υπό 
ανάπτυξη χώρες. Το οργανωμένο έ
γκλημα αποτελεί πλέον μια πληγή στο

σώμα της κοινωνίας μας και απειλεί 
με τη διείσδυση που επιχειρεί σε συ
γκροτημένους τομείς επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και την οικονομική ι
σχύ που αυτή συνεπάγεται, να απο
κτήσει και πολιτική ισχύ με τελικό 
στόχο την ανατροπή των υπαρχόντων 
κανόνων λειτουργίας του δημοκρατι
κού πολιτεύματος με τον έλεγχο της ε
ξουσίας, κλονίζοντας έτσι την εμπι
στοσύνη των πολιτών προς τους θε
σμούς.

Η έρευνα για την ανακάλυψη δρα
στών διεθνούς εγκληματικότητας, είτε 
αυτοί δρουν μεμονωμένα, είτε δρουν 
ως μέλη εγκληματικών οργανώσεων 
και κυρίως διεθνών εγκληματικών ορ
γανώσεων, προϋποθέτει ανταλλαγή 
πληροφοριών, εξακρίβωση των στοι
χείων ταυτότητας, ανακριτικές πρά
ξεις σε διεθνές επίπεδο και τελικά σε 
περίπτωση εντοπισμού τη σύλληψη 
με σκοπό την έκδοση, εφόσον πλη- 
ρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέ- 
πονται από τις συμβάσεις σχετικά με 
τις εκδόσεις εκζητουμένων ατόμων.

Η καταπολέμηση της διεθνούς ε
γκληματικότητας μπορεί να επιτευ
χθεί μόνο με τη συνεργασία των α
στυνομιών αλλά και των άλλων διω
κτικών αρχών (Τελωνεία, Λιμενικό 
Σώμα) σε διεθνές επίπεδο. Η ανα
γκαιότητα αυτή δημιούργησε την α
νάπτυξη και στη συνέχεια εξέλιξη 
της διεθνούς αστυνομικής συνεργα
σίας.

Η Ελληνική Αστυνομία στον αγώνα 
της για την καταπολέμηση της εγκλη
ματικότητας συμμετέχει και συνεργά
ζεται με τους παρακάτω διεθνείς ορ
γανισμούς και διαύλους:

α. το Διεθνή Οργανισμό Εγκλη- 
ματολογικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Ε.Α) 
- ΙΝΤΕΡΠΟΛ (International Criminal 
Police Organization (ICPO 
INTERPOL) σε παγκόσμιο επίπεδο,

β. την Ευρωπαϊκή Αστυνομία 
(EUROPOL), στα πλαίσια της Ευρω
παϊκής Ένωσης και

γ. τα Εθνικά Γραφεία SIRENE 
στα πλαίσια των Χωρών-μελών που έ
χουν υπογράψει και εφαρμόζουν τη 
Συμφωνία SCHENGEN,

Πέρα από τους διεθνείς αυτούς ορ
γανισμούς και διαύλους, η ανταλλαγή 
των πληροφοριών γίνεται και μέσω
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των Ελλήνων Αστυνομικών Συνδέ
σμων (Liaison Officers) στην αλλο
δαπή και τους αλλοδαπούς Αξιωματι
κούς Συνδέσμους στην Αθήνα. Η Χώ
ρα μας έχει τοποθετήσει μέχρι τώρα 
τέσσερις Αστυνομικούς Συνδέσμους, 
δύο στη Λευκωσία, έναν στα Τίρανα 
και έναν στη Σόφια. Έχουν αποσπα
στεί, επίσης, δύο Αξιωματικοί στη Γε
νική Γραμματεία της ΓΝΤΕΡΠΟΛ στη 
Λυών Γαλλίας, δύο Αξιωματικοί στη 
Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της 
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
στις Βρυξέλλες και ένας 
Αξιωματικός στην
EUROPOL.

Τέλος, εδώ και ένα χρό
νο έχει ξεκινήσει στα 
πλαίσια της Πρωτοβουλί
ας Συνεργασίας των Νο
τιοανατολικών Χωρών της 
Ευρώπης (SECI) η διαδι
κασία για τη δημιουργία ε
νός κέντρου ανταλλαγής 
επιχειρησιακών πληροφο
ριών στο Βουκουρέστι 
Ρουμανίας, όπου θα απο
σπαστούν αστυνομικοί 
σύνδεσμοι από τα έντεκα 
κράτη - μέλη της εν λόγω 
Πρωτοβουλίας μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγεται 
και η Ελλάδα.

Διεθνιίο Oovnviouoc 
Ενκληματολογικης 

AoTuvouiac

Ο Διεθνής Οργανισμός Εγκληματο- 
λογικής Αστυνομίας (International 
Criminal Police Organization (ΔΟΕ- 
Α/ΙΝΤΕΡΠΟΛ), είναι ο μεγαλύτερος 
οργανισμός σε θέματα αστυνομικής 
συνεργασίας και ανταλλαγής εγκλη- 
ματολογικών πληροφοριών. Ιδρύθηκε 
το 1923 με την ονομασία “Interna
tional Criminal Police Commission” 
(ICPC: Διεθνής Επιτροπή Εγκλημα- 
τολογικής Αστυνομίας) με σκοπό την 
πάταξη του εγκλήματος σε διεθνές ε
πίπεδο.

Τη σημερινή ονομασία την πήρε το 
1956. Το 1966 μεταφέρθηκε η έδρα 
του από το Παρίσι στο Saint Cloud, 
προάστιο του Παρισιού. Αριθμεί 178 
κράτη και εδρεύει από το 1989 στη

The 6e™ Genera

Λυών, όπου μεταφέρθηκε η έδρα από 
το Saint Cloud. Η Ελλάδα αποτελεί 
μέλος της από το 1946. Διοικείται από 
τον Πρόεδρο και την Εκτελεστική Ε
πιτροπή, ενώ έχουν χορηγηθεί αρκε
τές σημαντικές αρμοδιότητες στο Γε
νικό Γραμματέα. Ανώτατο όργανο του 
Οργανισμού είναι η Γενική Συνέλευ
ση, η οποία συνέρχεται μια φορά το 
χρόνο σε διαφορετικό κάθε φορά κρά
τος - μέλος.

Στην 68η Σύνοδο της Γ ενικής Συνέ
λευσης, που πραγματοποιήθηκε στη 
Σεούλ της Δημοκρατίας της Κορέας 
(Νότια Κορέα) αποφασίστηκε ομό
φωνα η διοργάνωση της 69ης Συνό
δου της Γ ενικής Συνέλευσης στην Ελ
λάδα και πιο συγκεκριμένα στη Ρόδο 
από 30 Οκτωβρίου μέχρι και 4 Νοεμ
βρίου 2000. Κατά την ίδια σύνοδο ε
κλέχθηκε και ο συντάκτης του παρό

ντος άρθρου ως μέλος της Εκτελεστι
κής Επιτροπής του Οργανισμού για 
την Ευρώπη. Είναι η πρώτη φορά 
στην ιστορία του Οργανισμού που ορ
γανώνεται Γ ενική Συνέλευση στη Χώ
ρα μας καθώς και πρώτη φορά που ε
κλέγεται Έλληνας αξιωματικός στην 
Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανι
σμού, η οποία και αποτελεί το ανώτα
το διοικητικό του όργανο.

Η Εκτελεστική Επιτροπή χαράσσει 
την πολιτική και τη στρατηγική για 
την καταπολέμηση του εγκλήματος σε 

παγκόσμιο επίπεδο, μελετά 
τις τάσεις που επικρατούν, 
λαμβάνει υπόψη τις όποιες 
ανακατατάξεις υπάρχουν 
σε γεωπολιτικό επίπεδο και 
προωθεί την ανταλλαγή 
πληροφόρησης μεταξύ των 
Εθνικών Κεντρικών Γρα
φείων.

Ο Διεθνής Οργανισμός 
Εγκληματολογικής Αστυ
νομίας για να πετύχει στο 
δύσκολο έργο του έχει ανά
γκη από τη συνεχή και δρα
στήρια συνεργασία των 
κρατών - μελών του, τα ο
ποία πρέπει να καταβάλουν 
για το σκοπό αυτό κάθε δυ
νατή προσπάθεια. Για να ε
ξασφαλιστεί η συνεργασία 
αυτή δημιουργήθηκε σε 
κάθε κράτος - μέλος ένα Ε

θνικό Κεντρικό Γραφείο (Ε.Κ.Γ.). Τα 
Γ ραφεία αυτά είναι οι μόνιμοι φορείς 
και συντελεστές της διεθνούς αστυνο
μικής συνεργασίας κάθε κράτους-μέ- 
λους του Οργανισμού. Σε κάθε κρά
τος - μέλος, ανεξάρτητα από τις ανά
γκες, την έκταση και τον πληθυσμό, 
αναγνωρίζεται και λειτουργεί ένα μό
νο Εθνικό Κεντρικό Γραφείο. Αυτό 
είναι εξουσιοδοτημένο και εντεταλμέ
νο να εξασφαλίζει την επικοινωνία 
και συνεργασία αφενός μεν με τις α
στυνομικές αρχές (μέσω των Εθνικών 
Κεντρικών Γ ραφείων) των άλλων με
λών - κρατών και αφετέρου δε με τη 
Γ ενική Γ ραμματεία του Οργανισμού.

Δεν πρόκειται για μια υπερεθνική 
αστυνομική δύναμη, αλλά για μια κε
ντρική υπηρεσία ανταλλαγής πληρο
φοριών. Το εκτεταμένο δίκτυο του ορ
γανισμού ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για
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τη συλλογή και επεξεργασία πληρο
φοριών, που σχετίζονται με τη διακί
νηση ναρκωτικών, τη τρομοκρατία, τη 
λαθρομετανάστευση, τα οικονομικά 
εγκλήματα, την έκδοση πλαστών νο
μισμάτων και πλαστών ταξιδιωτικών 
εγγράφων, την παιδική πορνογραφία, 
κ.λπ., ενώ από τον κύκλο των δραστη
ριοτήτων του αποκλείονται ρητά όσες 
μπορεί να έχουν πολιτικές προεκτά
σεις, ακόμα κι αν αφορούν κατασκο
πεία, πολιτική βία κ.λπ. Τέλος, ο Ορ
γανισμός αυτός για την επιβοήθηση 
του έργου των αστυνομικών αρχών 
των κρατών - μελών εκδίδει κόκκινες 
αγγελίες για τη σύλληψη εκζητουμέ- 
νων ατόμων με σκοπό την έκδοση, 
μαύρες αγγελίες για την εξακρίβωση 
αγνώστων πτωμάτων, τις κίτρινες αγ
γελίες για τις εξαφανίσεις κ.λπ. Σε κά
θε κράτος - μέλος υπάρχει ένα Εθνικό 
Κεντρικό Γραφείο, το οποίο εξασφα
λίζει αφενός την επικοινωνία των ε
θνικών αρχών με τις αρχές των άλλων 
κρατών και αφετέρου την επικοινωνί
α αυτού με τα άλλα Εθνικά Κεντρικά

Γραφεία και τη Γενική Γραμματεία 
του Οργανισμού.

Το Εθνικό Κεντρικό Γοαα>είο 
ΙΝΤΕΡΠΟΛ Ελλάδος

Το Εθνικό Κεντρικό Γραφείο / I- 
ΝΤΕΡΠΟΛ Ελλάδας συμπλήρωσε 
σαράντα τέσσερα χρόνια λειτουργίας 
και ανήκει στη Διεύθυνση Διεθνούς 
Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχη
γείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Το

Γραφείο αυτό λαμβάνει ετησίως γύρω 
στις 70.000 τηλετυπικά σήματα και
30.000 έγγραφα και φαξ και αποστέλ
λει γύρω στις 20.000 τηλετυπικά σή
ματα, φαξ και έγγραφα.

Μέσω της ανταλλαγής πληροφο
ριών στα πλαίσια της ΙΝΤΕΡΠΟΛ 
συλλαμβάνονται κάθε χρόνο στη Χώ
ρα μας περισσότεροι από 50 διεθνώς 
διωκόμενοι από άλλες χώρες εγκλη
ματίες, οι οποίοι στη συνέχεια εκδίδο- 
νται στις χώρες που τους καταζητούν. 
Συλλαμβάνονται επίσης κάθε χρόνο 
στο εξωτερικό για λογαριασμό των 
ελληνικών δικαστηρίων και αστυνο
μικών αρχών περισσότεροι από 30 
διεθνώς διωκόμενοι, οι οποίοι στη συ
νέχεια εκδίδονται στη χώρα μας. Με 
τη βοήθεια του Εθνικού Κεντρικού 
Γραφείου της ΙΝΤΕΡΠΟΛ κατάσχο
νται μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, 
εντοπίζονται και επανακτώνται από 
τους νομίμους κατόχους τους κάθε 
χρόνο εκατοντάδες κλεμμένα αυτοκί
νητα, κατάσχονται εκατοντάδες κλεμ
μένα διαβατήρια και δελτία ταυτότη

τας, εντοπίζονται κλεμμένα έργα 
τέχνης, εξακριβώνονται τα στοιχεί
α ταυτότητας αγνώστων πτωμάτων 
και τέλος εντοπίζονται δεκάδες ε
ξαφανισμένα άτομα.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι 
στο Εθνικό Κεντρικό Γραφείο / I- 
ΝΤΕΡΠΟΛ λειτουργεί ήδη από έ
τους ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό 
σύστημα (ASF: Automated Search 
Facilities), που δίνει τη δυνατότητα 
αυτοματοποιημένης αναζήτησης 
κλεμμένων αυτοκινήτων και έργων 
τέχνης. Με το σύστημα αυτό ενη
μερώνονται άμεσα όλα τα εθνικά 
γραφεία και μπορεί ταχύτατα να ε
ξακριβωθεί αν κάποιο από τα ανα- 
ζητούμενα αντικείμενα βρεθεί ακό
μα και στην άλλη άκρη της γης. □

* Ο Ταξίαρχος Νικ. Τασιόπονλος, 
Διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνούς 
Αστυνομικής Συνεργασίας του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνο
μίας, είναι πτυχιούχος του Νομικού 
Τμήματος της Νομικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε
πιστημίου Αθηνών και Υποψήφιος 
Διδάκτορας στο Τμήμα Ψυχολογίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινω
νικών και Πολιτικών Επιστημών.
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Η εξέλιξη της αστυνομικής 
συνεργασίας στην η  ■
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΜΙΑ ΚΡΙ Τ Ι ΚΗ Α Π Ο Τ Ι Μ Η Σ Η
ΑΠΟ ΤΗ Σ Υ Ν Θ Η Κ Η  Τ Η Σ  Ε . Κ . Α . Χ .  Μ Ε Χ Ρ Ι  Σ Η Μ Ε Ρ Α

Η δυναμική πορεία προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση πέρασε 
μέσα από διάφορα στάδια και ιστορικούς σταθμούς.
Από την υπογραφή της πρώτης ιδρυτικής Συνθήκης Ανθρακα 
και Χάλυβα, της γνωστής Ε.Κ.Α.Χ. (Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
Άνθρακα και Χάλυβα), το 1952, μέχρι και σήμερα, η Ευρώπη 
βρίσκεται σε μια συνεχή εξελικτική διαδικασία για τη 
συγκρότηση της αρχιτεκτονικής μιας μοναδικής υπερεθνικής 
οντότητας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Πρόκειται περί ενός εγχειρήματος για το οποίο δεν υπάρχει 
ιστορικό προηγούμενο μέχρι σήμερα.
Η πορεία προς αυτό το στόχο ήταν μακρά και πέρασε από 
διάφορα στάδια μετάβασης, καθένα από τα οποία 
αποτυπώθηκε στο περιεχόμενο μιας συνθήκης.
Στην Ευρώπη των Συνθηκών, κάθε συνθήκη αποτελεί 
ταυτόχρονα με το τέρμα μιας διαδικασίας και την αφετηρία 
μιας νέας αναθεώρησης, που θα καταλήξει σε μια νέα 
συνθήκη.
Σ’ αυτή την Ευρώπη της εξέλιξης και της μετάβασης 
βρίσκουν εφαρμογή τα λόγια του μεγάλου Αργεντινού ποιητή 
Χόρχε Λούις Μπόρχες:

“Κάθε εποχή είναι εποχή μετάβασης. Ενα μόνο γνωρίζουμε 

για το μέλλον ή μάλλον για τα μέλλοπα: 

δεν θα μοιάζουν με το παρόν".

του Αστυνομικού Υποδιευθυντού
Γρηγοριου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από 5 
δεκαετίες συνεχούς πορείας με 
αυξομειούμενα βήματα προό

δου, με τέσσερις διευρύνσεις 
και τρεις μετονομασίες 
(Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Ο.Κ., Ε.Ε.), επέ
τυχε πολλά και σε πολλούς 
τομείς. Παρότι η αφετηρία της 

ενοποιητικής πορείας ήταν κατά βάση 
οικονομική, σταδιακά και παράλληλα 
προς την οικονομική (και νομισματι
κή) Ένωση κτίζονταν η Ευρώπη της 
ειρήνης, της πολιτικής σταθερότητας, 
της κοινωνικής ανάπτυξης, της κατο
χύρωσης των δικαιωμάτων των πολι
τών και της προάσπισης της ασφά- 
λειάς τους μέσα σ’ ένα ευνομούμενο 
περιβάλλον. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση 
ακολούθησε μια ρεαλιστική πολιτική 
που ήταν ενταγμένη στη λογική της 
βήμα προς βήμα προσέγγισης (step 
by step approach). Η πολιτική ενοποί
ηση ως αναγκαίο συμπλήρωμα της οι
κονομικής ένωσης, ακολούθησε μια 
διαδικασία μακρά που έπρεπε να ξε
περνά σε κάθε φάση πολλούς σκοπέ
λους. Η πρόοδος της Κοινότητας έ
πρεπε να στηριχθεί σε σταθερά θεμέ
λια που θα αντέχουν και θα απορρο
φούν ποικιλόμορφους κραδασμούς. 
Τα κράτη όφειλαν να συνειδητοποιή
σουν ότι η πορεία προς την ευρωπαϊ
κή ολοκλήρωση δεν είναι κάτι το αυ
τονόητο, αλλά έπρεπε να κατακτηθεί 
με την πολιτική βούληση όλων. Η πο
λιτική βούληση δεν ήταν δεδομένη, ή 
αυτονόητη στα θέματα εκείνα που ά- 
πτονταν ευαίσθητων τομέων, όπως 
της εσωτερικής και εξωτερικής α
σφάλειας. Η εκχώρηση αρμοδιο
τήτων, που ανήκουν στο σκληρό πυ
ρήνα άσκησης της κρατικής κυριαρ
χίας, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, δεν 
ήταν εύκολη υπόθεση γιατί για πολ
λούς φάνταζε πρόωρη και για άλλους 
ανεπιθύμητη.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο η διεύ
ρυνση του ρόλου των Κοινοτήτων 
για να συμπεριλάβει τους τομείς της 
εξωτερικής πολιτικής/ασφάλειας 
και της αστυνομικής και δικαστι
κής συνεργασίας, ως απαραίτητο συ
στατικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ολο
κλήρωσης έγινε με χρονική υστέρηση 
(σε σχέση με την οικονομική πορεία) 
και με βήματα δειλά, ως αποτέλεσμα 
των συμβιβασμών και της εθνοκρατι- 
κής ανομοιογένειας που ιστορικά χα-
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ρακτηρίζει το ευρωπαϊκό πολιτικό το
πίο.

Όμως η σταθερά επιδιωκόμενη 
σφαιρική πολιτική της ευρωπαϊκής ο
λοκλήρωσης, δε μπορούσε να αφήσει 
έξω από το πεδίο της δραστηριότητας 
της τα θέματα της αστυνομικής και 
δικαστικής συνεργασίας. Η ανάγκη 
αυτή δε νοείται μόνο υπό το πρίσμα 
μιας αντικειμενικής αυξανόμενης διε
θνοποίησης, πχ. της εγκληματικότη
τας, αλλά υπακούει περισσότερο 
στην εσωτερική λογική της οικονο
μικής ολοκλήρωσης με άλλους το
μείς κρατικής μέριμνας. Το έδαφος 
για τη νέα διάσταση της Ευρωπαϊκής 
αρχιτεκτονικής προλειάνθηκε με τη 
μετονομασία της Ε.Ο.Κ. σε Ευρωπαϊ
κή Κοινότητα (Ε.Κ.) και κατόπιν με 
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ε.Ε.).

Η ooTuvouiKrt και δικαστική 
συνεργασία ποιν το Μάαστοιχτ

Η αστυνομική και δικαστική συνερ
γασία δεν εγκαινιάζεται με τη Συνθή
κη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Σ.Ε.Ε.), το 1993 αλλά πολύ νωρίτερα 
και συγκεκριμένα από το 1975 και με
τά με την εισαγωγή του θεσμού του 
TREVI (Terrorisme - Radicalisme 
Et Violence International - Τρομο
κρατία, ριζοσπαστικός εξτρεμισμός 
και διεθνής βία). Μέχρι τότε η συνερ
γασία σ’ αυτό τον τομέα δεν ήταν ά
γνωστη, αλλά σε κάθε περίπτωση ή
ταν αποσπασματική έως υποτυπώδης 
με ορισμένες εξαιρέσεις, ό
πως η σύναψη της Ευ· 
ρωπαϊκής Σύμβα
σης για την α
μοιβα ία  
δ ι -

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
i'vllij'/η Μάσ.ατοι/τ 1992 

ί,ιιν(Ιηζΐ) Αμστερνταμ 1997

Ε Υ ΡΩ Π Α ΪΚ Ε Σ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΓΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΠΟΛΠΊΚΗ &, ΠΟ
ΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
& ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ιο ς  πυλώ νας

( Ε .Κ .Α .Χ . ,
Ε .Κ .Α .Ε .,
Ε .Ο .Κ .)

ΙΙο ς  πυλώ νας ΙΙΙο ς  πυλώ νας

Οι τρεις «πυλώνες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης

καστική συνδρομή του 1959, ή της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την έκδο
ση. Μέχρι το 1975 ο κύριος φορέας 
διακρατικής συνεργασίας των 
Κρατών - μελών (κ-μ) ήταν ο Διεθνής 
Οργανισμός Εγκληματολογικής Α
στυνομίας (Δ.Ο.Ε.Α. - INTERPOL). 
Από το 1975, που με πρωτοβουλία της 
Ολλανδίας εισάγεται ο θεσμός του 
TREVI, οι αστυνομικές και δικαστι
κές αρχές των κ-μ οφείλουν πολλά 
στο θεσμό αυτό, ο οποίος έφερε στο ί
διο τραπέζι ανώτερους και ανώτατους 
κρατικούς λειτουργούς για να ανταλ
λάξουν απόψεις σε ιδιαίτερα σοβαρά 
ζητήματα, όπως η τρομοκρατία, τα 
ναρκωτικά, το οργανωμένο έγκλημα, 
η λαθρομετανάστευση κλπ, που μέχρι 
τότε ανήκαν στη σφαίρα της απόλυτης 
κρατικής λειτουργίας.

Αυτή η άτυπη διακρατική επαφή 
και συνεργασία συνέβαλε αποφασι
στικά στην οικοδόμηση κλίματος ε
μπιστοσύνης και στη συνειδητοποίη- 
ση της ανάγκης ότι τα κράτη από μό
να τους δεν θα μπορούσαν να κερδί
σουν τη μάχη κατά του διασυνορια

κού, ή διεθνούς εγκλήματος. Μέ- 
^  σα σ’ αυτό το κλίμα αμοι

βαιότητας και εμπιστο
σύνης διευκολύνθη

κε σημαντικά η 
ανταλλαγή 

πληροφοριών, ε
μπειριών και τε
χνογνωσίας, η 
οργάνωση των 
υπηρεσιών, η υ- 
λικοτεχνική υ
ποστήριξη, ο εκ
συγχρονισμός 
της τεχνολογίας, 
η εκπαίδευση 
και ο σχεδια-

σμός για την καταπολέμηση της ε- 
γκλη ματικότητας.

Η συνεργασία στο πλαίσιο του 
TREVI, παρότι ήταν διακυβερνητικού 
χαρακτήρα, άτυπη και εκτός πλαισίου 
της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Κοινότη
τας (Σ.Ε.Κ.) και της Ευρωπαϊκής Πο
λιτικής Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.), υπό την 
κατεύθυνση όμως των Υπουργών Δι
καιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσε
ων (Δ.Ε.Υ.), έδωσε πολλά οφέλη, σ’ 
ορισμένα δε ζητήματα η πρόοδος ήταν 
σημαντική. Περισσότερο όμως από 
όλα διαμόρφωσε το απαραίτητο περι
βάλλον για το βαθμιαίο μετασχηματι
σμό αυτής της διμερούς, ή πολυμε
ρούς συνεργασίας (και πρακτικού συ
ντονισμού), στον ολοκληρωμένο πυ
ρήνα του θεσμικού και δικαιϊκού 
πλαισίου της Ένωσης και την κατέ
στησε τμήμα του καθιερωμένου ευ
ρωπαϊκού δικαίου.

Η οστυνοιιικιϊ και δικαστική 
ουνεοναοίο υε την συνθήκη του 

Μάοοτοιντ
Η συνθήκη του Μάαστριχτ που τέ

θηκε σε εφαρμογή την 1-11-1993 ορί
ζει στο άρθ. Β' του τίτλου I ότι ένας 
από τους στόχους της Ένωσης είναι η 
ανάπτυξη στενής συνεργασίας στον 
τομέα της Δικαιοσύνης και των Ε
σωτερικών Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.). 
Διευκρινίζεται ότι στην έννοια του ό
ρου Εσωτερικές Υποθέσεις περιλαμ
βάνονται τα θέματα Δημόσιας Τάξης. 
Αυτός ο τομέας συνεργασίας που είχε 
ιδιαίτερη σημασία για τον πολίτη και 
ειδικότερα για την εγκαθίδρυση ενός 
χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα, χω
ρίς να περιορίζεται μόνο σ’ αυτό, θε
σμοθετείται και κωδικοποιείται για 
πρώτη φορά με τη Σ.Ε.Ε. Με τον τί
τλο VI της Σ.Ε.Ε. η συνεργασία στους 
τομείς Δ.Ε.Υ. χαρακτηρίζεται ο τρί
τος πυλώνας της Ε.Ε. και έχει ιδιαί
τερη σημασία για τη συνολική διάρ
θρωση και τη νομική φύση της Ένω
σης. Η ίδρυση της Ε.Ε. το 1992 δεν 
σήμαινε την ίδρυση κράτους, αλλά α
πό την άλλη πλευρά δεν ήταν μια α
πλή ετικέτα στη θέση της παλαιάς 
Ε.Ο.Κ., ή Ε.Κ. Η Ένωση αποτελεί θε
σμό του διεθνούς δικαίου χωρίς δική 
της νομική προσωπικότητα κατά την 
κρατούσα άποψη. Δεν λειτουργεί έξω, 
ή παράλληλα προς τις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες, αλλά τις υπερκαλύπτει
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και συνδέεται μαζί τους με νομικό δε
σμό. Η Σ.Ε.Ε. δεν περιλαμβάνει μόνο 
γενικές αρχές, αλλά και δεσμευτικές 
νομοθετικές ρυθμίσεις για δύο τομείς 
που δεν είχαν συμπεριληφθεί στις 
συνθήκες των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των, δηλαδή τον τομέα της Κοινής Ε
ξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) αφενός και 
τον τομέα της Δικαιοσύνης και των 
Εσωτερικών Υποθέσεων αφετέρου. 
Οι δύο αυτοί νέοι πυλώνες μαζί με 
τον πρώτο πυλώνα διαμορφώνουν 
την πρόσοψη ενός αρχαίου ελληνι
κού ναού με τρεις κολώνες, που έ
χουν ως επιστέγασμα το υπερκείμε
νο αέτωμα.

Η μεταφορά κλασικών τομέων εθνι
κής κυριαρχίας στην κοινοτική διάρ
θρωση δεν ήταν ούτε αυτόματη, ούτε 
χωρίς προθεσμία χάριτος. Όπως η οι
κονομική Ένωση ξεκίνησε με διατα
κτικά βήματα και επιταχύνθηκε στη 
συνέχεια, έτσι και η πορεία στους το
μείς Δ.Ε.Υ. δεν ήταν εύκολο να οδη
γηθεί σε πλήρη κοινοτικοποίηση 
(communitization). Ο όρος Κοινο- 
τικοποίηση σημαίνει την υπαγωγή 
θεμάτων αστυνομικής και δικαστικής 
συνεργασίας στους κανόνες του πρώ
του πυλώνα (του κοινοτικού), όπου οι 
ρυθμίσεις γίνονται από το λεγόμενο 
νομοθετικό τρίγωνο (Επιτροπή, Συμ
βούλιο, Κοινοβούλιο) και υφίσταται 
απόλυτος Δημοκρατικός και Δικαστι
κός έλεγχος.

Από τους τρεις πυλώνες που έχει 
σήμερα η Ε.Ε., ο Κοινοτικός πυλώνας 
είναι εκείνος στον οποίο αναπτύσσε
ται η πιο συνεκτική, ολοκληρωμένη 
αποτελεσματική και συστηματική 
δράση. Είναι αυτός που κυρίως έχει 
τα χαρακτηριστικά της Ομοσπονδια
κής δράσης. Υπάρχουν τρία όργανα 
λήψης αποφάσεων (Επιτροπή, Συμ
βούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
υφίσταται απόλυτος δικαστικός έλεγ
χος από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (Δ.Ε.Κ.)

Οι αποφάσεις λαμβάνονται είτε με 
τη μορφή των κανονισμών και ισχύ
ουν απ’ ευθείας στα κράτη - μέλη (κ- 
μ), είτε των οδηγιών που είναι υπο
χρεωτικές, αλλά τα κ-μ έχουν την ευ
χέρεια να εκλέξουν τα μέσα εφαρμο
γής τους, είτε με τις αποφάσεις που εί
ναι επίσης δεσμευτικές. Όπως θα εξη
γηθεί παρακάτω, ορισμένα θέματα Α

στυνομικής και Δικαστικής συνεργα
σίας που με τη συνθήκη του Άμστερ
νταμ μεταφέρονται στον πρώτο πυλώ
να, θα υπόκεινται πλέον σ’ αυτές τις 
ρυθμίσεις.

Η ευαισθησία που είχαν πολλά κ-μ 
στο να εκχωρήσουν θέματα εθνικής 
τους κυριαρχίας σε κοινοτικά όργανα 
καθυστέρησε σημαντικά την ένταξη 
θεμάτων αστυνομικής και δικαστικής 
συνεργασίας στον πρώτο πυλώνα, το 
πρώτο δε βήμα (εντελώς περιορισμέ
νο) έγινε με τη συνθήκη του Μάα- 
στριχ το 1993 στα πλαίσια ενός θεσμι
κού συμβιβασμού.

Με τη Σ.Ε.Ε., στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα μεταβιβάσθηκαν απλώς 
στενά περιορισμένες αρμοδιότητες 
στον τομέα της πολιτικής των θεωρή
σεων (άρθ. ΙΟΟγ Σ.Ε.Κ.), του ασύλου, 
της μετανάστευσης, της απάτης που έ
χει ως στόχο τα κοινοτικά συμφέρο
ντα, της τοξικομανίας και της δικαστι
κής συνεργασίας σε αστικές υποθέ
σεις. Η διαδικασία όμως αυτή της με
ταβίβασης στενά περιορισμένων αρ
μοδιοτήτων με βάση το άρθρο Κ-9 
κατέστη ιδιαίτερα προβληματική λό
γω των προβλεπομένων πολύπλοκων 
διαδικασιών για την εφαρμογή τους, 
επιβεβαιώνοντας έτσι την άποψη, 
σύμφωνα με την οποία οι πολιτικοί 
συμβιβασμοί, όταν διαμορφώνονται 
σε δίκαιο, δεν αποτελούν τα κατάλλη
λα πρότυπα νομοθετικής συστημικής 
και διαφάνειας. Οι νέες μορφές συ
νεργασίας που εισάγονται με τους τί
τλους V και VI της Σ.Ε.Ε. δεν έχουν 
την υφή και την ομοιογένεια της ολο
κλήρωσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των, βρίσκονται όμως σε θεσμική 
σύνδεση με αυτές και τα όργανά τους. 
Αυτό γίνεται σαφές γιατί η συνεργα
σία λαμβάνει χώρα σε ένα κοινοτικό 
όργανο, το Συμβούλιο Υπουργών, του 
οποίου οι αποφάσεις δεν αποτελούν 
απλώς πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ 
Κυβερνήσεων. Παράλληλα προβλέπε- 
ται η συμμετοχή της Επιτροπής, έστω 
και με περιορισμένο δικαίωμα πρωτο
βουλίας (άρθ. Κ.1 σημ. 1-6) και η “α
τελής” διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το οποίο μένει έξω από 
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από 
μεγάλο φάσμα δραστηριότητας (στο 
πλαίσιο του Γ' πυλώνα), διατηρώντας 
μόνο το δικαίωμα να κάνει συστάσεις 
στο Συμβούλιο (recommendations).

Ο τρίτος πυλώνας, όπως διαμορφώ
θηκε με τη Σ.Ε.Ε, παρουσιάζει ασφα
λώς πολλές αδυναμίες που πηγάζουν 
κυρίως από την επικράτηση του δια
κυβερνητικού χαρακτήρα συνεργασί
ας στους τομείς Δ.Ε.Υ. Ένα σημείο 
κριτικής αποτελεί η απουσία του δι
καστικού ελέγχου. Αυτός ο έλεγχος 
προβλέπεται προαιρετικά (optionally) 
από το άρθ. Κ-3- 2 σημ. γ για τις συμ
βάσεις ή για τις περιπτώσεις που γίνε
ται χρήση του άρθ. Κ.9 (μεταφορά αρ
μοδιοτήτων στον πρώτο πυλώνα: 
passerelle provision). Ένα άλλο ση
μείο αφορά τη νομική φύση των κοι
νών θέσεων (Joint positions) και κοι
νών δράσεων (joint actions), του άρθ. 
Κ.3. Δεν είναι σαφές εδώ εάν αυτά τα 
νομικά μέσα έχουν ή όχι δεσμευτικό 
χαρακτήρα, εκτός από τις περιπτώσεις 
που περιλαμβάνουν ρητές υποχρεώ
σεις. Σε ορισμένα θέματα κοινού εν
διαφέροντος που απαριθμούνται στο 
άρθρ. Κ.1, όπως της μετανάστευσης, 
των θεωρήσεων και των ναρκωτικών, 
που έχουν διαπυλωνικό χαρακτήρα 
δεν αποφεύχθηκαν φαινόμενα αλλη- 
λεπικαλύψεων, ή δυνητικών νομικών 
συγκρούσεων.

Σ’ ό,τι αφορά τη διάταξη του άρθ. 
Κ.9 για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων 
στον Α' πυλώνα, όπως προαναφέρθη- 
κε, η εφαρμογή της κατέστη ιδιαίτερα 
προβληματική, λόγω της προβλεπόμε- 
νης διπλής διαδικασίας (double - lock 
procedure) που απαιτεί ομοφωνία στο 
Συμβούλιο και κύρωση της απόφασης 
από τα εθνικά κοινοβούλια ή ενδεχο
μένως σε ορισμένα κ-μ και τη διεξα
γωγή δημοψηφίσματος (π χ Δανία). Ε
πιπλέον πολλά θέματα αστυνομικής 
συνεργασίας, εξαιρούνται από τη 
διαδικασία του άρθ. Κ-9.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός 
που παρατηρήθηκε στην πράξη σχετι
κά με τη μεγάλη καθυστέρηση στη 
σύναψη, κύρωση και εφαρμογή των 
συμβάσεων που προβλέπονται στον 
τρίτο πυλώνα. Η σύμβαση του Δου
βλίνου για το άσυλο π.χ. ολοκληρώ
θηκε το 1990 και τέθηκε σε εφαρμογή 
το 1997. Παρόμοια περίπου καθυστέ
ρηση διαπιστώθηκε και στις συμβά
σεις του Schengen και της Europol. 
Τα κ-μ πολλές φορές προτίμησαν τη 
χρήση μη δεσμευτικών μέτρων (συ
στάσεις, ψηφίσματα, συμπεράσματα), 
ακολουθώντας την πρακτική που χρη-
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σιμοποιούνταν στο πλαίσιο του 
TREVI για πολιτικούς κυρίως λόγους, 
όταν επρόκειτο για ευαίσθητα θέματα 
που άγγιζαν την εθνική τους κυριαρχί
α. Σε άλλες περιπτώσεις η έλλειψη 
προόδου οφείλονταν στην ασάφεια ως 
προς τον προσδιορισμό των στόχων 
και την απουσία συγκεκριμένου χρο
νοδιαγράμματος για την υλοποίησή 
τους.

Η Διακυβερνητική Διάσκεψη (Δ.Δ.) 
του 1996 που συγκροτήθηκε για να α
ναθεωρήσει τη συνθήκη του Μάα- 
στριχτ, εντόπισε όλα τα παραπάνω 
προβλήματα και ασχολήθηκε διεξοδι
κά για να δώσει τις βέλτιστες δυνατές 
λύσεις με τη συνθήκη του Αμστερ
νταμ. Η δημιουργία ενός πραγματικού 
ενιαίου χώρου ελευθερίας, ασφά
λειας και δικαιοσύνης στην Ευρώπη 
αποτέλεσε ένα από τα σημαντικά θέ
ματα της διακυβερνητικής διάσκε
ψης. Στο πλαίσιο των διαπραγματεύ
σεων για τη Συνθ. Αμ. προέκυψε πολύ 
γρήγορα ότι ο τομέας της Δικαιοσύ
νης και των Εσωτερικών Υποθέσεων 
είναι αυτός που χρήζει περισσότερο 
των σημαντικών αλλαγών (ανεπάρ
κεια του τρίτου πυλώνα), και αυτός 
που παρουσιάζει την πιεστικότερη ζή
τηση (απαίτηση του πολίτη για ασφά
λεια, ανάγκη νέων μέσων εκ μέρους 
των κυβερνήσεων).

Ωστόσο, οι αναστολές παρέμειναν 
για πολύ καιρό πάρα πολλές. Αφορού
σαν βέβαια και την ουσία του προβλή
ματος και τη διαδικασία λήψης απο
φάσεων που θα έπρεπε να θεσπιστεί. 
Η προσπάθεια της Δ.Δ. ήταν να επε
κτείνει την κοινοτικοποίηση πολλών 
πεδίων του Γ' πυλώνα, να ενισχύσει 
τη δημοκρατική νομιμοποίηση των α
ποφάσεων και το δικαστικό τους έ
λεγχο, να περιορίσει το πεδίο εφαρμο
γής του κανόνα της ομοφωνίας στο 
Συμβούλιο, να προσδιορίσει με σαφή
νεια τους στόχους, να περιορίσει τα 
φαινόμενα αδιαφάνειας και να εισάγει 
περισσότερο αποτελεσματικά νομικά 
εργαλεία που θα προσιδιάζουν στην 
κοινοτική λογική. Ιδιαίτερο επίσης 
βάρος δόθηκε, κυρίως από την πλευρά 
της Γερμανίας, για την αναβάθμιση 
του ρόλου της Europol προκειμένου 
να καταστεί μια γνήσια Ευρωπαϊκή 
Αστυνομία.

Οι φιλόδοξοι στόχοι της Δ.Δ. σκό
νταψαν στις πεισμονές αντιδράσεις ο

ρισμένων κ-μ (όπως του Η.Β, της Ιρ
λανδίας και της Δανίας), που δεν ήταν 
εύκολο να υποτάξουν τη λογική του 
κυρίαρχου και αυτόνομου δρώντος 
στην κοινοτική μέθοδο. Έτσι οι προσ
δοκίες για τολμηρές και λυσιτελείς 
αποφάσεις, που θα μετέφραζαν τον Γ' 
πυλώνα από “φτωχό συγγενή” σε ισό
τιμο εταίρο του Α' πυλώνα, όπου κυ
ριαρχούν τα χαρακτηριστικά της συ
στηματικής και συνεκτικής δράσης, 
μεταφράστηκαν σε περίπλοκους και 
δυσνόητους πολιτικούς συμβιβα
σμούς και σε νομικές ακροβασίες, με 
έντονα τα στοιχεία της διακρατικής 
και κοινοτικής συνεργασίας. Είναι λυ
πηρό το γεγονός ότι οι παραπάνω χώ
ρες λειτούργησαν αντίθετα με τη λο
γική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
και φρόντισαν να εξαιρεθούν τόσο α
πό κοινοτικές δράσεις στο πλαίσιο 
του κοινοτικοποιημένου τίτλου ΙΙΙα 
της Συνθ. Άμ., όσο και από την εφαρ
μογή του κεκτημένου Schengen, που 
με πρωτόκολλο ενσωματώθηκε στην 
Ε.Ε. Οι χώρες αυτές εξαιρέθηκαν με 
ειδικά πρωτόκολλα, από το σύνολο 
των δράσεων του τίτλου ΙΙΙα με πρό
βλεψη δυνατότητας για το Η.Β. και 
την Ιρλανδία να μετέχουν σ’αυτές ό
ταν επιθυμούν, ή να απέχουν, κατά 
την κρίση τους (opt in, opt out). Οι ί
διες χώρες διατήρησαν την ίδια δυνα
τότητα, αλλά μόνο ως προς τη συμμε
τοχή σε ανάλογες δράσεις στο πλαίσιο 
του Schengen (opt in). Όπως είναι φυ
σικό η οδός της διαφοροποιημένης 
δράσης των χωρών αυτών σε καμμία 
περίπτωση δεν συνάδει προς την ευ
ρωπαϊκή ολοκλήρωση, πολλώ δε μάλ
λον όταν το Η.Β. και η Ιρλανδία, εξα
κολουθούν (πάλι με πρωτόκολλο) να 
μην εφαρμόζουν το άρθ. 7Α της 
Κοινοτικής νομοθεσίας και να διατη

ρούν τους ελέγχους τους στα εσωτερι
κά σύνορα, τη στιγμή που οι έλεγχοι 
αυτοί έχουν καταργηθεί σε όλα τα άλ
λα κ-μ, στο πλαίσιο της εφαρμογής 
της ελεύθερης κυκλοφορίας των προ
σώπων στην ενιαία αγορά με τη σύμ
βαση Schengen..

I
I

Η αστυνοιιική και 
δικαστική ουνεονασία ιιε τη 
Συνθήκη του Άυστεονταυ 

(Συνθ. Άυ.)

Με τη Συνθ. Άμ. που υπογράφτηκε 
την 17-6-97 τα θέματα εσωτερικής α
σφάλειας κατανέμονται εφεξής σε 
τρεις διακριτές ζώνες:

1. Μια σειρά θεμάτων μετατίθε
νται στον πρώτο πυλώνα. Μερικά α
πό αυτά αφορούν την ελεύθερη κυ
κλοφορία των προσώπων, όπως η με
τανάστευση, το πολιτικό άσυλο ή η 
συνεργασία σε θέματα αστικού δικαί
ου. Ωστόσο, τα θέματα αυτά αποτέλε- 
σαν αντικείμενο σημαντικών θεσμι
κών ιδιαιτεροτήτων σε σχέση με τους 
κλασικούς κοινοτικούς μηχανισμούς 
του πρώτου πυλώνα.

2. Η αστυνομική και δικαστική 
συνεργασία σε ποινικά αδικήματα 
παραμένει στον τρίτο πυλώνα και α
ποτελεί αντικείμενο ορισμένων τρο
ποποιήσεων προς την κατεύθυνση της 
βελτίωσης.

3. Τα επιτεύγματα του Συστήματος 
Σένγκεν εντάσσονται στη δομή της Έ
νωσης, δηλ. αφορούν κατ’ αρχήν τον 
πρώτο και τον τρίτο πυλώνα ταυτό
χρονα.

Η διάρθρωση αυτή συνοδεύεται α
πό πληθώρα πρωτοκόλλων που την 
καθιστούν εξαιρετικά περίπλοκη.

Οι τροποποιήσεις που επέφερε η 
Συνθ. Αμ. δεν προσέφεραν επομένως 
παρά ανεπαρκείς λύσεις. Η επόμενη 
αναθεώρηση των Συνθηκών θα πρέπει 
να λάβει υπόψη το γεγονός αυτό για 
να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη πλη- 
σιέστερη προς τους πολίτες, ενόψει 
της μεγάλης πρόκλησης που συνιστά 
η διεύρυνση.

Σύμφωνα με την παραπάνω τρι
μερή διάκριση παρατηρούμε ότι:

1. Η κοινοτικοποίηση ορισμένων 
πτυχών της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των προσώπων (1ος πυλώνας) δίνει 
πραγματικά την εντύπωση μιας μεγά-
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λης μεταρρύθμισης. Η Συνθήκη του 
Άμστερνταμ μεταθέτει από τον τρίτο 
στον πρώτο πυλώνα μια σειρά θεμά
των που αφορούν τα εσωτερικά και ε
ξωτερικά σύνορα, τις πολιτικές για τη 
χορήγηση βίζας, το πολιτικό άσυλο, 
τη μετανάστευση και τη δικαστική 
συνεργασία σε υποθέσεις αστικού δι
καίου.

Τα οφέλη της κοινοτικοποίησης εί
ναι απτά. Επιτρέπουν σε γενικές 
γραμμές την προσφυγή στους μηχανι
σμούς και στους θεσμούς της Κοινό
τητας με:

τη χρησιμοποίηση οδηγιών, ή 
κανονισμών, αντί των διεθνών συμβά
σεων,

τον έλεγχο από το Δικαστήριο 
(συμπεριλαμβανομένων των προδικα- 
στικών προσφυγών, περιορισμένο ω
στόσο στην τελεσίδικη δικαιοδοσία).

το μονοπώλιο της νομοθετικής 
πρωτοβουλίας για την Επιτροπή (ύ
στερα από μεταβατική περίοδο πέντε 
ετών κοινών πρωτοβουλιών Επιτρο- 
πής/κρατών μελών).

την εξέταση των θεμάτων στο 
Συμβούλιο από Ομάδες Εργασίας και 
από την Επιτροπή Μονίμων Αντιπρο
σώπων, αντί για τα πολλαπλά επίπεδα 
που οδηγούσαν στην Επιτροπή του 
άρθρου Κ.4.

Πάντως, τα οφέλη αυτά υποβαθμί
ζονται συχνά από τη διατήρηση της 
ομόφωνης ψήφου στο Συμβούλιο, την 
περιορισμένη διαβούλευση με το Ευ
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον περιορι
σμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικα
στηρίου και τη διατήρηση μιας μεγά
λης μεταβατικής περιόδου πέντε ετών, 
χωρίς να σημαίνει ότι μετά την πα
ρέλευση της 5ετίας θα είναι αυτό
ματη η εφαρμογή της κοινοτικής 
μεθόδου. Αντίθετα μάλιστα, μετά από 
5 χρόνια το Συμβούλιο θα αποφασίσει 
με ομοφωνία (αλλά χωρίς εθνικές επι
κυρώσεις) εάν το σύνολο, ή μέρος 
των θεμάτων αυτών θα υπόκειται 
στην κοινοτική διαδικασία.

Η κοινοτικοποίηση αυτής της μορ
φής σε συνδυασμό με τις εξαιρέσεις 
του Η.Β. της Ιρλανδίας και της Δανί
ας δίνουν την εικόνα μιας ιδιόμορφης 
κατάστασης (sui generis) που θα συ
ναντήσει πολλές δυσκολίες στην ε
φαρμογή της.

2. Η αστυνομική και δικαστική 
συνεργασία σε ποινικά ζητήματα (ο

παλαιός 3ος πυλώνας) εμφανίζεται 
αισθητά βελτιωμένος σε σχέση με 
τη Σ.Ε.Ε. Χωρίς να υποτιμώνται όσα 
έχουν συντελεσθεί στον τομέα αυτό 
δυνάμει της Σ.Ε.Κ., των διατάξεων 
του τίτλου VI της συνθήκης Μάαστρι- 
χτ και στα πλαίσια της συνθήκης του 
Σένγκεν, αξίζει να υπομνησθεί για 
ποιους λόγους οι νέες διατάξεις δη
μιουργούν καλύτερες προοπτικές. 
Πρώτον, επιβεβαιώνεται ο στόχος της 
διατήρησης και της ανάπτυξης της Έ
νωσης ως χώρου ελευθερίας, ασφά
λειας και δικαιοσύνης και επανεξετά
ζονται οι διάφορες πτυχές του. Δεύτε
ρον, παρέχεται στην Ένωση, το ανα
γκαίο πλαίσιο για την υλοποίηση του 
χώρου αυτού και ενισχύονται τα απαι- 
τούμενα μέσα, ενώ, ταυτόχρονα, χάρη 
στον ενισχυμένο ρόλο που προβλέπε- 
ται για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ένω
ση, υπόκειται σε αυστηρότερο δικα
στικό και δημοκρατικό έλεγχο. Τρί
τον ενισχύεται ο ρόλος της Europol με 
τη διεύρυνση των καθηκόντων της και 
την ενδυνάμωση των λειτουργικών 
δυνατοτήτων της στην καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος. Ο ι
διαίτερος ρόλος που επιφυλάσσεται 
στη Europol υπογραμμίσθηκε ιδιαίτε
ρα και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
του Τάμπερε (15/16-10-99), όπου α- 
ποφασίσθηκε η επέκταση της εντολής 
της για να συμπεριλάβει και άλλες αρ
μοδιότητες, παρότι αυτό θα απαιτήσει 
τροποποίηση της σχετικής Σύμβασης 
(πχ. η δημιουργία κοινών ερευνητι
κών ομάδων, η δημιουργία της Ομά
δας Eurojust, ο έλεγχος για το ξέπλυ
μα βρώμικου χρήματος που προέρχε
ται από οποιαδήποτε εγκληματική 
δράση).

Εκτιμάται ότι θα ήταν χρήσιμο στην 
εντολή (mandate) της Europol να ε
νταχθούν δύο ακόμα τομείς που θα α
ποτελούσαν αναγκαίο συμπλήρωμα 
για ολοκληρωμένη δράση:

Η λήψη μέτρων, όπου είναι α
ναγκαίο, για την προσέγγιση των 
νομοθετικών διατάξεων και ρυθμί
σεων ουσιαστικού δικαίου των κ-μ, 

Η καθιέρωση συστήματος πε
ριοδικής αμοιβαίας αξιολόγησης 
των νομοθετικών διατάξεων και 
των μέσων των κ-μ που αποσκοπούν 
στην καταπολέμηση του οργανωμέ
νου εγκλήματος.

Ο ‘Τ ' πυλώνας” στη νέα του μορφή 
έχει βελτιωθεί, όχι μόνο με τη διευ
κρίνιση των στόχων, αλλά και με την 
επέκταση της πρωτοβουλίας της Επι
τροπής σε όλους τους τομείς και κυρί
ως με την πρόβλεψη ενός νέου νομο
θετικού μέσου (άρθ. Κ6 παρ.2), της 
“απόφασης - πλαίσιο”, που μοιάζει 
σε πολλά σημεία με την οδηγία και 
μπορεί να υποκαταστήσει τις συμβά
σεις, που δύσκολα συνάπτονται και 
δυσκολότερα κυρώνονται.

3. Η ενσωμάτωση του κεκτημέ- 
νου (aquis) Schengen στη διάρθρω
ση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτε
λεί μια θετική εξέλιξη, γιατί μια μορ
φή παράλληλης ολοκλήρωσης ενσω
ματώνεται βάσει πρωτοκόλλου στην 
κοινοτική έννομη τάξη. Η διαδικασία 
όμως ενσωμάτωσης είναι αναπόφευ
κτα περίπλοκη. Εφεξής το σύστημα 
και οι θεσμοί της Ένωσης αποτελούν 
πλέον το πλαίσιο που πρέπει να εφαρ
μόζεται σε όλα τα συμβαλλόμενα μέ
ρη, πλην του Η.Β. και της Ιρλανδίας. 
Πιο συγκεκριμένα, το εγχείρημα περι
λαμβάνει πρώτα την περιγραφή του 
κεκτημένου Schengen, που γίνεται με 
γενικό τρόπο σε ένα σύντομο παράρ
τημα του πρωτοκόλλου, παραπέμπο- 
ντας όμως στην ουσία σε κάθε μια α
πό τις αποφάσεις ή δηλώσεις που ε- 
γκρίθηκαν από τα όργανα του Σέν
γκεν. Το κεκτημένο αυτό, μετά την ο- 
ριοθέτησή του, και ανάλογα με το εάν 
αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των 
προσώπων ή τον τομέα της αστυνομί
ας, θα πρέπει να στηριχθεί στις νέες 
νομικές βάσεις του πρώτου και του 
τρίτου πυλώνα. Οι εργασίες προς την 
κατεύθυνση αυτή πρέπει να γίνουν 
πριν από την έναρξη ισχύος της Συν
θήκης του Άμστερνταμ.

Η περίπτωση της Δανίας είναι ιδιαί
τερη. Προσχώρησε στη σύμβαση του 
Schengen σε μια χρονική στιγμή κατά 
την οποία το Schengen, έπαψε να υ
πάρχει ως αυτόνομη ενότητα για να ε
νταχθεί στη Συνθήκη Άμστερνταμ και 
εν μέρει στον κοινοτικό τομέα, από 
τον οποίο επιθυμούσε να εξαιρεθεί η 
Δανία. Η Δανία ως γνωστόν, δε δε
σμεύεται από τις ρυθμίσεις του τίτλου 
ΙΙΙα της Συνθ. Άμ, εκτός από δύο ο
ριακές εξαιρέσεις για τις θεωρήσεις. 
Το ίδιο ισχύει και για το κεκτημένο 
Schengen που εμπίπτει σ’ αυτόν τον 
τίτλο. Στην περίπτωση που η Δανία
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θέλει να εφαρμόσει το κεκτημένο 
Schengen για μια δράση που ανα
πτύχθηκε με βάση τον τίτλο ΙΙΙα 
Συνθ. Άμ., η απόφασή της αυτή 
δημιουργεί υποχρέωση διεθνούς 
δικαίου, που ασφαλώς εξαιρείται 
από το δικαστικό έλεγχο. Σε ό,τι 
αφορά τα μέρη εκείνα του κεκτη- |_ 
μένου Schengen που έχουν ως βά
ση τον τίτλο VI της Σ.Ε.Ε., η Δανία 
διατηρεί τα ίδια δικαιώματα και υπο
χρεώσεις με τα άλλα κ-μ που υπέγρα
ψαν τη συμφωνία Schengen.

Όσον αφορά το Η.Β. και την Ιρλαν
δία, θα μπορέσουν να ενταχθούν στο 
σύστημα για όλο ή μέρος του κεκτη- 
μένου Schengen, εάν το Συμβούλιο 
το αποδεχθεί ομόφωνα (μετά από σχε
τικό αίτημά της). Τέλος η Ισλανδία 
και η Νορβηγία συνδέονται με βάση 
την ειδική συμφωνία που έχει ήδη συ- 
ναφθεί μεταξύ αυτών και των “κρα
τών του Σένγκεν” (συμφωνία Λου
ξεμβούργου). Οι χώρες αυτές διαφο
ροποιούνται από τα άλλα συμβαλλό
μενα μέρη μόνο ως προς το σκέλος ό
τι δεν μετέχουν στη λήψη αποφάσεων 
στο Συμβούλιο, ενώ ως προς τα άλλα 
ζητήματα δεσμεύονται από τις αποφά
σεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κεκτη
μένο Schengen, πρέπει να γίνει απο
λύτως αποδεκτό από όλες τις υποψή
φιες για προσχώρηση στην Ένωση 
χώρες, παρότι αυτό δεν ισχύει για ο
ρισμένα κ-μ (Η.Β, Ιρλανδία και Δα-

Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν 
παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι η 
Συνθήκη του Άμστερνταμ έδωσε μια 
προτεραιότητα στα θέματα της εσωτε
ρικής ασφάλειας προσβλέποντας στην 
εδραίωση ενός ευρωπαϊκού χώρου ό
που ο πολίτης μπορεί να αναπτύσσε
ται και να δημιουργεί σε συνθήκες ε
λευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύ
νης. Οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν, ε
πέφεραν ουσιαστικές βελτιώσεις σε 
σχέση με το παρελθόν, δεν ήσαν όμως 
στο βαθμό που απαιτούσαν οι περι
στάσεις τολμηρές και ξεκάθαρες. Η 
πολιτική βούληση δεν ήταν αρκετή σε 
ορισμένες περιπτώσεις να αρθεί πάνω 
από τις εθνικές ευαισθησίες για τη 
διατήρηση αλώβητης της κρατικής 
κυριαρχίας. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαί
σιο προέκυψαν πολιτικοί συμβιβα
σμοί που αποτυπώθηκαν σε περίπλο

κες ρυθμίσεις με έντονα τα χαρακτη
ριστικά της διακυβερνητικής και κοι
νοτικής μεθόδου, και που ασφαλώς 
σε καμμία περίπτωση δεν αποτελούν 
κατάλληλα πρότυπα συστημικής και 
διαφάνειας του δικαίου.

Στο λυκαυγές της νέας χιλιετίας η 
Ευρωπαϊκή Ένωση ενόψει της νέας 
διεύρυνσης, βρίσκεται αντιμέτωπη με 
πολλές προκλήσεις καθώς:

στο διεθνές πολιτικό και οικονο
μικό σκηνικό σημειώνονται διαρκείς 
ανακατατάξεις,

ο κοινωνικός ιστός απειλείται α
πό την ανεργία και τον αποκλεισμό, 
την τρομοκρατία, την εγκληματικότη
τα, τη διακίνηση ναρκωτικών και 
τους κινδύνους που επισείονται για τη 
δημόσια υγεία,

η ήπειρος βρίσκεται υπό το καθε
στώς έντονων μεταναστευτικών πιέ
σεων,

το φυσικό της περιβάλλον δοκι
μάζεται από οικολογική υποβάθμιση.

Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει 
να διαθέτει τα μέσα αντιμετώπισης 
των προκλήσεων, ο επανακαθορισμός 
των προσανατολισμών και των στό
χων πρέπει να ανταποκρίνεται στις 
ουσιαστικές ανάγκες του Ευρωπαίου 
πολίτη. Ο Ευρωπαίος πολίτης χρειά
ζεται την εδραίωση ενός χώρου ελευ
θερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 
για να μπορεί ανεμπόδιστα να αφιε
ρώνεται στο δημιουργικό του έργο. 
Για την εδραίωση αυτού του χώρου εί
ναι επιτακτική η ανάγκη όπως η Α
στυνομία και η Δικαιοσύνη αποκτή
σουν μέσα τουλάχιστον εξίσου απο
τελεσματικά με αυτά που χρησιμο
ποιεί το οργανωμένο έγκλημα, το ο
ποίο εκτός από τις τεχνολογίες αιχ
μής, χρησιμοποιεί τα “ελεύθερα” σύ
νορα για να διαφεύγει της καταστο
λής. Η από κοινού δράση των κ-μ 
στην αντιμετώπιση του κοινού κινδύ
νου, που συνιστά το έγκλημα, πρέπει 
να είναι βασισμένη σε ορισμένες 
αρχές, όπως:

την αρχή της επικουρικότητας,

η οποία ισχύει για όλες τις πτυχές της 
δράσης της Ένωσης,

την αρχή της αλληλεγγύης, με
ταξύ των κ-μ και μεταξύ αυτών και 
των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων 
για την αντιμετώπιση των υπερεθνι
κών προκλήσεων (οργανωμένο έ
γκλημα, μεταναστευτικά ρεύματα) 

την αρχή της επιχειρησιακής 
αποτελεσματικότητας, ώστε τα λαμ- 
βανόμενα μέτρα να ανταποκρίνονται 
σε υπαρκτές ανάγκες και να επιφέ
ρουν προστιθέμενη αξία. Οι αποδε
δειγμένες σε αξία μέθοδοι (πχ. Schen
gen) πρέπει να διατηρούν τη θέση 
τους και

την αρχή της ρεαλιστικής προ
σέγγισης, που απαιτεί κατά την επι
λογή των προτεραιοτήτων να λαμβά- 
νονται υπόψη οι διαθέσιμοι πόροι και 
ο αναγκαίος χρόνος.

Η ισχύς της Ε.Ε. εξαρτάται από τη 
συνοχή της. Μέχρι τώρα έχει διαπι
στωθεί ότι στον τομέα της αστυνομι
κής και δικαστικής συνεργασίας υ
πάρχει έλλειψη συνοχής στο θεσμικό 
πλαίσιο, γεγονός που επηρεάζει την α
ποτελεσματική δράση. Παράλληλα η 
μέχρι σήμερα φιλοσοφία της ανάλη
ψης δράσεων με βάση τον ελάχιστο 
κοινό παρονομαστή, πρέπει να αντι- 
κατασταθεί από την λογική της δρά
σης με βάση τους κοινούς κανόνες. Η 
αστυνομική και δικαστική συνεργασί
α χρειάζονται περαιτέρω εμβάθυνση 
και διεύρυνση. Η επόμενη αναθεώρη
ση των συνθηκών, που βρίσκεται σε 
εξέλιξη, πρέπει να αρθεί πάνω από 
σκοπιμότητες, για να δώσει τολμηρές 
λύσεις και να δημιουργήσει θεσμικές 
προϋποθέσεις, ιδίως ενόψει και της α
ναμενόμενης διεύρυνσης με άλλα 10 
ή 12 νέα κ-μ στο προσεχές μέλλον. Η 
διεύρυνση δεν πρέπει να αποτελέσει 
το άθροισμα των αδυναμιών μας, 
αλλά τη σύζευξη των δυνάμεών μας. 
Η Ευρώπη για να είναι ισχυρή και 
ανεξάρτητη, αποτελεσματική και 
δημοκρατική πρέπει να είναι κάτι 
περισσότερο από το άθροισμα των 
μελών της. □

*  Το κείμενο αυτό αποτελεί σύντομη 
περίληψη από την ατομική εργασία (διατρι
βή) του Αστυνομικού Υποδιενθυντού Γρη- 
γορίου Αναγνώστου στην 3η Εκπαιδευτική 
Σειρά της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας της 
Αστυνομικής Ακαδημίας με θέμα: “Η  ΚΟΙ
ΝΟ ΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Γ ' ΠΥΛΩΝΑ ΜΕ  
ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ”.
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ΠΕΖΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ
και η αντεγκληματική 
πολιτική εγγύτητας
Είναι στις μέρες μας αποδεκτό, ότι η πρόληψη του εγκλή
ματος δεν είναι μόνο ζήτημα της Αστυνομίας και της Κε
ντρικής Διοίκησης. Βεβαίως εξακολουθεί να είναι πάντα έ 
νας από τους πρωταρχικούς στόχους της αστυνομίας. 
Όμως, από τη στιγμή που μερικοί από τους παράγοντες 
που επηρεάζουν το έγκλημα ευρίσκονται έξω από τον έ 
λεγχο ή την άμεση επίδραση της αστυνομίας, η πρόληψη 
του εγκλήματος δεν μπορεί να αφεθεί μόνο σ’ αυτή.
Κάθε πολίτης και όλες οι υπηρεσίες των οποίων οι πολιτι
κές και πρακτικές είναι δυνατό να επηρεάζουν την έκταση 
του εγκλήματος θα πρέπει να συνεισφέρουν. Η πρόληψη 
του εγκλήματος είναι καθήκον όλης της κοινωνίας.

του Ταξιάρχου
Βασιλείου ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Τ ο έγκλημα και οι επιπτώσεις 
του συνεπάγονται κοινωνικό, 
οικονομικό και πολιτικό κό
στος. Το ενδεχόμενο να υπο- 
στεί κάποιος τις συνέπειες 

του δημιουργεί ανασφάλεια και ειδι
κότερα φόβο και αβεβαιότητα, συναι
σθήματα που με τη σειρά τους επι
δρούν αρνητικά στην ελευθερία της 
κίνησης και στην κοινωνική συνοχή, 
ιδιαίτερα στις γειτονιές των μεγαλου- 
πόλεων που τα αντίστοιχα προβλήμα
τα εμφανίζονται αυξημένα.

Συνεπώς, η στρατηγική της αστυνο
μίας και η δράση της, θα πρέπει να ε
ναρμονιστεί με τις απαιτήσεις των πο
λιτών, για καλύτερη διαβίωση και 
ποιότητα ζωής στις συνοικίες που δια- 
βιούν.

Στο σημείο αυτό είναι ενδιαφέρον 
να αναφερθεί ότι οι σχετικές έρευνες 
δείχνουν ότι το φαινόμενο του φόβου 
των πολιτών από το έγκλημα και την 
αταξία έχει αναδειχθεί ως ένας αιτιο- 
λογικός παράγοντας στη διαδικασία 
παρακμής της γειτονιάς και στη συνα

κόλουθη αποσταθεροποίηση της κοι
νωνίας, ενώ συναρτάται άμεσα και με 
παράγοντες που δε σχετίζονται απο
κλειστικά με τους πραγματικούς δεί
κτες της εγκληματικότητας, αλλά και 
με την εμφάνιση της γειτονιάς (όπως 
π.χ. βανδαλισμοί σκουπίδια, συνθή
ματα, ερειπωμένα κτίρια, υποβαθμι
σμένοι αστικοί χώροι κ.λπ.).

Η άποψη αυτή ενισχύεται και από 
το γεγονός ότι, το μεγάλο ποσοστό 
των πολιτών στις μεγαλουπόλεις, δεν 
ανησυχεί κυρίως για το λεγόμενο 
“σκληρό πυρήνα” της εγκληματικότη
τας, όπως ληστείες, ανθρωποκτονίες, 
βιασμοί, τρομοκρατία κ.λπ., αλλά για 
τη λεγάμενη “χαμηλή παραβατικότη- 
τα”, όπως μικροκλοπές, φθορές, α
πλές σωματικές βλάβες, μικροσυ- 
μπλοκές, κ.λπ. καθώς θεωρεί ότι υ
πάρχουν σαφώς μεγαλύτερες πιθανό
τητες να υποστεί τις συνέπειές της, ε
νώ κρίνει την αποτελεσματικότητα 
της αστυνομίας από τον τρόπο αντιμε
τώπισης μικρών και καθημερινών ζη
τημάτων που επιζητούν επίλυση και 
που τις περισσότερες φορές δεν σχετί
ζονται με καθαρά εγκληματική συ
μπεριφορά, (όπως διαταράξεις ησυχί

ας, κυκλοφορία οχημά
των, απομάκρυνση εγκα- 
ταλελειμμένων οχημά
των, ασφάλιση ερειπωμέ
νων κτιρίων κ.λπ.).

Στα πλαίσια λοιπόν της 
εφαρμογής της διαδικα
σίας της “κοινωνικής 
πρόληψης”, ενδείκνυται, 
όχι μόνο ο καθορισμός 
κοινής αντίληψης στο 
σχεδίασμά των μέτρων α
στυνόμευσης για ενιαία 
εφαρμογή σε όλο τον 
κρατικό χώρο, αλλά η πε
ραιτέρω, σε συνεργασία 
με τους πολίτες, εκπόνη
ση, σχεδίαση και υλοποί
ηση μέτρων που να αντα- 
ποκρίνονται στον τοπικό 
ιδιαίτερο χαρακτήρα εκά- 
στης περιοχής.

Έτσι, η ίδρυση και η 
λειτουργία συμβουλευτι
κών επιτροπών και συμ
βουλίων πρόληψης του ε-
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γκλήματος, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
τοπικό επίπεδο, και η θεσμοθέτηση 
της συμμετοχής του κοινού σε αυτά, 
αποτελεί τα τελευταία χρόνια την 
πλήρη ενσάρκωση της αναγκαιότητας 
για συμμετοχή του κοινού στη χάραξη 
της αντεγκληματικής πολιτικής.

Η παράμετρος της ενεργής συμμε
τοχής του κοινού, τόσο στη χάραξη, 
όσο και στην άσκηση γενικότερα της 
αντεγκληματικής πολιτικής, είναι α
ναμφισβήτητα σήμερα ουσιώδης όρος 
για την επίτευξη των στόχων της, δε
δομένου ότι:

1. το κοινό είναι αυτό που στην ου
σία διαμορφώνει και τελικά οργανώ
νει τη μορφή και το ρυθμό της κοινω
νικής συμβίωσης, μέσα στην οποία 
εκδηλώνεται η εγκληματική δραστη
ριότητα, και συνεπώς είναι αυτό που 
μπορεί να την αναδιοργανώσει, έτσι 
ώστε να μην υπάρχουν εγκληματογό- 
νες συνθήκες.

2. το κοινό βρίσκεται κατά κανόνα 
ή μπορεί να βρίσκεται σε κάθε τόπο 
και σε κάθε χρόνο, συνεπώς έχει τις 
ευκαιρίες να προλαμβάνει κάθε έ
γκλημα πριν τούτο εκδηλωθεί.

3. το κοινό είναι αυτό από το οποίο 
προέρχονται τα θύματα, ουσιαστικά 
ταυτίζεται με το σύνολο των υποψη
φίων θυμάτων, συνεπώς έχει άμεσο 
συμφέρον να προλαβαίνει το έγκλη
μα.

Η προσέγγιση αυτή, βοηθάει την 
κοινωνία να αντιληφθεί τη σπουδαιό- 
τητα της συμμετοχής της στην αστυ
νόμευση, και την Αστυνομία να απαλ
λαγεί από την παρωχημένη “μονοπω
λιακού” χαρακτήρα αντίληψή της, ως 
αποκλειστικού φορέα αντιμετώπισης 
της εγκληματικότητας.

Η λεγάμενη κοινοτική αστυνόμευ
ση, που εκδηλώνεται στην πράξη κυ
ρίως με την μορφή πεζών περιπολιών, 
σε μικρές γεωγραφικά περιφέρειες, 
που τις περισσότερες φορές συμπί
πτουν με τα όρια της γειτονιάς ή της 
συνοικίας, έχει να επιδείξει σημαντι
κά πλεονεκτήματα, έναντι άλλων τρό
πων αστυνόμευσης.

Η κοινοτική αστυνόμευση, είναι

στην ουσία, μία συνεργασία μεταξύ 
της αστυνομίας και της κοινότητας με 
την οποία προσδιορίζονται και λύνο
νται προβλήματα της δεύτερης. Μπο
ρεί να προσδιοριστεί ως μια νέα φιλο
σοφία της αστυνόμευσης, που βασίζε
ται στην συνεργασία των αστυνομι
κών και των πολιτών οι οποίοι εργά
ζονται μαζί στην εξεύρεση δημιουργι
κών τρόπων για τη λύση προβλημά
των της κοινότητας που σχετίζονται 
με το έγκλημα, το φόβο του εγκλήμα
τος, την αταξία και τους κοινωνικούς 
και φυσικούς κινδύνους.

Η φιλοσοφία αυτή απαιτεί από την 
αστυνομία να αναπτύξει μια νέα σχέ
ση με τους ανθρώπους της κοινότη
τας, επιτρέποντάς τους να έχουν φω
νή, ώστε να θέτουν τις τοπικές προτε
ραιότητες και να εμπλέκονται στις 
προσπάθειες για βελτίωση της ποιότη
τας ζωής στις γειτονιές. Η δουλειά της 
αστυνομίας αλλάζει και μεταφέρεται 
από την ανταπόκριση μόνο στις κλή

σεις που δέχεται, στη λύση προβλημά
των των πολιτών, καθόσον ο αστυνο
μικός στην εφαρμογή της συγκεκριμέ
νης στρατηγικής θεωρείται καταλύτης 
ο οποίος κινείται συνεχώς μέσα στη 
γειτονιά, λύνει τα προβλήματά της και 
ενθαρρύνει τους πολίτες να φροντί
ζουν για την αντιμετώπιση κοινών 
προβλημάτων.

Απαραίτητα για την κοινοτική α
στυνόμευση είναι τρία στοιχεία:

1. Η συμμετοχή της κοινότητας:
Όλα τα μέλη της κοινότητας πρέπει να 
εργαστούν από κοινού εάν επιθυμούν 
να μειωθούν τα επίπεδα εγκληματικό
τητας της γειτονίας τους.

2. Η επίλυση προβλημάτων: Εντο
πίζονται τα προβλήματα που τα μέλη 
της κοινότητας θεωρούν ότι απειλούν 
περισσότερο την γαλήνη και την α
σφάλεια τους. Η επίλυση αυτών των 
προβλημάτων αποτελεί την πρώτη 
προτεραιότητα των κοινών προσπα
θειών αστυνομίας και κοινότητας.

3. Οι αλλαγές στη διοίκηση: Για
να λειτουργήσει η κοινοτική αστυνό
μευση απαιτούνται αλλαγές στην ορ
γανωτική δομή της αστυνόμευσης. Οι 
αλλαγές περιλαμβάνουν: 

α) αναγνώριση της ανάγκης για αλ
λαγή.

β) καλή επικοινωνία που τονίζει ότι 
οι αλλαγές είναι δυνατόν να γίνουν.

γ) προσδιορισμό συγκεκριμένων 
σταδίων των αλλαγών που θα γίνουν.

δ) εξασφάλιση της κατανόησης των 
πλεονεκτημάτων της αλλαγής, και 

ε) επίτευξη συναίνεσης σε όλη την 
αστυνομία για τις αλλαγές.

Αναλύοντας τις παραμέτρους αυτές 
αξίζει να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει 
μια επιτυχημένη συνταγή για την ε
φαρμογή της κοινοτικής αστυνόμευ
σης. Η κατάλληλη στρατηγική εξαρ- 
τάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες που 
επικρατούν στην κοινότητα και στην 
αστυνομία (προσωπικό, διοίκηση, ορ
γάνωση, μέσα) και από τα πορίσματα 
που θα προκύπτουν στα πλαίσια της ε
φαρμογής του μέτρου.

Η συμμετοχή της κοινότητας στην 
αστυνόμευση υπαγορεύει κοινή προ-
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απάθεια των μελών της κοινότητας 
και πρωτίστως των αστυνομικών της 
περιπολίας να αναπτύξουν μεταξύ 
τους μία αμοιβαία σχέση εμπιστοσύ
νης. Για να κερδιθεί η εμπιστοσύνη 
του κοινού στην αστυνομία απαιτείται 
ενεργοποίηση της ίδιας της αστυνομί
ας. Έτσι χρειάζεται, με πρωτεργάτες 
τους αστυνομικούς της περιπολίας, να 
γίνει ολόκληρη εκστρατεία πληροφό
ρησης και ενημέρωσης του κοινού πά
νω στο ρόλο που καλείται να διαδρα
ματίσει, αλλά και στο σύγχρονο προ
σανατολισμένο στην τοπική κοινωνία 
τρόπο δράσης της αστυνομίας.

Η διαδικασία αυτή έχει ως απώτερο 
σκοπό την άρση της παρατηρούμενης 
σε πολλές περιπτώσεις αμφισβήτη
σης, δυσπιστίας ή και αδιαφορίας του 
κοινού απέναντι στη σκοπιμότητα και 
αποτελεσματικότητα της αντεγκλημα- 
τικής πολιτικής που εφαρμόζεται και 
στους φορείς που την εκφράζουν. Η 
παράμετρος αυτή σε συνδυασμό με τη 
συμπεριφορά της αστυνομίας που θα 
πρέπει να διακατέχεται από σεβασμό 
και ευαισθησία, χωρίς υπέρμετρη ά
σκηση δύναμης, βία, υπέρμετρο ζήλο 
ή άλλους αρνητικούς τρόπους συμπε
ριφοράς, θα ενθαρρύνει το κοινό στην 
επιδιωκόμενη συμμετοχή του.

Στη διαδικασία της κοινωνικής α
στυνόμευσης επιδιώκεται η συνεργα
σία και υποστήριξη όλων των πολιτών 
και όχι επιλεκτικά μερικών προνο
μιούχων ομάδων, καθόσον από την 
καθολική συμμετοχή εξαρτάται άμε
σα η βιωσιμότητα και η αποτελεσμα
τικότητα του μέτρου και η ενδυνάμω
ση του κοινωνικού ελέγχου που οδη
γεί στην κοινωνική πρόληψη. Η αστυ
νομία στα πλαίσια της εφαρμογής της 
κοινοτικής αστυνόμευσης, θα πρέπει 
να κατανοήσει ότι η ισχύ της προέρχε
ται από την κοινότητα και είναι υπεύ
θυνη προς την κοινότητα στην άσκη
ση του έργου της, ενώ η σχέση της με 
την κοινότητα είναι ένα αποτέλεσμα 
αλληλεπίδρασης του προγραμματι
σμού της αστυνομίας και της συμπερι
φοράς των αστυνομικών.

Καθίσταται αναγκαίο λοιπόν οι α
στυνομικοί της περιπολίας να έχουν 
αποδεχτεί τις αρχές που διέπουν την 
κοινοτική αστυνόμευση (ρόλος αστυ

νομικού, συμμετοχή του κοινού στις 
αποφάσεις κ.α.) ώστε να μπορέσουν 
να τις μεταδώσουν και στους πολίτες. 
Στους αστυνομικούς της περιπολίας 
στηρίζεται όλη η φιλοσοφία και η ορ
γάνωση της κοινοτικής αστυνόμευ
σης, θεωρούνται οι εκφραστές της, 
και συνεπώς σε αυτούς εναπόκειται 
κατά κύριο λόγο να διαμορφώσουν το 
κλίμα εμπιστοσύνης και να πείσουν 
με ειλικρίνεια τους πολίτες ότι ενδια- 
φέρονται για την λύση των προβλημά
των τους.

Η προσέγγιση αυτή συναρτάται με

Οι αστυνομικοί της 
περιπολίας 
είναι εκείνοι που
εργάζονται στην ίδια 
περιοχή
και συνεπώς ταυτίζονται 
κατ' ουσία με αυτή, 
ενω γνωρίζουν 
τα προβλήματα και
τις ιδιαιτερότητες 
της περιοχής και έρχονται 
σε καθημερινή επαφή 
με τους κατοίκους της, 
επιδιώκοντας να γίνουν 
οικείοι και να αναπτύσσουν 
αρμονικές οχεσεις μαζί 
τους, σφυρηλατώντας 
καθημερινά το κλίμα 
εμπιστοσύνης.

την άποψη ότι οι αστυνομικοί της πε
ριπολίας είναι εκείνοι που εργάζονται 
στην ίδια περιοχή και συνεπώς ταυτί
ζονται κατ’ ουσία με αυτή, ενώ γνωρί
ζουν τα προβλήματα και τις ιδιαιτερό
τητες της περιοχής και έρχονται σε 
καθημερινή επαφή με τους κατοίκους 
της, επιδιώκοντας να γίνουν οικείοι 
και να αναπτύσσουν αρμονικές σχέ
σεις μαζί τους, σφυρηλατώντας καθη
μερινά το κλίμα εμπιστοσύνης.

Όταν αναπτυχθεί και κυρίως όταν

εδραιωθεί αυτή η σχέση εμπιστοσύ
νης, ο δρόμος για την επίλυση των 
προβλημάτων της κοινότητας είναι α
νοιχτός, καθόσον η αμοιβαία εμπιστο
σύνη παράγει ένα είδος επικοινωνίας 
των πολιτών με τους αστυνομικούς 
της γειτονιάς, που οδηγεί με τη σειρά 
της σε μία εκδήλωση κοινών ενερ
γειών, μέσω των οποίων προσδιορίζο
νται συγκεκριμένα προβλήματα της 
κοινότητας και αναζητούνται λύσεις 
για τον περιορισμό η εξάλειψή τους 
στοχεύοντας στην αντιμετώπιση των 
πραγματικών αυτιών τους και όχι 
στην αντίδραση μόνο στα συμπτώμα
τα.

Η κοινοτική αστυνόμευση προσφέ
ρει ένα νέο τρόπο στην αστυνομία να 
αντιμετωπίσει τα προβλήματα της γει
τονιάς από κοινού με τους κατοίκους 
που τα βιώνουν, στοχεύοντας στον 
καταμερισμό της ευθύνης στην περι
γραφή των προβλημάτων και στη σχε
δίαση λύσεων για την αντιμετώπισή 
τους, ανεξάρτητα αν τα προβλήματα 
αυτά συνιστούν ή όχι παραβάσεις του 
νόμου. Αξίζει να αναφερθεί ενδεικτι
κά ότι ο αστυνομικός της περιπολίας 
ασχολείται περίπου το 10% του χρό
νου της βάρδιας του με δραστηριότη
τες που έχουν να κάνουν με την κατα
πολέμηση του εγκλήματος, ενώ τον υ
πόλοιπο χρόνο του ασχολείται με θέ
ματα που δεν έχουν σχέση με εγκλη
ματική συμπεριφορά (π.χ.διαταράξεις 
κοινής ησυχίας, παράπονα πολιτών 
κ.λπ.).

Ο ρόλος λοιπόν της αστυνομίας στα 
πλαίσια μιας κοινότητας που όλα τα 
μέλη της συναισθάνονται ότι συμμε
τέχουν στην πρόληψη του εγκλήματος 
διευρύνεται και περιλαμβάνει τομείς 
που μέχρι σήμερα δεν την απασχο
λούσαν και σχετίζονται με την ανα
βάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος 
στις γειτονιές προκειμένου να αμ- 
βλυνθούν οι εγκληματογόνοι παράγο
ντες.

Η ενεργητική συμμετοχή των κα
τοίκων στον εντοπισμό και λύση των 
τοπικών προβλημάτων έχει σαν απο
τέλεσμα οι πολίτες να καθίστανται 
“κοινωνοί” της αστυνόμευσης και όχι 
απλοί θεατές της και να υποστηρίζουν 
τις αστυνομικές ενέργειες ενάντια
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στην παραβατικότητα της περιοχής, ε
νώ παράλληλα η σχέση εμπιστοσύνης 
δίνει στην αστυνομία μεγαλύτερη 
πρόσβαση σε πληροφορίες που οδη
γούν στην έρευνα και εξιχνίαση ε
γκλημάτων και συνεπώς στη μείωση 
του φόβου των πολιτών απέναντι στο 
έγκλημα. Είναι σημαντικό ότι στην 
προσπάθεια αυτή οι πολίτες αξιολο
γούν εμπράκτως την εφαρμογή της 
κοινοτικής αστυνόμευσης αλλά και 
την επίδοση των αστυνομικών.

Η κοινοτική αστυνόμευση, όπως πο
λύ συνοπτικά περιγράφηκε παραπάνω, 
είναι μια πολύπλοκη και πολυπρόσωπη 
διεργασία η οποία απαιτεί σχεδίασμά, 
διοικητικές αλλαγές και όχι μόνο μερι
κές αλλαγές στην υπάρχουσα πολιτική 
αστυνόμευσης.

Η μείωση της εγκληματικότητας θα 
επιτευχθεί όχι απλώς με την τοποθέτη
ση περισσότερων αστυνομικών στις 
περιπολίες, αλλά κάνοντας την αστυ
νόμευση περισσότερο αποτελεσματική 
και μέσω της καλλιέργειας αμοιβαίου 
σεβασμού, κατανόησης και δέσμευσης 
για προσπάθεια συνεργασίας αστυνο
μίας και πολιτών καθώς και της κατεύ
θυνσης της αστυνομικής δραστηριότη
τας σε συγκεκριμένους στόχους. Ολό
κληρη η οργάνωση του αστυνομικού 
τμήματος θα πρέπει να υποστηρίζει τη 
δράση των αστυνομικών περιπολίας. 
Με τον τρόπο αυτό η διοίκηση δεν εί
ναι πια τόσο συγκεντρωτική και πολ
λές αποφάσεις προέρχονται τώρα από 
τη βάση προς την κορυφή, αφού οι α
στυνομικοί περιπολίας μεταφέρουν 
προτάσεις και λύσεις για προβλήματα 
της κοινότητας που γνωρίζουν καλά. 
Αυτή η μεταφορά αρμοδιοτήτων είναι 
πολύτιμη για τη δημιουργία σημαντι
κών και παραγωγικών δεσμών μεταξύ 
αστυνομίας και κοινότητας.

Ο ρόλος του αστυνομικού περιπολί
ας στην κοινοτική αστυνόμευση απαι
τεί αυξημένες υποχρεώσεις και προ
σόντα, αφού το έργο του χαρακτηρί
ζεται από πρωτοβουλία στη λήψη α
ποφάσεων και υπευθυνότητα, παρά
γοντες που προϋποθέτουν ανάλογη 
προσωπικότητα και εκπαίδευση.

Για να πετύχει η κοινοτική αστυνό
μευση προαπαιτείται καλή διοίκηση 
και οργάνωση που προέρχεται από τα

υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας. Πρέ
πει να αναπτυχθεί συνολική στρατηγι
κή σχεδιασμένη να προάγει την συ
ναίνεση μεταξύ αστυνομίας, κοινότη
τας, δημοσίων οργανισμών, κοινωνι
κών υπηρεσιών.

Οι ηγέτες της αστυνομίας πριν να 
κάνουν ο,τιδήποτε θα πρέπει:

•  Να κατανοήσουν πολύ καλά τι 
σημαίνει κοινοτική αστυνόμευση σε 
όλες τις διαστάσεις της και να γνωρί
σουν την θεωρητική της βάση (θεωρί
α κοινωνικού ελέγχου, θεωρία επικοι
νωνίας, ανομία, δυναμική της ομάδας, 
κ.α.).

•  Να αναγνωρίσουν ότι η κοινοτι
κή αστυνόμευση είναι μαζί μία φιλο
σοφία που στηρίζεται στη σπουδαιό- 
τητα του προληπτικού ρόλου της α
στυνομίας και μία στρατηγική που α
παιτεί προηγμένα συστήματα διοίκη
σης που να υποστηρίζουν τη δράση 
των αστυνομικών περιπολίας.

•  Να κατανοήσουν ότι η πεζή πε
ριπολία αποτελεί ένα μόνο κομμάτι 
μίας ευρύτερης αλλαγής φιλοσοφίας, 
κατά την οποία ολόκληρη η Αστυνο
μία προσφέρει υπηρεσίες στην κοινό
τητα με διαφορετικούς τρόπους απ’ ό-

Ολόκληρη η οργάνωση

του αοτυνομικου 

τμήματος θα πρέπει 

να υποστηρίζει τη 

δραοί] των αστυνομικών 

περιπολίας.

τι γινόταν στο παρελθόν.
•  Να επαναπροσδιορίσουν την α

ποστολή της αστυνομίας δίνοντας 
προτεραιότητα, όχι στις ανάγκες και 
τους στόχους που εξυπηρετούν την ί
δια την αστυνομία αλλά, στις ανάγκες 
των ανθρώπων που υπηρετεί.

•  Να κατανοήσουν ότι για να α- 
νταποκριθεί η αστυνομία στις απαιτή
σεις της κοινοτικής αστυνόμευσης 
πρέπει να συμβούν σημαντικές αλλα
γές, από τον τρόπο δράσης του αστυ
νομικού περιπολίας μέχρι το ρόλο των 
προϊσταμένων και από την εκπαίδευ
ση μέχρι τη χρησιμοποιούμενη τεχνο
λογία.

Η κοινοτική αστυνόμευση δεν προ- 
σφέρεται για γρήγορα αποτελέσματα. 
Απαιτεί μακρόχρονες προσπάθειες α
στυνομίας και κοινότητας για την επί
τευξη των κοινών στόχων.

Στα θετικά στοιχεία καταγράφονται, 
η μείωση των δεικτών εγκλημάτων και 
του φόβου απέναντι στο έγκλημα, η 
βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος 
των γειτονιών, η θετική στάση του 
κοινού απέναντι στην αστυνομία και η 
ικανοποίηση των αστυνομικών. Στα 
αρνητικά καταγράφονται, η μεταφορά 
εγκλημάτων σε περιοχές που δεν ε
φαρμόζεται η κοινοτική αστυνόμευση, 
η απροθυμία συμμετοχής λόγω έλλει
ψης ενημέρωσης και η παρέκκλιση α
πό το σχεδίασμά κατά την εφαρμογή 
του προγράμματος.

Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί 
ότι, η κοινοτική αστυνόμευση αποτε
λεί μία πρόκληση για καλύτερο επίπε
δο ζωής στις γειτονιές και ίσως την κα
λύτερη σήμερα λύση στο πρόβλημα 
της αστυνόμευσης. Δεν πρέπει όμως 
να λησμονούμε ότι είναι μία μακρό
χρονη συμφωνία και όχι ένα πρόγραμ
μα με γρήγορο αποτέλεσμα. Η επιτυχί
α της, η βιωσιμότητα και αποτελεσμα- 
τικότητά της απαιτεί σχεδίασμά, ελα
στικότητα, χρόνο και υπομονή. □

• Το κείμενο αυτό αποτελεί την εισή
γηση του Ταξιάρχου Βασιλείου Παπα- 
κώστα στο Σεμινάριο “ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ”, 
που έγινε στην Αθήνα (5-7/7/2000) υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης στα πλαίσια της Κοινής Ευρω
παϊκής δράσης OISIN, με θέμα “Έ
γκλημα και Τοπική Κοινωνία - Τοπικά 
Συμβούλια πρόληψης της εγκληματι
κότητας - Συμμετοχική Αντεγκληματι- 
κή Πολιτική ”,
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I----- Η αντιμετώπιση κάθε μορφής. . . . .
βίας, οτα πλαίσια

αθλητικών
εκδηλώσεων
Η διεξαγωγή ή ο εορτασμός των εκδηλώσεων αυτών ή άλ
λων πολιτιστικών με τοπικό ή και με διεθνή χαρακτήρα, 
στις οποίες παρίστανται πολλοί θεατές, παράγοντες, προ
σωπικότητες των Κυβερνήσεων, επισήμων και δημοσίων 
γενικά Οργανισμών, αντιπροσωπείες πολλών Χωρών (όταν 
πρόκειται για εκδηλώσεις με διεθνή χαρακτήρα), αποτελεί 
την πλέον κατάλληλη ευκαιρία για “διαφήμιση” τόσο των 
τρομοκρατικών οργανώσεων, όσο και των ομάδων ατόμων 
με βίαιο χαρακτήρα (χουλιγκάνων).

Ο ι δράστες των παράνομων 
αυτών πράξεων, ενδέχεται 
να προσπαθήσουν να δη
μιουργήσουν προβλήματα 
για να μονοπωλήσουν την 

προσοχή των Μέσων Μαζικής Επικοι
νωνίας και με τον τρόπο αυτό να κά
νουν γνωστή την ύπαρξή τους, τα ιδε
ολογικά τους αιτήματα, τους στόχους 
και τις διεκδικήσεις τους, ν ’ αυτοεπι- 
βεβαιωθούν, να καταξιωθούν μέσα α
πό τη βία και να αντιπαρατεθούν με 
την Αστυνομία, γιατί η “κόντρα” με 
την Αστυνομία, είναι γι’ αυτούς μια 
πάλη απέναντι στην τάξη και τη συνέ
πεια.

Η επιτυχία των ανωτέρω εκδηλώσε
ων και η με ασφάλεια και τάξη τέλεσή 
τους, εξαρτάται -κυρίως- από τον σω
στό σχεδίασμά και συντονισμό των 
διαφόρων φορέων που εμπλέκονται 
τόσο σε τοπικό, όσο και σε διεθνές ε
πίπεδο και τούτο γιατί το ζήτημα της 
βίας είναι φαινόμενο κοινωνικό και σε 
καμιά περίπτωση δεν πρέπει ν’ αντι
μετωπίζεται σαν ξεχωριστό και μεμο
νωμένο.

Πρέπει να τοποθετείται σ’ ένα ευ
ρύτερο κοινωνικό ή και διεθνές πλαί
σιο και σε μια πολιτική που να έχει 
σαν στόχο την ολοκληρωμένη προ
σέγγισή του, με τη συμμετοχή όλων 
των κοινωνικών ομάδων, φορέων, αρ
χών και κρατών, που μπορούν να θεω
ρηθούν ικανές να διαδραματίσουν θε
τικό ρόλο στην αντιμετώπισή του.

Η συμβολή, για τον προαναφερόμε- 
νο σκοπό των τοπικών συμβουλίων 
πρόληψης της εγκληματικότητας, 
μπορεί και πρέπει να παίξει θετικό ρό
λο στα πλαίσια ανάπτυξης μιας εναλ
λακτικής και αποκεντρωμένης αντε- 
γκληματικής πολιτικής, της οποίας οι 
εφαρμογές φιλοδοξούν ν’ ανταποκρι- 
θούν στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαι
τήσεις των τοπικών κοινωνιών.

Βέβαια, το μεγαλύτερο βάρος της 
ασφαλούς και ομαλής διεξαγωγής των 
αθλητικών εκδηλώσεων έχει η Αστυ
νομία, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της ο
ποίας -με βάση τα τοπικά δεδομένα, 
τις συνθήκες που επικρατούν, τις πλη
ροφορίες που κατέχουν, τον βαθμό 
της επικινδυνότητας των αγώνων, τον 
βαθμό της συνεργασίας που θα έχουν 
με τις διοργανώτριες Αρχές, τους πα
ράγοντες, τους εκπροσώπους των 
Σταδίων και των ομάδων- θα πρέπει
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να σχεδιάσουν με κάθε λεπτομέρεια 
τα ενδεικνυόμενα μέτρα που θα λά
βουν, πριν, κατά τη διάρκεια των εκ
δηλώσεων και μετά το πέρας τους.

Θα πρέπει οι Αστυνομικές Υπηρε
σίες να διαχειριστούν σωστά τις πλη
ροφορίες που κατέχουν, καθώς και 
αυτές που θα συλλέξουν, θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τα επικοινωνιακά 
δίκτυα και ο επικοινωνιακός εξοπλι
σμός, είναι ικανά να στηρίξουν τις Α
στυνομικές Υπηρεσίες, λαμβανομέ- 
νης υπόψη της φύσης των πληροφο
ριών, είτε πρόκειται για πληροφορίες 
που αφορούν την τρομοκρατία, είτε 
τη δημόσια τάξη, είτε τον βίαιο ποδο
σφαιρικό χουλιγκανισμό.

Τα μέτρα αυτά, πρέπει να σχεδιάζο
νται με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμ
βάλλουν τόσο στην πρόληψη της βίας 
με οποιαδήποτε μορφή, όσο και στη 
καταστολή αυτής σε περιπτώσεις τα
ραχών από ομάδες βίαιων θεατών.

Πρέπει ακόμη να συνάδουν με την 
ισχύουσα Νομοθεσία κάθε Κράτους, 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την βία 
των θεατών και την ανάρμοστη συ
μπεριφορά στις αθλητικές συναντή
σεις και ιδιαίτερα στους ποδοσφαιρι
κούς αγώνες, τις δεσμευτικές οδηγίες 
της ΟΥΕΦΑ, τις οδηγίες και τις συ
στάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για την καταπολέμηση της βίας, κα
θώς και τις συστάσεις και τα ψηφί
σματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
για την καταπολέμηση της βίας και 
των ταραχών κατά τους διεθνείς ποδο
σφαιρικούς αγώνες.

Το μεγαλύτερο βάρος της ασφά
λειας των αθλητικών εκδηλώσεων, ε
πιβάλλεται να δοθεί:

-στους χώρους των αθλητικών ε
γκαταστάσεων (εσωτερικά και εξωτε
ρικά).

-στις μετακινήσεις των αθλητών, 
θεατών, παραγόντων και επισκεπτών. 
Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί και 
δίνεται στις μετακινήσεις των οργα
νωμένων ομάδων βίαιων θεατών, τό
σο μέσα στην ίδια πόλη, όσο και όταν 
μετακινούνται από άλλες πόλεις.

-στους σταθμούς ΜΕΤΡΟ, ΗΣΑΠ 
των λοιπών Μέσων Μαζικής Μεταφο
ράς, στους δρόμους και στις πλατείες 
που θα κινηθούν ή θα συγκεντρωθούν 
θεατές, καθώς και στους χώρους των 
επινίκιων εκδηλώσεων.

Σε περιπτώσεις μεγάλων αθλητικών

εκδηλώσεων (Ολυμπιακοί Αγώνες - 
Παγκόσμια Πρωταθλήματα κ.λπ.), 
μεγάλο βάρος πρέπει να δοθεί και: 

-στους χώρους των αγώνων και των
προπονήσεων.

-στους χώρους διαμονής των θεα
τών, αθλητών και λοιπών παραγόντων 
(Ολυμπιακό Χωριό - ξενοδοχεία - 
Κέντρα Τύπου κ.λπ.).

-στα σημεία εισόδου στη Χώρα, 
χερσαία, Αεροδρόμια, Λιμάνια, κα
θώς και στους χώρους των πολιτιστι
κών και άλλων εκδηλώσεων.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος σε μεγάλα 
διεθνή αθλητικά γεγονότα, 
οι Ολυμπιακοί Αγώνες ιςαι 
σμια πρωταθλήματα, είναι 
ση κάποιας τρομοκρατικής ενέργειας, 
όπως:

-Δολοφονικής επίθεσης σε βάρος α
θλητών, αθλητικών παραγόντων, λοι
πών επισήμων προσώπων, κ.λ.π.

-Βομβιστικής επίθεσης σε ανοι
κτούς και κλειστούς χώρους (αθλητι
κές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία, καθ’ 
οδόν, σταθμούς ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, 
κ.λ.π.).

-Επιθέσεις με χημικά όπλα (αέρια, 
κ.λ.π.) σε κλειστούς χώρους αγώνων, 
μετρό, κ.λ.π.

-Εκτοξεύσεις Α/Τ βλημάτων κατά 
κτιριακών εγκαταστάσεων (αθλητι
κών, ξενοδοχείων, κ.λ.π.) και κατά ο
χημάτων μεταφοράς (αθλητών, παρα
γόντων, κ.λ.π.).

-Ομηρίες και αεροπειρατείες.
-Τοποθετήσεις εκρηκτικών μηχανι

σμών.
Για την αντιμετώπιση των παραπά

νω απειλών, τόσο προληπτικά, όσο 
και κατασταλτικά, οι αρμόδιες Υπη
ρεσίες συντάσσουν ένα ιδιαίτερο σχέ
διο ενεργειών, ώστε με το εξειδικευ- 
μένο προσωπικό που διαθέτουν και το
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σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό που 
κατέχουν, να είναι σε θέση να επιτελέ- 
σουν το έργο τους.

-Βέβαια και στο τομέα αυτό, είναι 
αναγκαία η συνεργασία όλων των ε- 
μπλεκομένων, φορέων και Αρχών.

Η βία όμως, στα πλαίσια των αθλη
τικών εκδηλώσεων, εκτός από την 
μορφή της τρομοκρατικής απειλής, 
παρουσιάζεται και με τη μορφή της α
νάρμοστης συμπεριφοράς των θεατών 
και των ταραχών που προκαλούνται 
από τους χούλιγκανς, τους νεαρούς 
αυτούς ταραξίες, των οποίων βασική 
επιδίωξη είναι -κατά τους εγκλη ματο
λόγους - η μετάδοση της βίας.

Στην προσπάθειά τους να επιβάλ
λουν οπωσδήποτε τη δική τους άπο
ψη, μετέρχονται κάθε τρόπο, προκει- 
μένου να τρομοκρατήσουν τους οπα
δούς της αντίπαλης ομάδας, οι οποίοι 
θέλουν ν’ ανταποδώσουν και να προ- 
καλέσουν φθορές στις αθλητικές ε
γκαταστάσεις, καταστήματα, σταθ- 
μευμένα αυτ/τα, τρένα, λεωφορεία, 
κ.λ.π.

Τα πορίσματα εργασίας μιας επι
στημονικής ομάδας από σπουδαστές 
του πανεπιστημίου της Αθήνας, με υ
πεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή 
της εγκληματολογίας του Πανεπιστη
μίου κ. Νέστορα Κουράκη, μας δί
νουν μια σαφή εικόνα του επιστημονι
κού πορτραίτου των χούλιγκανς που 
προβαίνουν σ’ όλες αυτές τις βιαιότη
τες που έχουν αναφερθεί.

•  Πρόκειται για άτομα μέσης ηλι
κίας γύρω στα είκοσι, των οποίων οι

γονείς απασχολούνται -κυρίως- με υ
παλληλικά επαγγέλματα, με εισοδή
ματα μέσης βαθμίδας. Κύριο χαρα
κτηριστικό είναι ότι τα παιδιά αυτά 
δεν προέρχονται από ένα ήρεμο οικο
γενειακό περιβάλλον. Το 1/3 μένει 
στο σπίτι με τον ένα γονέα, ενώ συνή
θως ένας από τους γονείς του έχει 
προβλήματα υγείας.

•  Οι σχέσεις τους με τους γονείς 
τους δεν είναι “καθόλου” καλές. Δεν 
τα πάνε καλά με τους συμμαθητές 
τους, εργάζονται κάπου και δεν παρα
κολουθούν το Σχολείο.

•  Ανήκουν σε οργανωμένες θύρες, 
εντάχθηκαν στους οργανωμένους 
Συνδέσμους φιλάθλων, για να υπο
στηρίζουν την ομάδα τους πιο άμεσα 
και πιο δυναμικά, ακολουθούν την ο
μάδα τους και στους εκτός έδρας αγώ
νες, πηγαίνουν στο Γήπεδο για την ο
μάδα τους και όταν ακόμη δείχνει τον 
αγώνα η τηλεόραση.

•  Έχουν καταδικασθεί για σοβαρά

επεισόδια, έχουν εμπλακεί σε βίαια 
περιστατικά, δηλώνουν αποφασισμέ
νοι να κτυπηθούν με τους οπαδούς της 
αντίπαλης ομάδας, έχουν φίλους που 
δοκίμασαν ναρκωτικά και οι ίδιοι ή έ
χουν δοκιμάσει ή είναι χρήστες.

Την ανάρμοστη, λοιπόν, αυτή συ
μπεριφορά των οργανωμένων οπα- 
δών-χούλιγκανς, καλούνται ν’ αντιμε
τωπίσουν οι αρμόδιες Αστυνομικές 
Υπηρεσίες. Τα αίτια που προκαλούν 
τις βίαιες αντιδράσεις αυτών των ατό
μων, είναι πολλά, ως κυριότερα όμως 
μπορούν ν’ αναφερθούν τ’ ακόλουθα:

❖  Οι παρεμβάσεις καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο των αθλητικών παραγόντων, 
προπονητών και αθλητών και κυρίως 
οι προκλητικές δηλώσεις τους στον έ
ντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

❖  Η κακή και ανεύθυνη διαιτησία.
❖  Η αντιαθλητική συμπεριφορά α

θλητών και παραγόντων.
❖  Η ατιμωρησία των υπευθύνων.
❖  Η προϊστορία μεταξύ των ομά

δων.
❖  Η κρισιμότητα και η βαθμολογι

κή σημασία του αγώνα.
❖  Οι διαδόσεις και οι φήμες για 

προκατασκευασμένα αποτελέσματα.
❖  Η μειωμένη απόδοση των παι

κτών.
♦> Η μη συμμόρφωση των υπευθύ

νων προς τις υποδείξεις των Α
στυνομικών Αρχών.

❖  Η κατάσταση των Σταδίων - Γη
πέδων και η έλλειψη όρων ασφαλείας 
αυτών.

ΗΛΕ nr 
ΠΛΥΗ
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❖  Ο τύπος. Οι μεγάλοι και εμπρη
στικοί πρωτοσέλιδοι τίτλοι των εφη
μερίδων συντελούν στη δημιουργία 
“κατάλληλης” ατμόσφαιρας.

❖  Η τηλεόραση. Διογκώνει τα επει
σόδια, εμπορευματοποιεί τον αθλητι
σμό και καταξιώνει τους ταραξίες. Η 
τηλεθέαση φθάνει στα υψηλότερα ε
πίπεδα, όταν προβάλλονται επεισόδια.

Στο σημείο αυτό, επιβάλλεται ν’ α
ναφερθούν επιγραμματικά οι παράγο
ντες εκείνοι που συμβάλλουν αποφα
σιστικά στη διαμόρφωση του βίαιου 
χαρακτήρα αυτών των ατόμων και 
στη διάπλαση της εικόνας του σύγ
χρονου χούλιγκαν και τέτοιοι είναι:

Ο Η έλλειψη παιδείας.
Ο Η πτώση του πολιτιστικού επι

πέδου.
Ο Η ανεργία.
Ο Η κρίση των αξιών και ιδιαίτερα 

η κρίση στην οικογένεια.
Ο Η έλλειψη πίστης στο λόγο ως 

μέσου επίλυσης των αντιθέσεων.
Ο Ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας 

της κοινωνίας.
Ο Τα προβλήματα που απασχολούν 

σήμερα τους νέους.
Ο Η έλλειψη ιδανικών και ο μηδε

νισμός.
Ο Η ανάγκη για αυτοεπιβεβαίωση- 

καταξίωση. Η βεβαιότητα της δικαί
ωσης μέσα από τη βία.

Ο Η αναζήτηση του παράδοξου και 
η τάση για εκκεντρικότητα.

Ο Η καταπίεση, η ανία, η ρουτίνα, 
η μονοτονία.

Ο Ο κάθε είδους φανατισμός.
Ο Οι τάσεις αυτοκαταστροφής 

(Freud: “Το ένστικτο του θανάτου”).
Ο Η ανάγκη για έμπρακτη έκφρα

ση της αποστροφής στην κοινωνία 
της κατανάλωσης (συνειδητή ή ασυ
νείδητη).

Ο Τα αδιέξοδα του υπερκατανωλι- 
σμού, η δυσφορία που προκαλεί η 
φθορά της καθημερινής ζωής και που 
όταν δεν ξέρει κάποιος πώς αλλιώς να 
εκφρασθεί, εκφράζεται με τη βία.

Ο Ο σταδιακός εθισμός. Οι χούλι- 
γκανς στην αρχή βρέθηκαν απλώς σε 
μια ομάδα φανατικών φιλάθλων και 
άρχισαν να εκφωνούν δειλά-δειλά χυ
δαία συνθήματα. Στη συνέχεια έμα
θαν να μισούν τους αντιπάλους φιλά
θλους, να τους βρίζουν, να τους απει
λούν, να τους πετροβολούν, να συ
γκρούονται μαζί τους και να κατα

στρέφουν ό,τι βρουν μπροστά τους α
τιμωρητί.

Ο Η ψυχολογική θέση των χούλι- 
γκανς έναντι της Αστυνομίας.

Οικυριότεροι παράγοντες που 
μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμε
τώπιση αυτού του φαινομένου αποφα
σιστικά, είναι:

α. Η βούληση των αθλητικών παρα
γόντων, προπονητών και αθλητικών, 
για μη φανατισμό των φιλάθλων καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο.

β. Η βούληση των Αρχών που διορ- 
γανώνουν τους αγώνες.

γ. Η σωστή και υπεύθυνη διαιτησία.
δ. Η απαγόρευση εισόδου στα γή

πεδα ατόμων που κρίνονται ύποπτα 
δημιουργίας επεισοδίων ή ατόμων 
που τελούν υπό την επήρεια οινοπνευ
ματωδών ή ναρκωτικών ουσιών.

ε. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος 
των φιλάθλων που μετακινούνται από 
πόλη σε πόλη, κυρίως των οργανωμέ
νων σε Συνδέσμους ή η απαγόρευση 
μετακίνησης αυτών.

στ. Η βελτίωση των όρων ασφαλεί
ας των αθλητικών εγκαταστάσεων, ή
τοι:

ρες.
- Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης 

με κάμερες μέσα και έξω από τα Γή
πεδα, ακόμη δε και στους γύρω από 
αυτά δρόμους.

- Συστήματα φωτογράφησης με δυ
νατότητα άμεσης εκτύπωσης φωτο
γραφιών.

- Συστήματα μεγαφωνικών εγκατα
στάσεων με δυνατότητα εκπομπής 
μηνυμάτων σ’ όλους τους χώρους της 
αθλητικής εγκατάστασης συγχρόνως 
ή και μεμονωμένα στους επί μέρους 
τομείς της.

- Δομικός έλεγχος των εγκαταστά
σεων.

- Προληπτικά μέτρα αντισεισμικής 
ασφάλειας σε περιοχές όπου οι σει
σμοί αποτελούν κίνδυνο.

- Κατάλληλοι χώροι για διευκόλυν
ση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

- Είσοδοι και έξοδοι κατασκευα
σμένοι κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 
διευκολύνουν την ταχεία εκκένωση, 
σε περίπτωση που χρειασθεί.

ζ. Λήψη μέτρων αποτροπής της πα
ράνομης διείσδυσης των θεατών στον 
αγωνιστικό χώρο (ΟΥΕΦΑ).

I
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η. Η κατάλληλη εκπαίδευση των 
νέων στην Πρωτοβάθμια και Δευτε
ροβάθμια Εκπαίδευση.

θ. Η καλλιέργεια αθλητικού πνεύ
ματος στους αθλητές, ώστε να σέβο
νται και να πειθαρχούν στις αποφά
σεις της διαιτησίας.

Εκτός από τους παραπάνω παράγο
ντες, θετικά μπορούν επίσης να συμ
βάλλουν στην αντιμετώπιση της βίας 
και:

α. Η καθιέρωση piac σωστήί πο
λιτικής για τα μέσα μαίικήί ενημέ
ρωσης.

Σαν κεντρικός στόχος της Αστυνο
μίας και των Αρχών, πρέπει να είναι η 
ενημέρωση σε εθνικό και διεθνές επί
πεδο του πληθυσμού, σε συνεργασία 
με τα Μ.Μ.Ε. για τα επικείμενα πρω
ταθλήματα και την παροχή στους θεα
τές των αγώνων κατάλληλων αστυνο
μικών συμβουλών σχετικών με την 
“προβληματική” του χουλιγκανισμού 
και της βίας.

Επίσης πρέπει ν’ ανακοινώνεται 
σαφώς τι γίνεται ανεκτό και τι όχι. Ο 
ρόλος των Μ.Μ.Ε. πρέπει να είναι υ- 
ποστηριχτικός στη διατήρηση του ή
ρεμου κλίματος και του πανηγυρικού 
χαρακτήρα των εκδηλώσεων. Μια ε
νεργός πολιτική των Μ.Μ.Ε., θα πρέ
πει:

♦ Να δημιουργεί, θετική εικόνα, 
στην κοινή γνώμη, για την πολιτική 
που ακολουθούν η Αστυνομία και οι 
Αρχές.

♦ Να συντελεί στην άνεση των 
θεατών και να προωθεί το φίλαθλο 
πνεύμα.

♦ Ν’ αποθαρρύνει την ανάρμο
στη συμπεριφορά των θεατών.

♦ Να μεταδίδει πληροφορίες, 
σχετικές με την ασφάλεια.

♦ Να πληροφορεί το κοινό για τα 
αστυνομικά μέτρα και για το τι θα 
συμβεί, σε περίπτωση διατάραξης της 
τάξης.

♦ Να δημιουργεί κλίμα ασφά
λειας και εμπιστοσύνης.

♦ Να καθιστά σαφές ότι οι χούλι
γκαν δεν μένουν ατιμώρητοι.

Η πολιτική αυτή δεν θα πρέπει ποτέ 
να γεννά την εντύπωση πως τίποτε δεν 
μπορεί να συμβεί. Αντιθέτως, πρέπει 
να δείχνει ότι έχει γίνει καλή προετοι
μασία και δεν υπάρχει λόγος πανικού.

Επίσης, η πολιτική αυτή, για τα 
Μ.Μ.Ε., είναι ένα τμήμα της επικοι-

νωνιακής στρατηγικής της Αστυνομί
ας και των λοιπών Αρχών.

Για την επίτευξη του στόχου, θα 
πρέπει:

© Να οικοδομοϋνται, από πολύ 
νωρίτερα σχέσεις, με τα Μ.Μ.Ε. που 
ενδιαφέρονται για τις αθλητικές εκδη
λώσεις.

© Να υπάρχει συνεργασία μεταξύ 
Υπηρεσιών Αστυνομίας, Δημοτικών 
και Εθνικών Αρχών, της διοργανώ- 
τριας Αρχής, της ΟΥΕΦΑ, της ΦΙΦΑ, 
κ.λ.π., όπου ο καθένας με ενιαία την 
αίσθηση της αποστολής και με ενιαίο 
όραμα, αναφέρει σχετικά με τον τομέ
α ευθύνης του.

© Να γίνεται διανομή ενημερωτι
κού εντύπου στους θεατές.

© Να οργανώνονται συνεντεύξεις 
τύπου πριν από τα πρωταθλήματα, 
στις οποίες η Αστυνομία θα καθιστά 
σαφές το πώς βλέπει τη συνεργασία 
της με τον τύπο.

β. Η άσκηση σωστής πολιτικήν 
via την είσοδο των θεατών στα Γή
πεδα και via την διάθεση των εισιτη
ρίων.

Η ανεπαρκής λήψη όλων των ανα
γκαίων μέτρων από τους διοργανωτές 
σημαντικών ποδοσφαιρικών ή άλλων 
συναντήσεων, θα έχει τεράστιες επι
πτώσεις στην ομαλή εξέλιξή τους.

Απαιτείται λοιπόν η λήψη μέτρων 
στους ακόλουθους τομείς:

•  Αποκλεισμός οπαδών που επιδει
κνύουν ή έχουν επιδείξει στο παρελ
θόν απαράδεκτη συμπεριφορά.

•  Διάθεση των εισιτηρίων και δια
χωρισμός των οπαδών των αντίπαλων 
ομάδων.

Για το συμφέρον της δημόσιας τά
ξης και ασφάλειας, οι συναρμόδιες 
Αρχές, η Αστυνομία και η Δικαιοσύ
νη, θα πρέπει να καθορίζουν εκ των

προτέρων προδιαγραφές (κανόνες), 
τις οποίες οι διοργανωτές θα είναι υ
ποχρεωμένοι να τηρούν, προκειμένου 
να διοργανώσουν, τόσο τοπικά, όσο 
και τα διεθνή πρωταθλήματα.

Η πολιτική διάθεσης των εισιτηρί
ων αποτελεί σημαντικό μέσο για την 
κατοχύρωση της ασφάλειας και τη 
διατήρηση της τάξης στα Γήπεδα.

Ειδικότερα, εστιάζεται στο διαχωρι
σμό των οπαδών των αντιπάλων ομά
δων, στην πρόληψη της υπερπλήρω- 
σης και στον έλεγχο των κινήσεων και 
μετακινήσεων των θεατών, καθώς και 
στην επιβολή των μέτρων της απαγό
ρευσης εισόδου στα στάδια ατόμων, 
που-όπως προαναφέρθηκε-επιδεικνύ- 
ουν ή έχουν κατά το παρελθόν επιδεί- 
ξει απαράδεκτη συμπεριφορά ή τε
λούν υπό την επήρεια ναρκωτικών ή 
άλλων ή οινοπνευματωδών ουσιών.

Οι βασικές απαιτήσεις των Αρχών 
και των Αστυνομικών Υπηρεσιών έ
ναντι των οργανωτών, για μια υπεύθυ
νη πολιτική εισιτηρίων, πρέπει να εί
ναι οι ακόλουθες:

^  Η  όιανοιιή των εισιτηρίων να γί
νεται κατά τρόπο, τέτοιο ώστε να δια
χωρίζονται οι οπαδοί των ομάδων σε 
διαφορετικά τμήματα.

*=> Η λεγάμενη “ποσοστοποίηση” 
των εισιτηρίων, πρέπει να αντικατο
πτρίζει τη ζήτηση αυτών από τους ο
παδούς των ομάδων.

Ο Η πολιτική των εισιτηρίων να α- 
ποτρέπει τις πωλήσεις στη μαύρη αγο
ρά.

<=> Να αποφεύγεται η αγορά εισιτη
ρίων από οπαδούς σε τμήματα του 
Σταδίου, που δεν προορίζονται γι’ αυ
τούς.

•Φ Τα εισιτήρια να παρέχουν πληρο
φορίες, σχετικές με τον αγώνα και το 
Στάδιο, τον κώδικα συμπεριφοράς για 
τους οπαδούς, τους όρους εισόδου και 
παρουσίας στο στάδιο, το όνομα του 
κατόχου και του πωλητή/διανομέα.

Ο αγοραστής να είναι και τελι
κός χρήστης του εισιτηρίου.

Κάθε εισιτήριο να συνοδεύεται από 
σημείωμα, στο οποίο οι οργανωτές να 
αναγράφουν σε κάθε περίπτωση ότι:

8€ Απαγορεύεται η εισαγωγή ορι
σμένων αντικειμένων στο Στάδιο.

SC Απαγορεύονται τα οινοπνευμα
τώδη ποτά και/ή τα ναρκωτικά κατά 
την είσοδο και παραμονή στο Στάδιο.

3€ Λαμβάνονται μέτρα, σε περί-
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πτώση χρήσης πυροτεχνημάτων ή ρί
ψης άλλων αντικειμένων στο Στάδιο.

9? Λαμβάνονται μέτρα κατά ο
ποιοσδήποτε μορφής προσβλητικής ή 
ρατσιστικής συμπεριφοράς.

96 Οι θεατές που κάθονται σε θέ
σεις που δεν αντιστοιχούν στον αριθ
μό του εισιτηρίου τους ενδέχεται ν’ α
πομακρύνονται από το Στάδιο.

96 Οι θεατές πρέπει να δέχονται να 
υποστούν σωματική έρευνα κατά την 
είσοδό τους στο Στάδιο και, εάν τους 
ζητηθεί, να επιδεικνύουν Δελτίο Ταυ
τότητας μαζί με το εισιτήριό τους.

Η πολιτική διάθεσης των εισιτηρί
ων, θα πρέπει να υλοποιείται μέσω 
του ελέγχου αυτών, κατά τον οποίο:

C3 Ο διαχωρισμός των οπαδών επι
τυγχάνεται με την αυστηρή κατανομή 
των θέσεων (καθημένων), μέσω των 
εισιτηρίων, ώστε η θέση των θεατών 
μέσα στο Στάδιο να καθορίζεται ανά
λογα με την ομάδα που υποστηρίζει ο 
θεατής.

Η πολιτική των εισιτηρίων, πρέπει 
να είναι τέτοια ώστε να μην μπορεί να 
παρακαμφθεί η κατανομή και, κατά 
συνέπεια, ο διαχωρισμός των οπαδών 
αντιπάλων ομάδων, μέσω της μεταβί
βασης των εισιτηρίων με οποιοδήποτε 
τρόπο. Τα εισιτήρια δηλαδή δεν πρέ
πει να είναι μεταβιβάσιμα.

13 Προς αποφυγή της υπερπλήρω- 
σης, ο αριθμός των εισιτηρίων που 
διατίθενται στην αγορά, να καθορίζε
ται από την υποδομή του Σταδίου. Ο 
έλεγχος των πλαστών ή παραποιημέ
νων εισιτηρίων, θα συμβάλλει -επί
σης- στην αποτροπή της υπερπλήρω- 
σης.

Πρώτα απ’ όλα όμως, ο αριθμός 
των εισιτηρίων πρέπει να καθορίζεται 
σε συνάρτηση με την ανάλυση των 
κινδύνων (επικινδυνότητα αγώνων) 
και ανάλογα δεν θα πρέπει να πωλού- 
νται εισιτήρια για όλες τις θέσεις του 
Σταδίου.

Ε1 Οι κινήσεις των θεατών, εντός 
και πλησίον του Σταδίου, πρέπει να ε
λέγχονται με κατάλληλο, αναγνωρίσι
μο διαχωρισμό του Σταδίου σε τμήμα
τα και συναφή σήμανση.

[3 Η τήρηση μητρώου εκ μέρους 
των οργανωτών, στα πλαίσια ελέγχων 
των εισιτηρίων, αποτελεί σημαντική 
πηγή πληροφοριών για τους οργανω
τές, τη διοίκηση και την Αστυνομία. 
Δεν εκδίδονται εισιτήρια για άτομα,

Οκτωβριος/Νο'

στα οποία έχει επιβληθεί απαγόρευση 
εισόδου.

13 Την ημέρα του αγώνα, δεν πρέ
πει να πωλούνται εισιτήρια.

Η συνεργασία όλων, Αστυνομίας, 
Διοργανώτριων Αρχών, αθλητικών 
παραγόντων, εκπροσώπων των σταδί
ων και των ομάδων, είναι απολύτως 
αναγκαία και επιβεβλημένη, για την ε
πίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, 
που είναι η αντιμετώπιση της βίας με 
οποιαδήποτε μορφή και η ομαλή και 
ασφαλής διεξαγωγή των αθλητικών 
εκδηλώσεων.

Με δεδομένο ότι η σωματική ακε
ραιότητα και πολύ περισσότερο βέ
βαια η ζωή, η ανθρώπινη ζωή, είναι 
έννομα αγαθά αδιαπραγμάτευτα και 
μη υποκείμενα σε στάθμιση η αξιολο
γική σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο 
μέγεθος, πρώτιστη και άμεσης προτε
ραιότητας επιλογή είναι η διασφάλιση 
όλων των όρων για την ομαλή τέλεση 
των εκδηλώσεων.

Η συνεργασία, όπως προαναφέρθη- 
κε, των εμπλεκομένων φορέων και 
Αρχών, είναι γόνιμη με την προϋπόθε
ση ότι, η κατά νόμον αρμόδια, για την 
κατοχύρωση και 
σιας τάξης και την 
μόσιας και 
ΣΤΥΝΟΜΙΑ θα 
πιβάλλει τελικά τα κατά την κρίση της 
μέτρα, με τα οποία υποχρεώνονται οι 
πάντες να συμμορφωθούν (5092/20- 
11-98 Γνωμοδ. Εισαγγ. Πρωτοδ. 
Θεσ/νίκης).

Πρέπει να γίνει από όλους κατανο
ητό ότι οι ρόλοι του καθενός είναι συ
γκεκριμένοι και διακριτοί και αν με υ
παιτιότητα τρίτων παρεμβάλλονται 
κωλύματα στο έργο της Αστυνομίας 
και ιδιαίτερα αν τούτο συνδυασθεί με 
ποινικά επιλήψιμες πράξεις, οι ευθύ
νες θα αναζητούνται από όλους που 
με την συμπεριφορά τους συνετέλε- 
σαν στην επέλευση αρνητικών εξελί
ξεων. □

Το κείμενο αυτό αποτελεί την εισήγηση 
του Αστυν. Α/ντή Νικολάου ΣΤΡΑΤΑΚΗ 
στο Σεμινάριο “ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ”, που έγινε 
στην Αθήνα (5-7/7/2000) υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Αημόσιας Τάξης στα 
πλαίσια της Κοινής Ευρωπαϊκής δράσης 
OISIN, με θέμα “Έγκλημα και Τοπική 
Κοινωνία - Τοπικά Συμβούλια πρόληψης 
της εγκληματικότητας - Συμμετοχική Α- 
ντεγκληματική Πολιτική



I----------------- Η Α σ Α ρ μ ικ ή  
εκπαίδΛση 
σ τ ο ν ·! ·  ο αιώνα

Καθώς ξεκίνησε η 
καινούρια χιλιετία, 
το αστυνομικό ε 
πάγγελμα βρίσκε
ται στο μέσο μιας 
συναρπαστικής και 
επίσης περίπλοκης 
αλλαγής. Η κοινο
τικά - κοινωνικά 
προσανατολισμένη 
αστυνομική φιλο
σοφία που έχει υ
ιοθετηθεί από 
γραφεία πανεθνι
κά, συνεχίζει να 

οδηγεί μια θεμελιώδη αλλαγή στην αστυνόμευση. Κάποιοι 
μελετητές της Αστυνομίας έχουν εκτιμήσει ότι καθώς ο τύ
πος της δουλειάς κινείται από το κατασταλτικό στο προλη
πτικό είδος αστυνόμευσης, θέματα που συνδέονται με τη 
κοινοτική - κοινωνική αστυνόμευση, την εκπαίδευση και την 
απόδοση, γίνονται πιο σημαντικά, καθώς οι Υπηρεσίες εξε 
λίσσονται σε οργανισμούς κοινωνικής αστυνόμευσης, οι 
προϊστάμενοι πρέπει να αντιμετωπίσουν ζητήματα, όπως η 
αποκέντρωση, η ενδυνάμωση, η ηγεσία, η στρατολόγηση και 
η επιλογή, η οργανωτική ανασυγκρότηση, η επίλυση των 
προβλημάτων και η εκπαίδευση.
Οι προϊστάμενοι μπορούν να προσδιορίσουν πολλά σημαντι
κά βήματα τα οποία θα συμβαδίζουν με την αλλαγή προς μια 
φιλοσοφία κοινωνικής - κοινοτικής αστυνόμευσης.
Ομως πρέπει να εστιάσουν σε δύο προεξέχοντα χαρακτηρι
στικά γνωρίσματα, στο πρόγραμμα της Ακαδημίας και στη 
φύση των εκπαιδευτικών μεθόδων.

του Αστυν. Υποδ/ντή
Αντώνιου ΜΠΑΜΙΑΤΖΗ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Αυτό που μαθαίνουν οι νέοι αστυ
νομικοί από το πρόγραμμα μαθημά
των της Αστυνομικής Ακαδημίας, 
χρησιμεύει σαν ακρογωνιαίος λίθος 
που θεμελιώνει την αποτελεσματική 
αλλαγή στην αστυνόμευση. Η αστυ
νομική δουλειά συνεπάγεται ένα με
γάλο βαθμό επαφής της κοινωνίας με 
τους αστυνομικούς. Επιπλέον, συμπε
ριλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων 
και την ικανότητα της Αστυνομίας να 
εργάζεται συλλογικά με μια μεγάλη 
ποικιλία (γκάμα) πηγών, για να εξα
λείψει τις αρχικές αιτίες που οδηγούν 
σε προβλήματα που έχουν σχέση με 
το έγκλημα. Μ’ αυτή τη λογική, η εκ
παίδευση θα έπρεπε να επικεντρωθεί 
σε περισσότερα συναφή και σχετικά 
θέματα (π.χ. στη λύση - διαλεύκανση 
αντιπαραθέσεων, σε θέματα που αφο
ρούν στην αξία της ζωής), απ’ ότι το 
παραδοσιακό πρόγραμμα, που το κύ
ριο μέρος του ασχολείται με τις μηχα
νικές και τεχνικές της αστυνόμευσης.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Έρευνα στις δραστηριότητες των εν 
ενεργεία. Αμερικανών αστυνομικών 
που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία 
Στατιστικής για τη Δικαιοσύνη, δεί
χνει ότι οι αστυνομικοί ξοδεύουν το 
10% των δραστηριοτήτων της περιπο
λίας σε θέματα εγκληματικής φύσεως 
και το υπόλοιπο 90% σε μια ποικιλία 
κλήσεων υπηρεσιακής φύσεως (π.χ. 
διαταράξεις, επιλύσεις διαφορών 
κ.λπ.). Άλλες έρευνες έχουν βρει ότι 
οι αστυνομικοί περνούν μόνο το 20% 
του χρόνου τους στο να αντιμετωπί
ζουν πραγματικά εγκλήματα ή παρα
βάσεις και ότι αφιερώνουν το μεγαλύ
τερο μέρος του υπόλοιπου χρόνου 
τους σε γραφειοκρατικές δραστη
ριότητες. Πολλοί μελετητές της αστυ
νομίας έχουν συνάγει παρόμοια συ
μπεράσματα, ότι σε εργασίες που α
φορούν στην εφαρμογή του νόμου α
φιερώνεται μόνο ένα μικρό ποσοστό 
του χρόνου υπηρεσίας των αστυνομι
κών.

Το παράδοξο στην παρούσα κατά-
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στάση της αστυνομικής εκπαίδευσης 
είναι, ότι η πλειονότητα των εκπαι
δευτικών προγραμμάτων σχεδιάζο
νται σχεδόν αποκλειστικά για να διδά
σκουν στους αστυνομικούς τι θα κά
νουν σ’ ένα μικρό ποσοστό του χρό
νου υπηρεσίας τους (π.χ. στο 8ωρο). 
Οι εκπαιδευτές συνήθως επικεντρώ
νουν τα προγράμματά τους γύρω από 
κάποια καθιερωμένα θέματα όπως, ο 
ποινικός νόμος, τακτικές άμυνας, εκ
παίδευση στα όπλα, έλεγχος πλήθους, 
διαδικασίες έρευνας στη μηχανική της 
σύλληψης, δέουσα χρήση βίας, εφαρ
μογή του Κ.Ο.Κ. και έρευνα ατυχημά
των. Αυτά τα σημαντικά πρακτικά θέ
ματα θα έπρεπε να παραμείνουν στο 
πρόγραμμα εκπαίδευσης της αστυνο
μίας όμως, η πλειοψηφία αυτών των 
θεμάτων περιλαμβάνουν εκπαίδευση 
στις μηχανικές πτυχές της αστυνομι
κής εργασίας. Όπως η αστυνόμευση 
εξελίσσεται σε στρατηγικές κοινωνι
κά - κοινοτικά προσανατολισμένες, οι 
ακαδημίες θα έπρεπε να περιλαμβά
νουν κάτι περισσότερο από τις μηχα
νικές πλευρές της αστυνόμευσης στα 
προγράμματά τους.

Ο εξελισσόμενος ρόλος της Αστυνο
μίας, περιλαμβάνει την ομαλή συνερ
γασία με την κοινωνία με σκοπό να α

παλείψει τις αρχικές αιτίες των εγκλη
μάτων. Το μοντέλο των αστυνομικών 
σαν επιλυτές προβλημάτων έχει σοβα
ρές επιπλοκές στο περιεχόμενο και το 
είδος των εκπαιδευτικών προγραμμά
των, τα οποία μπορεί να μη καλλιερ
γούν τα προσόντα που χρειάζονται οι 
αστυνομικοί για την επίλυση προβλη
μάτων. Τα προγράμματα εκμάθησης 
της εφαρμογής του νόμου διδάσκουν 
το νόμο, τους εσωτερικούς κανονι
σμούς, και ικανότητες χωρίς να προσέ
ξει σε ποιο βαθμό αυτά μπορεί να έ
χουν εφαρμογή σε συγκεκριμένα προ
βλήματα που οι αστυνομικοί χειρίζο
νται συχνά, και στις μεθόδους για την 
αντιμετώπισή τους (π.χ. διαπροσωπική

ικανότητα επικοινωνίας, ικανότητα ε
πίλυσης προβλημάτων κ.λ.π.).

Μ’ αυτή την έννοια, το πρόγραμμα 
που διδάσκεται στην αστυνομική ακα
δημία θα έπρεπε να εξελιχθεί σ’ ένα 
πρόγραμμα πιο επικεντρωμένο στα 
προβλήματα και στους μαθητές. Οι α
στυνομικοί θα έπρεπε να αντιλαμβά
νονται το τρόπο με το οποίο διάφορα 
θέματα που διδάσκονται στην ακαδη
μία ή τα σεμινάρια εκπαίδευσης σχε
τίζονται με την επίλυση προβλημά
των.

ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι αστυνομικοί συχνά πρέπει να α- 
ναμιχθούν σε προληπτικές επιλύσεις 
προβλημάτων και σε ενέργειες πρόλη
ψης του εγκλήματος μέσα στη περιο
χή στην οποία περιπολούν. Αν οι α
στυνομικές Υπηρεσίες ζητούν από 
τους αστυνομικούς να γίνουν προλη
πτικοί επιλυτές προβλημάτων, επινοη
τικοί καταλύτες και ανοιχτοί προς επι
κοινωνία, τότε πρέπει να υιοθετήσουν 
και να υποστηρίξουν αυτή τη φιλοσο
φία στο επίπεδο της στρατολόγησης 
προσωπικού και των σεμιναρίων (τα
κτικών - έκτακτων).
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Εξαιτίας της αυξημένης επαφής που 
έχουν οι αστυνομικοί με τους πολίτες, 
οι πρώτοι πρέπει να έχουν εκπαιδευ- 
θεί σε αυτό το χώρο όπως την άμεση 
επικοινωνία, τις ιδιαιτερότητες των 
μειωνοτήτων, την αντιμετώπιση 
κοινωνικών προβλημάτων, όπως το 
αλκοόλ και τα ναρκωτικά και την οι
κογενειακή βία. Ιστορικά, το πρό
γραμμα εκπαίδευσης της αστυνομίας 
έχει αφιερώσει ελάχιστη προσοχή 
στην ικανότητα της επικοινωνίας. Οι

εκπαιδευτές της ακαδημίας θα έπρεπε 
να εκπαιδεύουν τους αστυνομικούς σε 
τακτικές αποκλιμάκωσης και “λεκτι
κού τζούντο”. Επιπλέον, αυτή η εκ
παίδευση θα έπρεπε να συνεχίζει μετά 
την αποφοίτηση. Για παράδειγμα, οι 
περισσότερες Υπηρεσίες αξιώνουν α
πό το προσωπικό τους να κάνουν επι
τυχή βολή με τα όπλα τους τουλάχι
στον μια φορά το χρόνο. Αυτό παρα
μένει σημαντικό από τη μεριά της ικα
νότητας, της ασφάλειας και της ευθύ

νης. Οι προϊστάμενοι θα έπρεπε να 
προγραμματίσουν παρόμοια εκπαι
δευτικά διαλείμματα που αφορούν ι
κανότητες επικοινωνίας διότι οι έρευ
νες έχουν δείξει ότι ο τρόπος που οι α
στυνομικοί επικοινωνούν με τους πο
λίτες, συχνά επηρεάζει το αποτέλεσμα 
της συγκεκριμένης περίπτωσης - κα
τάστασης.

Η ποικιλία στην κουλτούρα (στον 
πολιτισμό) αντιπροσωπεύει έναν άλλο 
σημαντικό τομέα που οι εκπαιδευτές
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θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο εκ
παιδευτικό πρόγραμμα. Εξαιτίας των 
δημογραφικών αλλαγών, οι αστυνομι
κοί σήμερα έρχονται σ’ επαφή με αν
θρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο 
στην κουλτούρα, με μεγαλύτερη συ
χνότητα απ’ ότι στο παρελθόν. Η Α
στυνομία πρέπει να εκπαιδευτεί στα 
δημογραφικά των κοινοτήτων τις ο
ποίες υπηρετεί, όπως επίσης και στους 
διαφορετικούς πολιτισμούς και έθιμα. 
Παρόλο που μπορεί να αποδειχθεί δύ
σκολο να αλλάξει η νοοτροπία των α
στυνομικών ατομικά μ’ αυτή την έν
νοια, αυτό το είδος της εκπαίδευσης 
θα αλλάξει συμπεριφορές, και τα 
εκπειδευτικά συμβούλια θα πρέπει να 
το συμπεριλάβουν στην εκπαιδευτική 
ύλη.

01 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ

Οι περισσότερες ακαδημίες διεξά
γουν την εκπαίδευση με τον τύπο δια
λέξεων. Αυτή η συγκροτημένη προ
σέγγιση, που δίνει έμφαση στην 
αυθεντία των καθηγητών και την 
πειθαρχία των διδασκομένων, προ
σθέτει υπερβολική ένταση στους μα
θητές και δεν ενθαρρύνει την αποτε
λεσματική μάθηση ούτε υποστηρίζει 
την αποστολή της αστυνομίας στην 
κοινότητα. Κάποιοι ειδικοί υποστηρί
ζουν ότι οι εκπαιδευτές των αστυνομι
κών έχουν βασιστεί σε μεγάλο βαθμό 
σ’ αυτές τις μεθόδους, συμπεριλαμβά- 
νοντας και τη χρήση διαλέξεων και 
ταινιών (βίντεο) σαν εκπαιδευτικές 
τεχνικές. Μερικοί ειδικοί υποστηρί
ζουν ότι οι αστυνομικές Υπηρεσίες θα 
έπρεπε να μετακινήσουν το βάρος της 
εκπαίδευσης στην κριτική προσέγγιση 
και την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας. 
Υπάρχουν διάφορες πρωτοεμφανιζό- 
μενες προσεγγίσεις που μπορεί να εν
θαρρύνουν μια πιο αποτελεσματική ε
μπειρία για το δόκιμο αστυνομικό.

01 ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Η εκπαίδευση που διεξάγεται στην 
αστυνομική ακαδημία θα έπρεπε να 
τονίζει την αυτοκαθοδηγούμενη μά
θηση, που πάει χέρι με χέρι με την α
στυνόμευση της κοινότητας. Για να ε

πιτύχει η αστυνόμευση, θα πρέπει οι 
αστυνομικοί να είναι αυτοκαθοδηγού- 
μενοι όταν ανακαλύπτουν ένα πρό
βλημα, θα πρέπει να το λύσουν. Το πε
ριβάλλον της εκπαίδευσης είναι ένα ι
δανικό μέρος για να βοηθήσει τους α
στυνομικούς να πετύχουν αυτό το 
στόχο. Για παράδειγμα όταν διδάσκε
ται η αστυνόμευση που προσανατολί
ζεται στα προβλήματα, οι εκπαιδευτές 
θα έπρεπε να επιτρέπουν στους αστυ
νομικούς να συγκεντρώνονται σε μι
κρές ομάδες όπου θα μπορούσαν να 
δουλέψουν στην επίλυση προβλημά
των που είναι συχνά στη κοινωνία - 
κοινότητα. Αυτό θα απαιτούσε από 
τους αστυνομικούς να αναζητήσουν 
τρόπους να λύσουν το πρόβλημα με έ
να αυτοκαθοδηγούμενο τρόπο. Οι μα
θητές θα μάθαιναν να λύσουν τα προ
βλήματα μέσα στο πλαίσιο μιας ομά
δας εργασίας, και ο εκπαιδευτής θα γι
νόταν αυτός που θα διευκόλυνε τη μά
θηση.

Αυτή η εκπαιδευτική προσέγγιση 
μπορεί να επαυξάνει και να υποστηρί
ξει τη κουλτούρα της κοινοτικής α
στυνόμευσης με το να επιτρέψει 
στους σπουδαστές να συνεργάζονται 
μεταξύ τους για την επίλυση προβλη
μάτων και να γίνουν πιο αυτοκαθοδη- 
γούμενοι με αυτή τη διαδικασία. Επι
πλέον, οι εκπαιδευτές θα έπρεπε να 
ενθαρρύνουν τους σπουδαστές να βά
ζουν τις προηγούμενες εμπειρίες τους 
στη διαδικασία της επίλυσης των προ
βλημάτων.

Υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ 
της υποστήριξης της αυτοκαθοδήγη
σης στην εκπαίδευση και της ενθάρ
ρυνσης των αστυνομικών να δουλεύ
ουν στο πεδίο που υπόκειται κάτω α
πό το αξίωμα της αστυνόμευσης της 
κοινότητας. Η αστυνομική εκπαίδευ

ση έχει υπάρξει για πολύ καιρό μηχα
νιστική και διαμορφώνει τις συμπερι
φορές με αυτό το τρόπο. Αυτή η φιλο
σοφία πρέπει να αλλάξει με σκοπό να 
εκσυγχρονιστούν οι αστυνομικοί με 
την καθοδηγούμενη από την κοινότη
τα αστυνόμευση και με διαφορετικές 
μεθόδους εκπαίδευσης.

ΑΝΔΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ανδραγωγή, η διαδικασία διδα
σκαλίας σε ενήλικες, διαφέρει από 
την παιδαγωγή, τη διαδικασία διδα
σκαλίας σε παιδιά. Οι θεωρητικοί της 
ανδραγωγής πιστεύουν ότι οι ενήλικες 
μαθαίνουν με τρόπο διαφορετικό από 
τα παιδιά, και υποστηρίζουν και την ι
δέα της αυτοκαθοδηγούμενης μόρφω
σης και του καθηγητή σαν βοηθό, α
ρωγό της μάθησης.

Πολλές ομοιότητες υπάρχουν μετα
ξύ της θεωρίας της ανδραγωγής και 
της φιλοσοφίας της κοινωνικής - κοι
νοτικής αστυνόμευσης. Η τελευταία 
ζητά από τους αστυνομικούς να γί
νουν αυτοκαθοδηγούμενοι και ικανοί 
στο να λύνουν προβλήματα μέσα στην 
κοινότητα. Η ενσωμάτωση της θεωρί
ας της ανδραγωγής στην εκπαίδευση 
στην ακαδημία, μπορεί να βοηθήσει 
τους αστυνομικούς να αναπτύξουν 
αυτά τα σημαντικά προσόντα. Η ένω
ση αυτών των δύο θεωριών στην εκ
παιδευτική ύλη θα βοηθήσει τους α
στυνομικούς να εφαρμόζουν διάφορα 
θέματα στη διαδικασία επίλυσης προ
βλημάτων και ακόμη θα τους διδάξει 
πώς να εφαρμόζουν αυτά τα θέματα 
στο περιεχόμενο της κοινότητας - κοι
νωνίας.

Μερικοί μελετητές της αστυνομίας 
έχουν υποστηρίξει ότι επειδή οι εκ
παιδευτές στην εφαρμογή του νόμου 
χρησιμοποιούν την ανδραγωγή, και ό
χι την παιδαγωγή, με σκοπό να διευ
κολύνουν τη μάθηση, η διδασκαλία θα 
έπρεπε να παραμείνει μαθητο - κε
ντρική και όχι δασκαλο - κεντρική. 
Στη πραγματικότητα όμως, πολλές α
στυνομικές ακαδημίες εκπαιδεύουν 
τους αστυνομικούς χρησιμοποιώντας 
μεθόδους παρόμοιες μ’ αυτές στη δι
δασκαλία παιδιών. Αυτές οι αστυνο
μικές ακαδημίες υποστηρίζουν ένα 
περιβάλλον, όπου η εστίαση γίνεται η 
αλυσίδα της διαταγής, των κανόνων,
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τελεσματικό και απαραίτητο εργαλεί
ο, το οποίο οι προϊστάμενοι μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν για να βοηθή
σουν τους αστυνομικούς να κάνουν 
την αλλαγή σε μια κουλτούρα που εν- 
διαφέρεται για την κοινότητα και την 
πρόληψη των εγκλημάτων.

Για να μπορέσει να επιτευχθεί η α
ποτελεσματική μάθηση και η ολοκλη
ρωμένη αγωγή, η ύλη της ακαδημίας 
και οι εκπαιδευτικές μεθοδολογίες 
πρέπει να εξελιχθούν με τις αστυνομι
κές στρατηγικές. Με πολλούς τρό
πους, η αστυνομική εκπαίδευση δεν 
συμβαδίζει με τις απαιτήσεις που α
ξιώνονται από μια συνεχώς εξελισσό
μενη κοινωνία. Οι αστυνομικοί εκπαι
δευτές θα πρέπει να δώσουν έμφαση 
στην αυτοκαθοδηγούμενη και στην 
προβληματοκεντρική εκμάθηση με 
στόχο να βοηθήσουν τους νεοσύλλε
κτους να βγουν επαρκώς προετοιμα
σμένοι στην αστυνόμευση του 21ου 
αιώνα. □

*  Ο Αστυν. Υποδ/ντής Αντώνιος Μπα- 
μιατζής είναι διοικητής του Παραρ
τήματος Θεσσαλονίκης της Σχολής Μετεκ
παίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελλη
νικής Αστυνομίας.

Το κείμενο αυτό στηρίχθηκε στο άρθρο 
“Police Training in the 21st Century ”  που 
δημοσιεύθηκε στο περιοδικό του F B I 
“Law Enforcement Bulletin”, τ. Ιουλίου 
1999.

.. Αατιινίρκίν £ κπο ίδειιση

που έχουν σχέση με τις φυλές, τα γέ
νη, ή ολόκληρο το φάσμα της ποικιλί
ας αυτής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜ Α

Για να μπορεί η αστυνομία να εξε
λιχθεί με επιτυχία σ’ έναν πολιτισμό 
(κουλτούρα) κοινωνικής - κοινοτικής 
αστυνόμευσης, η εκπαίδευση πρέπει 
να γίνει πιο αποτελεσματική και στη 
μορφή και στην ουσία. Μερικοί μελε
τητές της αστυνομίας έχουν εκτιμήσει 
ότι, η παραδοσιακή αστυνομική εκ
παίδευση, τα μαθήματα και το περιε
χόμενό τους, σχεδιάστηκαν για να α
ντανακλούν τις ιδιομορφίες των υπο- 
κουλτούρων στην αστυνομία στις ο
ποίες εφαρμόστηκαν.

Η εκπαίδευση παραμένει ένα απο

των κανονισμών, της τακτικής και 
των διαδικασιών. Ενώ οι εκπαιδευτές 
θα έπρεπε να μεταδίδουν ακόμη αυτές 
τις αξίες στους νέους αστυνομικούς, 
θα έπρεπε να αρχίσουν να περιορίζουν 
τη συγκέντρωσή τους σ’ αυτά τα στοι
χεία καθώς εξελίσσονται οι φιλοσοφί
ες της κοινοτικής - κοινωνικής αστυ
νόμευσης.

Οι εκπαιδευτές μπορούν να επαυξά
νουν την αξία θεμάτων στα πλαίσια 
της ύλης της ακαδημίας μέσω συζητή
σεων των αυτοκαθοδηγούμενων ομά
δων και ενεργών συζητήσεων στη τά
ξη. Παρόλο που ιστορικά, αυτός ο τύ
πος περιβάλλοντος δεν έχει υπάρξει 
σε εγκαταστάσεις αστυνομικής εκπαί
δευσης, το προσωπικό της αστυνομίας 
χρειάζεται να εξερευνήσει τις διαφο
ρές και να αναπτύξει προσωπική αντί
ληψη μέσα στο περιβάλλον της τάξης 
στην αστυνομική ακαδημία.

Οι αστυνομικοί ίσως να ευνο
ηθούν από μια ανδραγωγική 
προσέγγιση κατά την εκμάθηση 
πολλών από τις δεξιότητες της 
αστυνόμευσης, όπως η ομιλία σε 
κοινό, προσόντα προσωπικής ε
πικοινωνίας, προσόντα στην επί
λυση προβλημάτων, και πολιτι
στική διαφοροποίηση. Για παρά
δειγμα, επειδή η σημερινή κοι
νωνία αναπτύσσεται πιο ποικί
λη, οι εκπαιδευτές θα έπρεπε να 
ενθαρρύνουν τους μαθητές σε 
μικρές ομάδες να συζητούν θέ
ματα σχετικά με τις φυλές και τη 
ποικιλία. Με το να επιτρέπουν 
στους νεοσύλλεκτους να μοιρά
ζονται τις εμπειρίες της ζωής 
τους κατά τη διάρκεια της διαδι
κασίας της εκπαίδευσης στη ποι
κιλία / διαφορετικότητα, θα τους 
επιτραπεί να επιλύσουν θέματα
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Η  Χ ρ η σ ι μ ό τ η τ α  
τ η ς  ά σ κ η σ η ς
και οι δοαστηοιότητε(:
a m jW E .

για τη Μ  βίου άσκηση 
των aaruyouiKM

Ο σύγχρονος τρόπος διαβίωσης των ανθρώπων 
δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη την υγεία των ανθρώπων 
και κατά επέκταση την υγεία των αστυνομικών.
Μια λογική σε ένταση και μέγεθος φυσική 
δραστηριότητα είναι απαραίτητη στους αστυνομικούς 
έτσι ώστε να επιτύχουν τα ωφέλη της διά βίου 
άσκησης στην καθημερινή προσωπική τους ζωή. 
Σημαντικό στοιχείο είναι η φιλοσοφία της διά βίου 
άσκησης να εισαχθεί νωρίς από τη χρονική στιγμή 
που οι δόκιμοι αστυφύλακες και αστυνομικοί 
εντάσσονται στα τμήματα δοκίμων αστυφυλάκων

και τη σχολή αστυνομίας για την εκπαίδευσή τους.

του
θεολόγου Μ ΑΥΡΙΔΗ *

Η επιστημονική έρευνα 
στην άσκηση

Ο σύγχρονος τρόπος διαβίωσης των 
ανθρώπων δεν έχει αφήσει ανεπηρέα
στη την υγεία των ανθρώπων και κατά 
επέκταση την υγεία των αστυνομικών. 
Οι έρευνες για τα αποτελέσματα της 
συνηθισμένης φυσικής δραστηριότη
τας πάνω στην υγεία, τα τελευταία 50 
χρόνια, έχουν ακολουθήσει δύο βασι
κές κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυν
ση αφορά τον ρόλο του καθιστικού 
τρόπου ζωής στην ανάπτυξη ασθε
νειών της στεφανιαίας αρτηρίας, ενώ 
η δεύτερη ασχολείται με το αν η φυσι
κή δραστηριότητα έχει θετική επίδρα
ση στην λειτουργική ικανότητα. Οι έ
ρευνες για την φυσική δραστηριότητα 
αναψυχής και τις επιδράσεις της στην 
υγεία πραγματοποιήθηκαν από επιδη- 
μιολόγους και οι έρευνες πάνω στην 
άσκηση και τη φυσική κατάσταση α
πό φυσιολόγους.

Οι μελέτες από τους φυσιολόγους έ
δειξαν ότι η ποσοτικοποίηση της ά
σκησης οδήγησε σε ακριβή προσδιο
ρισμό της “δόσης” , (μέγεθος, συχνό
τητα, ένταση), της άσκησης που είναι 
απαραίτητη για συγκεκριμένες αλλα
γές στη φυσική κατάσταση.

Οι μελέτες από τους επιδη μιολό
γους βασίστηκαν σε δημοσκοπήσεις 
με τη χρήση ερωτηματολογίων για τη 
συλλογή πληροφοριών αναφορικά με 
την καθημερινή συμμετοχή σε φυσι
κές δραστηριότητες αναψυχής, τα ο
ποία περιλάμβαναν από απλές ερωτή
σεις μέχρι προσωπικές συνεντεύξεις. 
Τα αποτελέσματα των ερευνών έδει
ξαν ότι ο κίνδυνος εμφάνισης μιας α
σθένειας της στεφανιαίας αρτηρίας εί
ναι διπλάσιος στις ομάδες που το κύ
ριο χαρακτηριστικό τους ήταν η καθι
στική ζωή.

Πιο πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι 
η φυσική κατάσταση είναι η μεταβλη
τή που καθορίζει τις επιπτώσεις του 
καθιστικού τρόπου ζωής στην υγεία 
με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ακριβής 
εκτίμηση της επιρροής της καθιστικής 
ζωής στη νοσηρότητα και τη θνησιμό
τητα. Το πλεονέκτημα των μεθόδων 
αυτών είναι ότι η φυσική κατάσταση 
μπορεί να εκτιμηθεί και να μετρηθεί 
πιο αντικειμενικά από ό,τι η φυσική 
δραστηριότητα.

Έχουν επίσης πραγματοποιηθεί με-
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λέτες που συνδύασαν στοιχεία των 
δύο κατευθύνσεων, με σκοπό να ερευ
νήσουν την ύπαρξη μηχανισμών απο
τροπής ασθενειών με τη φυσική δρα
στηριότητα, και περιλαμβάνουν μελέ
τες των αποτελεσμάτων της άσκησης 
στις χρόνιες ασθένειες. Δύο είναι τα 
ερωτήματα σχετικά με τις αρχές της 
υγείας που συνδέονται με τη φυσική 
δραστηριότητα.

1. Ποια είναι η σωστή δόση φυσι
κής δραστηριότητας που πρέπει να 
συστήνεται;

2. Ποιος είναι ο ρόλος της έντασης 
εκτέλεσης της άσκησης για την υγεία 
και τις καρδιοκυκλοφοριακές προ
σαρμογές, ανάλογα με το αν το ενδια
φέρον είναι για την υγεία ή για τη φυ
σική κατάσταση;

Στη συνέχεια θα αναπτυχθούν τα 
βασικά επιχειρήματα που σχετίζονται 
με τα οφέλη μιας λογικής σε ένταση 
και μέγεθος φυσικής δραστηριότητας 
που είναι απαραίτητη στους αστυνο
μικούς έτσι ώστε να επιτύχουν τα ω- 
φέλη της διά βίου άσκησης στην κα
θημερινή προσωπική τους ζωή. Σημα
ντικό στοιχείο είναι η φιλοσοφία της 
διά βίου άσκησης να εισαχθεί νωρίς 
από τη χρονικοί στιγμή που οι δόκιμοι 
αστυφύλακες και αστυνομικοί εντάσ
σονται στα τμήματα δοκίμων αστυφυ
λάκων και τη σχολή αστυνομίας για 
την εκπαίδευσή τους.

Η αερόβια ικανότητα αποτελεί 
σπουδαία και πρωταρχική παράμετρο 
για την υγεία γιατί είναι ο βασικός πα
ράγοντας που μειώνει τις πιθανότητες 
για ένα πρώιμο θάνατο. Ωστόσο, είναι 
σοβαρό λάθος να θεωρηθεί ότι οι άλ
λες παράμετροι της φυσικής κατάστα
σης δεν συνεισφέρουν στην υγεία. Για 
αυτό το λόγο στα προγράμματα άσκη
σης των υποψήφιων αστυνομικών θα 
πρέπει να υπάρχουν ειδικές οδηγίες α
ναφορικά με τη συνεισφορά της δύ
ναμης, της μυϊκής αντοχής, διατροφής 
και της ευκινησίας στην υγεία και τη 
γενικότερη καλή κατάσταση του ορ
γανισμού. Εκτός από τη συστηματική 
άσκηση θα πρέπει να δίνονται πληρο
φορίες (σεμινάρια, βιβλία, διδασκαλί
α) για τα οφέλη της άσκησης και τη 
κατασκευή προγραμμάτων άσκησης. 
Δε θα πρέπει να παραλείπεται ότι ό
ταν εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα φυ
σικής δραστηριότητας είναι σημαντι
κό να αποβλέπει στη βελτίωση για ό

λες τις πτυχές της φυσικής κατάστα
σης και τα αποτελέσματα που απορρέ
ουν από τη συμμετοχή σε αυτές τις 
δραστηριότητες.

0 ooAoc me ποσότητας 
της (DuoiKric δραστηριότητας

Τα οφέλη για την υγεία από τη συμ
μετοχή σε φυσικές δραστηριότητες α
ξιολογούνται χρησιμοποιώντας συ
γκεκριμένα επίπεδα δραστηριότητας, 
έτσι ώστε να είναι εμφανής η σχέση 
της δοσολογίας της φυσικής άσκησης 
και της μείωσης του κινδύνου εμφάνι
σης ασθενειών.

Τα σημαντικότερα θέματα τα οποία 
μελετήθηκαν ερευνητικά είναι:

•  Η δοσολογία της φυσικής δρα
στηριότητας και η μείωση της θνησι
μότητας

•  Το επίπεδο της φυσικής κατάστα
σης και η μείωση της θνησιμότητας 
και

•  Η φυσική δραστηριότητα / φυσι
κή κατάσταση σε σχέση με τους πα
ράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση 
νοσημάτων.

Έχουν γίνει αρκετές διαχρονικές 
μελέτες οι οποίες αφορούν αστυνομι
κούς υπαλλήλους στις Ηνωμένες Πο
λιτείες της Αμερικής, (Collingwood, 
1990) από τις οποίες το γενικό συμπέ
ρασμα είναι ότι η διαφορά της θνησι
μότητας μεταξύ της λιγότερο ενεργής 
ομάδας και της αμέσως επόμενης κα
λύτερης σε φυσική κατάσταση ομά
δας είναι σημαντική. Καθώς ανεβαίνει 
το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας 
μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης α
σθενειών.

Οι πιο πρόσφατες οδηγίες σχετικά 
με την άσκηση για τη διασφάλιση της

υγείας προτείνουν ότι “κάθε ενήλικας 
θα πρέπει να συσσωρεύει τουλάχι
στον 30 λεπτά ή περισσότερο φυσικής 
δραστηριότητας μέτριας έντασης τις 
περισσότερες, και κατά προτίμηση ό
λες, ημέρες της εβδομάδας”.

Λονική έντηση 
στη φυσική δραστηριότητα

Εδώ εξετάζεται κατά πόσο η έντα
ση της άσκησης επηρεάζει τη θνησι
μότητα και βελτιώνει τη φυσική κατά
σταση. Τα σημαντικότερα από τα θέ
ματα των ερευνών σε αστυνομικούς 
υπαλλήλους στις ΗΠΑ είναι:

•  Η ένταση της άσκησης και η αε
ρόβια ικανότητα

•  Η ένταση της άσκησης και οι αλ
λαγές στην κλινική κατάσταση του α
τόμου

•  Η ένταση της άσκησης και η θνη
σιμότητα

Έρευνες έδειξαν ότι μια λογική έ
νταση άσκησης βελτιώνει συγχρόνως 
τη φυσική και την κλινική κατάσταση. 
Αυτές οι αλλαγές είναι πιο εμφανείς 
σε άτομα που αρχικά δεν έχουν καλή 
φυσική κατάσταση και κάνουν καθι
στική ζωή. Η φυσική κατάσταση μπο
ρεί να βελτιωθεί περισσότερο με με
γαλύτερη έντασης άσκηση, αν και ο
ρισμένες έρευνες είχαν διαφορετικό 
αποτέλεσμα. Η επίδραση της φυσικής 
δραστηριότητας και άσκησης που ε- 
κτελείται με “μέτρια ένταση” στην 
θνησιμότητα δεν φαίνεται καθαρά κι 
αυτό μπορεί να οφείλεται στον τρόπο 
κατηγοριοποίησης της έντασης της 
φυσικής δραστηριότητας. Θεωρείται 
όμως πολύ πιθανό η εμπλοκή σε φυ
σική δραστηριότητα σε λογική ένταση 
ότι έχει σαν αποτέλεσμα μείωση της 
θνησιμότητας και ασθενικών κατα
στάσεων που οφείλονται σε υποκινη- 
τικότητα.

Είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί 
η λογική κατηγοριοποίησης της έντα
σης και τι ακριβώς εννοείται με τον ό
ρο μέτρια ένταση. Χρειάστηκαν χρό
νια ερευνών και αντιπαραθέσεων για 
την περιγραφή της “ελαφριάς”, “μέ
τριας” και “υψηλής” έντασης στην ε
κτέλεση της φυσικής δραστηριότητας. 
Τα MET είναι οι μονάδες μέτρησης 
που χρησιμοποιούνται για να κατηγο
ριοποιήσουν την ποσότητα στην έντα
ση εκτέλεσης μιας δραστηριότητας.
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Η χρησψότηταπις άπκιμιης
Ένα MET είναι ισοδύναμο με τον α
ριθμό των θερμίδων που ξοδεύονται 
από τον οργανισμό σε κατάσταση η
ρεμίας (μεταβολισμός ηρεμίας). Για 
παράδειγμα, δραστηριότητες που α
παιτούν τη διπλάσια ποσότητα θερμί
δων από τη θερμιδική δαπάνη του με
ταβολισμού ηρεμίας, καταλογίζονται 
σαν δραστηριότητες δύο MET.

Δραστηριότητες τριών MET και λι
γότερο κατατάσσονται σαν “ελα
φριάς έντασης”. Παράδειγμα τέτοιων 
δραστηριοτήτων αποτελούν το αργό 
βάδισμα, η ποδηλασία με αργό ρυθμό, 
οι διατάσεις, το ψάρεμα, το boling 
κ.ά. Δραστηριότητες που απαιτούν ε
νεργειακή δαπάνη στο τετραπλάσιο 
μέχρι εξαπλάσιο της δαπάνης ηρεμίας 
(4-6 MET) κατατάσσονται στις “μέ
τριας έντασης δραστηριότητες”. 
Παράδειγμα τέτοιων δραστηριοτήτων 
αποτελούν το γρήγορο βάδισμα και τα 
παιχνίδια με ρακέτες. Αυτό πρακτικά 
σημαίνει ότι για να εκπληρώσει κά
ποιος τις σύγχρονες οδηγίες της άσκη
σης για υγεία πρέπει να εκτελεί 30 λε
πτά δραστηριότητας ισοδύναμης με 
το γρήγορο βάδισμα για όλες ή σχε
δόν όλες τις ημέρες της εβδομάδας. 
Αυτό το σχόλιο φυσικά δεν σημαίνει 
ότι η έντονη δραστηριότητα πρέπει ν’ 
αποφεύγεται. Αντιθέτως, δραστηριό
τητες που εκτελούνται μ’ εντάσεις ε
πτά MET ή εντονότερες κατατάσσο
νται στην “υψηλή ένταση”. Σε αυτή 
την κατηγορία ανήκουν το πολύ γρή
γορο βάδισμα, το βάδισμα σε ανηφό
ρα, το jogging, η γρήγορη ποδηλασία, 
η ενεργός συμμετοχή σε ομαδικά 
σπορ και η αεροβική γυμναστική.

0 ρόλος τικ  συσσώρευσης 
της Φυσικής δραστηριότητας 

στην υνεία

Το'θέμα αυτό αν και δεν σχετίζεται 
με την ποσότητα και την ένταση της 
φυσικής δραστηριότητας είναι σπου
δαίο για την κατασκευή και οργάνωση 
προγραμμάτων και εκστρατειών για 
την προώθηση της υγείας σε συγκε
κριμένες ομογενείς πληθυσμιακές ο
μάδες, όπου η φυσική κατάσταση και 
η υγεία είναι άμεσα συνυφασμένες με 
τον εργασιακό χώρο (δραστηριότητες 
αστυνομικών σε ώρα υπηρεσίας). Η 
παραδοσιακή συνταγογράφηση της ά
σκησης τόνιζε τη συνεχόμενη αεροβι
κή φυσική δραστηριότητα που στηρί

ζεται στο τρίπτυχο “ένταση-συχνότη- 
τα-διάρκεια” σαν προϋπόθεση για 
φυσιολογικές προσαρμογές μέσα από 
μια βελτιωμένη φυσική κατάσταση. 
Εκφρασμένο σε ποσότητα, το ACSMi 
πρότεινε να δαπανάται ένα ελάχιστο 
όριο από 300 θερμίδες ανά ενότητα ά
σκησης (δηλαδή μιας προπόνησης ή 
προπονητικής μονάδας) για τρεις φο
ρές τη βδομάδα ή 200 θερμίδες ανά ε
νότητα άσκησης για πέντε φορές τη 
βδομάδα.

Έρευνες όμως απέδειξαν ότι συμ
μετοχή σε δραστηριότητες που βελ
τιώνουν την αερόβια ικανότητα είναι 
αποτελεσματική ακόμα κι αν αυτή ε- 
πιχειρείται με συσσώρευση πολλών 
δραστηριοτήτων μικρότερης χρονι
κής διάρκειας. Αυτό συμβαίνει γιατί 
ο καθοριστικός παράγοντας για την ι
σχυροποίηση της υγείας είναι το σύ
νολο της ημερήσιας ενέργειας που ξο
δεύεται σε καθημερινές φυσικές δρα
στηριότητες και άσκηση, άσχετα αν 
αυτή η δαπάνη γίνεται συνεχόμενα ή 
τμηματικά. Πρακτικά αυτά τα ευρή
ματα δείχνουν ότι αν ένα άτομο συσ
σωρεύσει 30 λεπτά γρήγορου βαδί
σματος που εκτελέστηκε σε έξι διαφο
ρετικές μετακινήσεις διάρκειας πέντε 
λεπτών η κάθε μια (5X6=30 λεπτά), 
εκπληρώνει την προτεινόμενη οδηγία 
και έχει όλα τα αναμενόμενα οφέλη 
για την υγεία του. ‘Αλλα παραδείγμα
τα δραστηριοτήτων που εκπληρώνουν 
την προτεινόμενη οδηγία είναι τα 15 
λεπτά περπατήματος και 15 λεπτά 
συμμετοχή σε αεροβική γυμναστική 
που εκτελούνται σε διαφορετικές ώ
ρες της ημέρας ή τρεις ΙΟλεπτες πε
ριόδους άσκησης από συνεχόμενη πο
δηλασία σε διαφορετικές περιόδους 
της ημέρας. Βέβαια, στις περιπτώσεις 
που είναι εφικτό, προτείνονται τα συ
νεχόμενα 30 λεπτά άσκησης αν και μι
κρότερης χρονικής διάρκειας άσκηση 
που καλύπτει αθροιστικά τις ίδιες 
προδιαγραφές επιβάρυνσης εναρμονί
ζεται με τις προδιαγραφές της συγκε
κριμένης οδηγίας γιατί τελικά είναι 
το μέγεθος της ενεργειακής δαπά
νης ο παράγοντας που προσδιορίζει 
το μέγεθος της βελτίωσης της φυσι
κή κατάστασης που σχετίζεται με 
την υγεία.

Ετσι λοιπόν οι έρευνες απέδειξαν 
την αντίστροφη σχέση ανάμεσα στον 
κίνδυνο εμφάνισης κλινικών ασθε

νειών και τη φυσική δραστηριότητα. 
Το συμπέρασμα είναι ότι:

•  Λίγη δραστηριότητα είναι προτι
μότερη από την παντελή έλλειψή της 
και

•  Η άσκηση σε μια λογική ένταση 
είναι προτιμότερη από την καθιστική 
ζωή.

Ο καταλληλότερος συνδυασμός 
δοσολογίας και έντασης της φυσικής 
δραστηριότητας είναι δύσκολο να 
διευκρινιστεί με σαφήνεια κι αυτό 
γιατί αν και φαίνεται ότι η μεγαλύτε
ρη ποσότητα άσκησης και υψηλότερη 
ένσταση συμβάλλουν στη μείωση εμ
φάνισης ασθενειών, η συμβολή τους 
όμως στη μείωση της θνησιμότητας 
δεν είναι τόσο εμφανής (Simpson 
1989). Συνεπώς είναι απαραίτητη πε
ρισσότερη ελαστικότητα ως προς το 
σχεδίασμά και την εφαρμογή προ
γραμμάτων φυσικής δραστηριότητας 
και υγείας (σύνδεση με προγράμμα
τα άσκησης στις σχολές αστυνομί
ας).

Τα στοιχεία όλων αυτών των ερευ
νών δεν ικανά είναι για να καθορί
σουν με ακρίβεια το χαμηλότερο ό
ριο, το ιδανικό και το όριο κινδύνου 
σχετικά με το επίπεδο άσκησης. Πα
ρόλα αυτά υπάρχουν επαρκή στοιχεί
α για να στηρίξουν εκστρατείες με 
στόχο την προώθηση της φυσικής 
δραστηριότητας με στόχο την υγεία 
στις σύγχρονες κοινωνίες και σε ειδι
κές πληθυσμιακές ομάδες όπως είναι 
οι αστυνομικοί. Το βασικό πρόβλημα 
υγείας λόγω της καθιστικής ζωής, ε
πικεντρώνεται στο λιγότερο ενεργό 
τμήμα του πληθυσμού, δηλαδή όσοι 
αστυνομικοί έχουν απασχόληση γρα
φείου. Το ποσοστό αυτό εκτιμάται ότι 
κυμαίνεται από 20-30%, τουλάχιστο 
με τα δεδομένα των αμερικανικών ε
ρευνών.

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέ
τες που διεξήχθηκαν από το 1983- 
1993 στο Ινστιτούτο Cooper, εξετά
σθηκαν 1700 αστυνομικοί για τα επί
πεδα φυσικής τους κατάστασης και 
γενικότερης υγείας. Τα αποτελέσματα 
της έρευνας έδειξαν ότι το επίπεδο 
φυσικής κατάστασης και υγείας του 
δείγματος ήταν αρκετά κάτω από το 
μέσο όρο του αντίστοιχου πληθυσμού 
των αμερικανών πολιτών (Cooling- 
wood, 1992).

Σε άλλη έρευνα που διεξήχθηκε το
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1992 από το Πανεπιστήμιο της Πεν- 
συλβάνια και έλεγξε περίπου 10.000 
αστυνομικούς υπαλλήλους, έδειξε ότι 
σε μέσες τιμές το ποσοστό παχύσαρ
κων αστυνομικών και με φτωχή φυσι
κή κατάσταση ήταν πολύ μεγαλύτερο 
για τους αστυνομικούς που ήταν πάνω 
από την ηλικία των 35 ετών, σε σχέση 
με το συνολικό αστυνομικό πληθυσμό 
(Landy, 1992). Οι κίνδυνοι για την υ
γεία μπορούν να μειωθούν σημαντικά 
αν αυτά τα άτομα αρχίσουν να προσέ
χουν, έστω και λίγο, τη φυσική τους

σης με στόχο την προστασία και προ
ώθηση της κοινωνικής υγείας.

Οι νέες οδηγίες δίνουν έμφαση 
στην οδηγία “κάθε ενήλικας πρέπει να 
συσσωρεύει 30 λεπτά ή περισσότερο 
μέτριας ως έντονης φυσικής δραστη
ριότητας τις περισσότερες, και κατά 
προτίμηση σ’ όλες, ημέρες της εβδο
μάδας”, (σύνδεση με τον ορισμό έντα
σης και την μέτρησή της).

Αυτές οι οδηγίες υποστηρίζονται α
πό την εξής επιστημονική επιχειρημα
τολογία:

κατάσταση και τις διατροφικές τους 
συνήθειες. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει 
να υπάρχει εφαρμοσμένη πολιτική 
της υγείας που θα έχει σαν στόχο να 
ενθαρρύνει αυτούς που κάνουν καθι
στική ζωή και δεν είναι σε καλή φόρ
μα να αρχίσουν να ενεργοποιούνται 
σταδιακά. Με υποστήριξη των για
τρών καθώς και του οικογενειακού, 
εργασιακού και φιλικού τους περιβάλ
λοντος μπορούν να φτάσουν σε υψη
λότερα επίπεδα φυσικής δραστηριό
τητας μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο 
εμφάνισης μιας χρόνιας ασθένειας.

Συζήτηση

Για χρόνια οι οδηγίες που δινόταν 
από καθηγητές φυσικής αγωγής, προ
πονητές και επαγγελματίες στο χώρο 
της προώθησης της άσκησης επικε
ντρωνόταν σχεδόν αποκλειστικά στη 
δοσολογία που βασιζόταν στο τρίπτυ- 
χο “συχνότητα - ένταση - ποσότητα”. 
Τα τελευταία χρόνια όμως, νεότερα ε
ρευνητικά δεδομένα οδήγησαν σε ε
παναπροσδιορισμό των οδηγιών και 
ειδικά σ’ ό,τι αφορά τη διάσταση που 
αφορά τη συνταγογράφηση της άσκη-

•  Επιδημιολογικές διαχρονικές με
λέτες απέδειξαν τη θετική συσχέτιση 
μεταξύ της φυσικής δραστηριότητας 
και της μείωσης των καρδιαγγειακών 
νοσημάτων. Φαίνεται καθαρά ότι οι 
άνθρωποι με καθιστικό τρόπο ζωής 
δεν δέχονται καμία ωφέλεια από την 
άσκηση σε αντίθεση με αυτούς που ε
μπλέκονται τακτικά σε μέτρια έντα
σης φυσικές δραστηριότητες. Μετακι
νούμενοι από τη μέτρια φυσική δρα
στηριότητα προς την κατηγορία της 
συμμετοχής σε έντονες φυσικές δρα
στηριότητες παρατηρούμε επιπρόσθε-
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Η χρησιμότητα ιιμ; άσκησης
τα οφέλη στην υγεία, αλλά η ποσότη
τα των επιπλέον ωφελειών είναι μι
κρότερη αναλογικά με τα οφέλη που 
αποκομίζονται από τη συμμετοχή σε 
μέτριας έντασης δραστηριότητες. Εί
ναι λοιπόν αξιοσημείωτο ότι η επιπλέ
ον δραστηριότητα δεν προσφέρει 
σπουδαία επιπρόσθετα κέρδη!

•  Οι επαγγελματίες που ασχολού
νται με τη συνταγογράφηση της ά
σκησης πρέπει να έχουν πάντα υπ’ ό
ψη τους την προπονητική αρχή “της 
προοδευτικής επιβάρυνσης”, δηλαδή 
όχι πάρα πολύ άσκηση σε πολύ σύντο

μο χρόνο! Η λίγη άσκηση είναι ιδιαί
τερα χρήσιμη για ανθρώπους που κά
νουν καθιστική ζωή, πράγμα που ση
μαίνει ότι αν κάποιος υποκινητικός 
αρχίσει να δραστηριοποιείται ξοδεύο
ντας 500 θερμίδες τη βδομάδα, θα α
ποκομίσει οφέλη για την υγεία του.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι 
νέες οδηγίες αναφορικά με την άσκη
ση για υγεία δεν καταργούν ή αντικα
θιστούν τις παλαιότερες οδηγίες για 
βελτίωση της αερόβιας ικανότητας.

Αρα λοιπόν υπάρχουν περισσότεροι 
από ένας τρόποι για να εμπλακεί κά
ποιος σε φυσικές δραστηριότητες με 
στόχο την υγεία!

Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 
μεταφερθούν στους δόκιμους αστυνο
μικούς έτσι ώστε με τη συμμετοχή 
τους στο μάθημα της φυσικής αγωγής, 
κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής

τους θα αποκομίσουν τη γνώση και 
την εμπειρία για την μελλοντική ε
φαρμογή της διά βίου άσκησης.

Οι περισσότεροι ενήλικες δε συμμε
τέχουν σε δραστηριότητες, εκτός αν έ
χουν θετική γνώμη αντίληψη για τις ι- 
κανότητές τους. Επειδή η εκμάθηση 
νέων κινητικών δεξιοτήτων απαιτεί 
πολύ χρόνο, συστηματική εξάσκηση 
και επανάληψη, οι πολυάσχολοι, ως 
συνήθως, αστυνομικοί δεν αναπτύσ
σουν το επίπεδο της επιδεξιότητάς 
τους, ώστε να μετέχουν σε φυσικές 
δραστηριότητες αναψυχής, χωρίς να 
αισθάνονται αμήχανα. Η παροχή με
γάλου φάσματος αθλητικών εμπει
ριών και γνώσεων άσκησης σε αθλή
ματα, αγώνες, δραστηριότητες φυσι
κής κατάστασης και εκμάθηση νέων 
κινητικών δεξιοτήτων θα πρέπει να 
στηρίζεται στο πρόγραμμα σωματικής

αγωγής κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης 
των αστυνομικών.

Όταν οι απαιτήσεις από το μάθημα 
είναι μικρές υπάρχει ο κίνδυνος οι 
μελλοντικοί αστυνομικοί να αποφοι
τήσουν με ελάχιστες κινητικές δεξιό
τητες σε δραστηριότες αναψυχής και 
άσκησης, που θα μπορούσαν αλλιώς 
να τις εφαρμόσουν στην υπόλοιπή 
τους ζωή. Η σωστή οργάνωση, προε
τοιμασία και επιστημονικός προσανα
τολισμός σε πολλές διαφορετικές δε
ξιότητες αλλά και πληροφορίες κατά 
τη διάρκεια του μαθήματος της σωμα
τικής αγωγής στη σχολή αστυνομίας 
και τα τμήματα δοκίμων αστυφυλά
κων θα βοηθήσει τους αστυνομικούς 
να κάνουν τις επιλογές τους για μία 
διά βίου άσκηση. □

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
A m erican  C ollege o f  Sports M edicine  

(1991). Guidelines fo r  Exercise Testing and  
Prescription (4th ed.). Philadelphia: Lea & 
Febiger.

Boyce, R., Jones, G., & Hiatt, A. (1991). 
Physical F itness Capacity an d  Absenteeism  
A m ong Police Officers. Journal o f  Occupation
a l M edicine, 33 (11), 1137-1143.

Collingwood, T. (1990b). Parole O fficer 
M edical Standards Validation Report. N eed
ham  MA: M assachusetts  C rim ina l Ju stice  
Training Council.

Collingwood, T. (1991a). Physical F itness 
Standards Validation Report. Pikesville, MD: 
M aryland State P olice D epartment, Division o f  
Training.

Collingwood, T. (1992b). Physical Fitness 
Standards Validation Report. M obile, AL: 
M obile County S h e r if f’s Office.

Collingwood, T, Hoffman, R., & Sammann, 
P. (1995). FitForce Adm inistrator Guide: The 
P eace  O fficer s Total F itness Program. 
F ITF O R C E TM  A D ivision o f  Hum an Kinetics 
Publishers, Inc.

Feuer, E., & Rosennman, K. (1986). M ortal
ity in Police a n d  Firefighters in N ew  Jersey. 
A m erican Journa l o f  Industrial Medicine, 9 (6), 
517-527.

Landy, F. (1992). Alternatives to Chronolog
ical A ge  in D eterm ining Standards o f  Suitabil
ity f o r  P ublic Safety Jobs. U niversity Park, PA: 
Center f o r  A pplied  B ehavioral Sciences, P enn
sylvania State University.

S im psonS . (1989). The Effects o f  Participa
tion in Physical Education Activities Upon 
H ealth R ela ted  Physical Fitness. Journa l o f  
Hum an M ovem ent Studies, 17, 153-163.

* O k. Θεολόγος Μαυρίδης είναι εκπαι
δευτής φυσικής αγωγής στο Τμήμα Δοκί
μων Αστυφυλάκων Κομοτηνής και υποψή
φιος διδάκτορας Τ Ε. Φ. A. Α., στο Δημο- 
κρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Αστυνομική Επιθεώρηση - Οκτώβριος/Νοέμβριος 2000



; ; C f P  CENTER  
77.03.886,77.16.670 

1 0 0  1 7 . 4 3 3
50 1 9 . 0 1 8

1 0 0  2 3 . 7 7 3
C50 1 7 . 4 3 3

50 1 7 . 4 3 3

τηλ.
S U P R A

CLX
B ALI
C50

a prilia

A M A H A
CENTER

MR. 74.88.562,77.89.041,74.89.434 fax 74.70.081
C R Y P T O N  1 0 5  1 7 . 4 3 3

F  - 1 2  1 1 0  1 9 .0 0 0
A E R B O X  50 2 3 . 7 7 3

N E O ' S  50 1 9 . 0 1 8

A P R I L I A
lR. 77.52.336 CENTER 

SR W W W  50 2 3 .7 0 0
R A L L Y  50 2 2 .1 8 8
R A L L Y  50 LC  2 3 .7 0 0

S C A R A B E O  50 2 0 .6 0 3
S O N IC  50 1 9 . 0 1 8
A R E A  50 2 5 .3 5 8

Δώρο κλειδαριά 
μπροστινού δισκόφρενου

W A S A K I
CENTER 

ina. 77.03.886,77.15.498 
K A Z E R  1 1 5  1 9 .0 0 0

ΟΛΑ μας τα δίκυκλα συνοδεύονται από
n p r n i m m

£Uut 111 rliliiiJlJii [iiLidAi L
Είναι πάντα μόνο τα τελευταία μοντέλα 

που κυκλοφορούν στην ανορά 
ίπχ. ΟΛΑ μας τα παπάκια έχουν μπροστινό δισκόφρενο)

_________

καταστήματα
μ ι  i r i r m i f i

V  σ τ η  Μ ΙΧ Α Λ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  - 3

και ένα επιπλέον ΔΩΡΟ με χρηματοδότηση cm  bank

κ α τα σ τή μ α τα

π α ι ι μ ι ο ρ γ
στη ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΕ 48 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

7 ^• Κ ϊ/νοΖ/λΗ ?
M M GEO K G IO U



Προστασία
του ΓηΊ

Το να αφοπλισθείς από έναν αντίπαλό σου δεν είναι 
απίθανο ούτε ακραίο. Μπορεί να γίνει τόσο εύκολα που 
σίγουρα θα εκπλαγείς, ιδιαίτερα, αν δεν το λάβεις 
υπόψη σου, έστω και ως πιθανότητα.

του Αστυνόμου A
Ηλία ΛΙΑΚΟΥ

Πόσο, κατά τη γνώμη σου, ο α
στυνομικός αυτός προστατεύει 
το όπλο του; Πρόσεξε τον τρό
πο που το κρατά και ψάχνει ση
μείο για να το τοποθετήσει στο 
σώμα του, πριν αρχίσει τη διε
νέργεια σωματικής ε'ρευνας σε 
ύποπτα άτομα στο κέντρο της 
Αθήνας.

Μ ην ξεχνάς ότι, κάθε φορά 
που ελέγχεις ύποπτα άτο
μα και προβαίνεις σε σω
ματική έρευνα, χειροπέ- 
δηση ή σύλληψή τους ή 

ακόμη και όταν εξετάζεις τα ατομικά 
τους έγγραφα, βρίσκεσαι κοντά τους, 
τόσο κοντά που, αν απλώσουν ανενό
χλητοι το χέρι τους, ίσως καταφέρουν 
να αποσπάσουν το όπλο σου.

Ακόμη και όταν κρατάς το όπλο σου 
προτεταμένο, να απειλήσεις έναν ύπο
πτο που έχεις απέναντι σου, αν η από
σταση που σας χωρίζει δεν είναι α
σφαλής, ίσως καταφέρει να σε αφο
πλίσει, αυτή η εγγύτητα ίσως τον προ- 
καλέσει να το επιχειρήσει, με απρό
βλεπτες συνέπειες.

Αν χάσεις, κατ’ αυτόν τον τρόπο το 
όπλο σου, οι πιθανότητες να χάσεις 
και τη ζωή σου είναι μεγάλες.

Σύμφωνα με στατιστικές έρευνες 
που έγιναν στις ΗΠΑ, προκύπτει ότι, 
ένα ποσοστό που αγγίζει το 90% από 
τους υπόπτους που κατάφεραν να α
φοπλίσουν αστυνομικούς, τελικά τους 
σκότωσαν. Επίσης, πάνω από 20% 
των θανάτων αστυνομικών κάθε χρό
νο οφείλονται στον αφοπλισμό τους.

Η καλύτερη άμυνα ενάντια σ αυτή 
την πιθανότητα είναι να την αποτρέ- 
ψεις, μη δίνοντας την ευκαιρία στους 
υπόπτους να σε αφοπλίσουν.

Ενα γνωστό σχετικό παράδειγμα α
ποτελεί ο θάνατος αστυφύλακα σε 
προάστιο της Ανατολικής Αττικής, ο 
οποίος, ενώ διενεργούσε έλεγχο σε 
παρέα νεαρών ατόμων - και μάλιστα 
σε κεντρικότατο σημείο - αφοπλίσθη- 
κε και πυροβολήθηκε, σχεδόν εξ επα
φής με το ίδιο του το όπλο.

Επίσης, ένας άλλος αστυνομικός α- 
φοπλίσθηκε από τη μητέρα ενός κρα
τουμένου που συνόδευε, αλλά ευτυ
χώς το όπλο του δεν εκπυρσοκρότησε, 
όταν αυτή επιχείρησε να το χρησιμο
ποιήσει εναντίον του.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ ΣΟΥ

Για να μειώσεις λοιπόν τις πιθανότη
τες να αφοπλισθείς, τήρησε τις ακό
λουθες βασικές αρχές:

1. Να φέρεις το όπλο σου στην πλευ
ρά του δυνατού σου χεριού. Με τον
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τρόπο αυτό και το προστατεύεις καλύ
τερα και έχεις ευκολότερη και πιο ά
μεση πρόσβαση σ αυτό.

2. Φρόντισε, ώστε η θήκη του όπλου 
σου να πληρεί όλες τις προβλεπόμενες 
προδιαγραφές ασφαλείας. Πρέπει να 
είναι κατασκευασμένη από υλικά 
ποιότητας (δέρμα αντοχής ή άλλο α
νάλογο υλικό), καλοραμμένη και να 
ταιριάζει στον τύπο του όπλου που 
διαθέτεις, για σωστή εφαρμογή. Επί
σης, πρέπει να είναι μέσης, χαμηλής ή 
υψηλής προσαρμογής, ανάλογα με τις 
υπηρεσιακές σου ανάγκες.

Οι σύγχρονες υπηρεσιακές θήκες 
πληρούν όλους τους όρους ασφαλεί
ας, αφού κατασκευάζονται βάσει των 
προβλεπόμενων προδιαγραφών. Αν ό
μως αποφασίσεις να αγοράσεις κά
ποια θήκη από το εμπόριο, φρόντισε 
να είναι από αναγνωρισμένο κατα
σκευαστή. Τελευταία έχουν κατα- 
σκευασθεί θήκες, οι οποίες παρέχουν 
απόλυτη προστασία, επειδή δίνουν τη 
δυνατότητα για εξαγωγή του όπλου 
μόνον σε αυτούς που τις φέρουν.

3. Η θήκη του όπλου σου πρέπει να 
είναι πάντοτε κουμπωμένη, ιδιαίτερα 
δε όταν πλησιάζεις κάποιον ύποπτο 
για έλεγχο. Αν την ξεκουμπώσεις, θέ
λοντας να είσαι έτοιμος, ακούμπησε 
το χέρι σου πάνω στη λαβή του ό
πλου, για να το προστατεύεις.

4 . Συνήθισε να έρχεσαι πάντα σε 
στάση ετοιμότητας απέναντι στους υ
πόπτους, ώστε από πλευράς τακτικής 
να είσαι πάντα έτοιμος να αντιμετωπί
σεις κάθε αντίδραση ή επίθεσή τους, 
ακόμη και τυχόν προσπάθειά τους να 
σε αφοπλίσουν. Επιπλέον, όταν είσαι 
στη στάση αυτή, απομακρύνεις από 
τον ύποπτο και την πλευρά σου στην 
οποία μεταφέρεις το όπλο σου.

5. Οταν βρίσκεσαι πολύ κοντά σ έ
ναν ύποπτο και τον απειλείς με το ό
πλο σου, απόφυγε να το προτείνεις, 
γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να σου το 
αρπάξει. Αν δεν μπορείς να κάνεις 
διαφορετικά, κράτησε το όπλο σου 
κοντά στο σώμα σου, πάνω ακριβώς 
από τη θήκη στο ισχίο σου και στάσου 
υπό γωνία απέναντι στον ύποπτο, ώ
στε να αυξάνεις όσο το δυνατόν πε
ρισσότερο την απόσταση (του όπλου 
σου από τον ύποπτο).

Αν ο ύποπτος επιχειρήσει να σε πλη
σιάσει, μπορείς να τον κρατήσεις 
στην απόσταση που θέλεις με το αδύ

νατο χέρι σου και να τον απωθήσεις, 
ώστε να βρεις το χρόνο να κλιμακώ
σεις την αντιμετώπισή του, ανάλογα 
με την αντίσταση ή αντίδραση που εκ
δηλώνει.

6. Μην διενεργείς σωματική έρευνα, 
χειροπέδηση λαβές σε υπόπτους, κρα
τώντας το όπλο σου στο χέρι. Έχε το 
καλύτερα ασφαλισμένο στη θήκη του 
και περιορίσου στην κάλυψη που σου 
παρέχει ο συνεργάτης σου με το δικό 
του.

7. Μην φέρεις το όπλο σου χωρίς 
θήκη, διότι δύσκολα θα μπορείς να το 
τραβήξεις για να το χρησιμοποιήσεις, 
αν χρειαστεί, και είναι πολύ πιθανό 
στη διάρκεια μιας συμπλοκής σώμα 
με σώμα, να το χάσεις ή να αφοπλι- 
σθείς, με απρόβλεπτες συνέπειες για 
τη ζωή σου.

8. Μη γυρίζεις την πλάτη σου στους 
υπόπτους. Σε ελέγχους και ειδικά ό
ταν εμπλέκονται σ αυτούς πολλά άτο
μα φρόντισε να τους έχεις όλους 
μπροστά σου και μην εκθέτεις τον ο
πλισμό σου, γυρίζοντάς τους αφηρη- 
μένα την πλάτη σου. Αν αναγκαστικά 
βρεθείς ανάμεσα σε πολλά άτομα, 
φρόντισε να έχεις το χέρι σου πάνω 
στο όπλο σου, για να το προστατεύεις.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΑΠΟΠΕΙΡΩΝ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΥ

Αν παρά τις προφυλάξεις που πήρες, 
ένας ύποπτος επιχειρήσει να σου αρ
πάξει το όπλο από τη θήκη του, μπο
ρείς να καταφύγεις στις εξής τεχνικές, 
για να τον εμποδίσεις:

Απόπειρα ααιοπλισυού σου 
από μπροστά
Αν ο ύποπτος, ενώ βρίσκεται μπρο

στά σου, επιχειρήσει ξαφνικά να σου

αρπάξει το όπλο από τη θήκη, στρέψε 
μακριά του την πλευρά σου όπου το 
φέρεις και πέρασε γρήγορα σε σκληρή 
και αιφνιδιαστική αντεπίθεση. Καθώς 
στρέφεις το σώμα σου προς τα πίσω, 
κτύπησέ τον με τον αγκώνα σου ή, αν 
δεν τον φτάνεις, χτύπησέ τον με τη 
γροθιά του αριστερού σου χεριού στο 
πρόσωπο. Επειδή τα χέρια του θα εί
ναι απλωμένα προς το όπλο σου και 
το μυαλό του απασχολημένο με τη 
σκέψη να σου το πάρει, η έκπληξη, 
που θα δοκιμάσει από την αντεπίθεσή 
σου, θα τον κάνει πιο ευάλωτο στα 
χτυπήματά σου, τα οποία μάλλον δεν 
θα μπορέσει να αντιμετωπίσει, τουλά
χιστον άμεσα. Αιφνιδιασμένος όπως 
θα είναι, και ενώ εσύ βρίσκεσαι με τη 
δυνατή σου πλευρά προς τα πίσω, ξα- 
ναχτύπησέ τον με τη δεξιά γροθιά σου 
στο πρόσωπο ή στο στομάχι ή χτύπη
σέ τον με το γόνατό σου στα γεννητι- 
κά του όργανα. Το σημαντικότερο εί
ναι να βρεθείς μακριά του, ώστε να 
κλιμακώσεις την αντιμετώπισή του 
και να τον θέσεις υπό τον έλεγχό σου.

Αν ο ύποπτος προλάβει και βάλει το 
χέρι του πάνω στη λαβή του όπλου 
σου, άρπαξέ το δυνατά με το δεξί σου 
χέρι και συγκράτησέ το πάνω στο ό
πλο σου, πιέζοντας προς τα κάτω, ώ-

Αν συνηθίζεις να προτείνεις το όπλο 
σου στους υπόπτους που θέλεις να ουλ- 
λάβεις ή να ακινητοποιήσεις, με τον 
τρόπο αυτό τους διευκολύνεις να σε α-
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Αν ο ύποπτος, ενώ είναι μπροστά σου, καταφέρει να πιάσει 
τη λαβή του όπλου σου, πιάσε το χέρι του και πίεσέ το προς 
τα κάτω, ώστε να εμποδίσεις την εξαγωγή του όπλου από τη 
θήκη. Ακολούθως, ενώ κρατάς με το αριστερό σου χέρι, το δι
κό του, πιάσε με το δεξί σου χέρι τον αντίχειρά του και πίε

σέ τον προς τον πήχυ του, μέχρι να αφήσει το όπλο 
σου και πέρασε γρήγορα σε αντίμετρα για να θέσεις 
τον ύποπτο υπό τον έλεγχό σου.

Αν ο ύποπτος, ενώ 
είναι πίσω σου, κα
ταφέρει να πιάσει τη 
λαβή του όπλου σου 
με σκοπό να σου το 
αποσπάσει, πιάσε το 
χέρι του με το δεξί 
σου χέρι και πίεσέ 
το προς τα κάτω, για 
να εμποδίσεις την ε
ξαγωγή του όπλου α
πό τη θήκη.
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στε να τον αναγκάσεις να αφήσει το 
όπλο σου. Πέρασε ακολούθως σε α
ντεπίθεση, εφαρμόζοντας αντίμετρα, 
όπως περιγράψαμε στην προηγούμενη 
παράγραφο.

Απόπειρα ααιοπλισυού σου 
από πίσω

Αν κάποιος ύποπτος, ενώ βρίσκεται 
πίσω σου, πιάσει με το χέρι του τη λα
βή του όπλου σου με σκοπό την από
σπασή του, άρπαξέ τον με το δυνατό 
σου χέρι και τον καρπό του και πίεσε 
προς τα κάτω το χέρι του, ώστε να ε
μποδίσεις την εξαγωγή του όπλου 
σου.

Αν το όπλο βρίσκεται στη δεξιά 
πλευρά σου, στρέψε το σώμα του 
προς τα δεξιά και ταυτόχρονα πιάσε 
με το αριστερό σου χέρι τον αντίχειρα 
του υπόπτου και λύγισέ τον προς τον 
πήχυ του, ώστε να τον αναγκάσεις να 
αφήσει το όπλο σου.

Αν η πίεση που θα ασκήσεις στον α- 
ντίχειρά του είναι δυνατή, επίμονη και 
απότομη, ο ύποπτος θα αναγκαστεί να 
σκύψει προς το μέρος σου λόγω του έ
ντονου πόνου. Τότε, σήκωσε με δύνα
μη το γόνατό σου και χτύπησέ τον στο

πρόσωπο ή, τινάζοντας την άκρη του 
ποδιού σου, χτύπησέ τον στα γεννητι- 
κά του όργανα.

Οι προαναφερόμενες τεχνικές θα α
ποδώσουν, αν τις εκτελέσεις με απο
φασιστικότητα, ταχύτητα και με συ
ντονισμένες κινήσεις. Πρόσεξε, όταν 
τις εφαρμόζεις, να είσαι ισορροπημέ

νος και μη διστάζεις να είσαι σκληρός 
με τον αντίπαλό σου, γιατί, αν κατα
φέρει να σου αποσπάσει το όπλο σου, 
ο κίνδυνος για τη ζωή σου θα είναι ά
μεσος και οι συνέπειες απρόβλεπτες.

Συνήθως, μετά από μια πάλη σώμα 
με σώμα, οι ύποπτοι λόγω της έντα
σης, της αντιπαλότητας και ενδεχομέ
νως του μίσους που νιώθουν για τους 
αστυνομικούς, τους πυροβολούν με το 
ίδιο τους το όπλο, αν καταφέρουν να 
τους αφοπλίσουν. Πολλές φορές αυτό 
γίνεται ανακλαστικά και χωρίς δεύτε
ρη σκέψη.

Επομένως, αν κάποια φορά αφοπλι- 
σθείς, αντέδρασε άμεσα, εφαρμόζο
ντας κάποια ή κάποιες από τις τεχνι
κές που αναφέρονται στο επόμενο κε
φάλαιο, ώστε να επανακτήσεις τον έ
λεγχο του όπλου σου, πριν ο ύποπτος 
καταφέρει να στρέψει την κάνη του 
προς το μέρος σου.

Αν ο ύποπτος απλώσει τα χέρια τον, για να αρπάξει 
το όπλο σου, στρέψε την πλευρά όπου το φέρεις μα
κριά του και ταυτό
χρονα με την περι
στροφή, χτύπησε' 
τον με τον αγκώνα 
σου στο πρόσωπο...

*  Από το βιβλίο “ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ”.

. . . και ακολούθως, χτύπησέ τον με τη 
γροθιά σου, ώστε να εγκαταλείψει την 
προσπάθειά του και να βρεις το χρόνο 
να κλιμακώσεις αποτελεσματικότερες 
μεθόδους αντιμετώπισής του.
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■ που αναπτύσσουν οι αστυνομικοί με-

0 ρόλος του επαγγελματικού περιβάλλοντος
Τελευταία, οι περιπτώσεις αυτοκτονιών αστυνομικών δεί
χνουν να έχουν αυξητική τάση. Είναι δύσκολο να αποδώσει 
κανείς τα αίτια αυτών των αυτοκτονιών σε συγκεκριμέ
νους παράγοντες της προσωπικότητας ή της επαγγελματι
κής ζωής. Αυτό που αποτελεί επιτακτική ανάγκη είναι η 
συστηματική μελέτη των περιστατικών αυτοκτονίας αστυ
νομικών (σε ατομικό και υπηρεσιακό επίπεδο) για να εξα
χθούν γενικά συμπεράσματα που θα αποτελέσουν σημαντι
κό παράγοντα πρόληψης του φαινομένου για τη διοίκηση 
και τους ίδιους τους αστυνομικούς.

Η αυτοκτονία είναι ένα πολυ
διάστατο φαινόμενο. Η ηλι
κία, η εθνικότητα, η φυλή, 
το γένος, η προσωπικότητα, 
η ψυχολογική προδιάθεση, 

οι προηγούμενες εμπειρίες και η κοι
νωνικοποίηση, μπορεί να παίζουν ρό
λο, σε διαφορετικό βαθμό, σε μια αυ
τοκτονία. Για να πούμε ότι οι αυτο
κτονίες των αστυνομικών διαφέρουν 
από τις αυτοκτονίες του υπόλοιπου 
πληθυσμού, θα πρέπει να βρούμε λό
γους που η ιδιότητα ακριβώς του α
στυνομικού είναι εκείνη που μεγιστο
ποιεί την πιθανότητα αυτοκτονίας. Έ
ρευνες που έχουν γίνει σε άλλες χώρες 
έχουν δείξει ότι ο μέσος όρος αυτο
κτονιών αστυνομικών είναι μεγαλύτε
ρος από το μέσο όρο αυτοκτονιών του 
γενικού πληθυσμού (Violanti, 1997).

Οι κυριότεροι λόγοι που οδηγούν 
τους αστυνομικούς στην αυτοκτονία 
θεωρούνται οι παρακάτω (Violanti, 
1995, 1997; Turvey, 1995):

• Το υψηλό επίπεδο στρες που 
για τους ερευνητές είναι ίσως ο κυριό- 
τερος παράγοντας. Η δουλειά του α
στυνομικού, συνδεδεμένη με τον κίν
δυνο και την πίεση, μπορεί να κάμψει 
και τις πιο ισχυρές προσωπικότητες.

του Αστυνόμου Α'
Ιωσήφ ΚΑΜΠΑΝΑΚΗ

• Η απογοήτευση και η αίσθη
ση αδυναμίας. Ο αρχικός ιδεαλι
σμός του νέου αστυνομικού για την 
προσφορά έργου προς τους πολίτες 
γρήγορα δίνει τη θέση του στην απο
γοήτευση και στην αίσθηση αδυναμί
ας, αφού ο αστυνομικός βλέπει ότι δεν 
είναι συμπαθής, δεν έχει τη στήριξη 
του κοινού ή και της διοίκησης, η ορ
γάνωση της υπηρεσίας δεν ανταπο- 
κρίνεται στις πραγματικές απαιτήσεις, 
το σύστημα δικαιοσύνης λειτουργεί 
με εμφανείς αδυναμίες και η δική του 
δράση δεν μπορεί να διορθώσει τα 
πράγματα.

• Η πρόσβαση σε όπλα. Οι πε
ρισσότερες αυτοκτονίες γίνονται με 
τη χρήση του ατομικού όπλου. Το ό
πλο, σύμβολο δύναμης για προστασία 
της ζωής (εαυτού και άλλων), δίνει 
την αφορμή για αφαίρεση της ζωής. 
Και μόνο η κατοχή οπλισμού μπορεί 
να επηρεάσει αποφασιστικά την από
φαση για αυτοκτονία. Έχει βρεθεί ότι 
οι αστυνομικοί του Λονδίνου, οι οποί
οι δεν φέρουν όπλο, έχουν την ίδια α
ναλογία αυτοκτονιών με τον υπόλοιπο 
πληθυσμό την ίδια στιγμή που η ανα
λογία σε άλλες αστυνομίες, που φέ
ρουν όπλα, είναι πάνω από το μέσο ό
ρο του πληθυσμού.

• Η αστυνομική κουλτούρα, η 
οποία θέλει τους αστυνομικούς να εί-

ταξύ τους για να “επιβιώσουν” μέσα 
στο επικίνδυνο και επώδυνο επαγγελ
ματικό περιβάλλον οδηγεί σε κοινωνι
κή απομόνωση, που εκφράζεται με 
ταύτιση με τους “συναδέλφους” και 
διαχωρισμό από τους “άλλους”. Τα 
στερεότυπα που αναπτύσσουν και οι 
δύο ομάδες (αστυνομικοί/άλλοι) είναι 
εκείνα που συνδέονται με τις υπερφυ
σικές ιδιότητες που προσδίδονται 
στους αστυνομικούς, σύμφωνα με τις 
οποίες πρέπει να αντέχουν σε ψυχικές 
και σωματικές δοκιμασίες, να μην έ
χουν συναισθηματικές ή άλλες αν
θρώπινες αδυναμίες, να μην επηρεά
ζονται από τα προβλήματα και τη δυ
στυχία του κόσμου, να λύνουν από 
μόνοι τους τα προβλήματά τους, κ.α. 
Γι’αυτό και οποιαδήποτε παραπτώμα
τα αστυνομικών ή παρεκκλίσεις από 
τα αποδεκτά όρια συμπεριφοράς με- 
γενθύνονται επειδή ακριβώς είναι α
στυνομικοί. Αυτή η ιδιαιτερότητα επι
βαρύνει πολύ αρνητικά την ψυχολογί
α των αστυνομικών, ιδιαίτερα όταν 
δημοσιοποιούνται αρνητικές συμπερι
φορές τους.

Επίσης, η αστυνομική κουλτούρα 
υποστηρίζει ένα ιδιαίτερο επαγγελμα
τικό τρόπο σκέψης των αστυνομικών, 
οι οποίοι κρίνουν τις καταστάσεις και 
τα προβλήματα που τους παρουσιάζο
νται ως καλά ή κακά, λάθος ή σωστά, 
δηλαδή με αντιλήψεις του τόπου ά- 
σπρο-μαύρο, ενώ οι ενδιάμεσες απο
χρώσεις δεν υπάρχουν. Αυτές οι αντι
λήψεις μεταφέρονται πολλές φορές α
πό το επαγγελματικό στο προσωπικό 
περιβάλλον με αποτέλεσμα οι αστυ
νομικοί να ενεργούν κατά τον ίδιο 
τρόπο και ως γονείς, σύζυγοι, φίλοι ή 
σε οποιαδήποτε άλλη σχέση, λαμβά- 
νοντας “ακραίες” αποφάσεις σε προ
βλήματα που αντιμετωπίζουν.

Βέβαια, υπάρχουν πολλοί άλλοι λό
γοι που μπορεί να οδηγήσουν σε αυ
τοκτονία τους αστυνομικούς. Πολλοί 
ερευνητές (Violanti, 1995; Turvey, 
1995) υποστηρίζουν ότι τέτοιοι παρά
γοντες μπορεί να είναι (α) η συνεχή ε
παφή τους με την ανθρώπινη δυστυχί-
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α, (β) η ημιστρατιωτική δομή της α
στυνομίας, (γ) οι περιπτώσεις μοναχι
κών αστυνομικών που δεν ενσωματώ
νονται στην αστυνομική υποκουλτού- 
ρα, (δ) τα αντιφατικά μηνύματα που 
δίνει η κοινωνία, αφού η δράση των α
στυνομικών συχνά βάλλεται από τα 
ΜΜΕ, τα δικαστήρια και πολλές φο
ρές από την ίδια την ηγεσία και τους 
προϊστάμενους, (ε) η συνεχή επαφή 
των αστυνομικών με τη βία και το θά
νατο με αποτέλεσμα το μετατραυμα- 
τικό στρες, που λειτουργεί προσθετι
κά, και το ψυχολογικό τραύμα που 
προέρχεται από την έκθεση στο θάνα
το και τη βία.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι κα
θεμιά από τις παραπάνω αιτίες που ο
δηγούν στην αυτοκτονία τους αστυνο
μικούς συνήθως δεν αποτελεί από μό
νη της και μοναδικό αίτιο αυτοκτονί
ας. Τις περισσότερες φορές συνυπάρ
χει και με μία ή περισσότερες άλλες 
αιτίες, οι οποίες μπορεί να συνδέονται 
με το επάγγελμα μπορεί και όχι. Τα 
“επαγγελματικά” αίτια που οδηγούν 
σε αυτοκτονικές συμπεριφορές μπο
ρεί να λειτουργούν προσθετικά ή συν
δυαστικά με άλλες αιτίες που παρου
σιάζονται και στον υπόλοιπο πλη
θυσμό (π.χ. οικογενειακά-οικο- ··' 
νομικά-αισθηματικά προβλήμα- V. · 

Τα)·
Τα στατιστικά στοιχεία δεί- 

χνουν ότι μεγαλύτερες συχνότη- Γ· 
τες αυτοκτονιών παρουσιά
ζουν οι αστυνομικοί που είναι 
άνδρες μέχρι 35 ετών, έ· 
χουν προϋπηρεσία μέχρι 
10 χρόνια, έχουν 
βιώσει πρόσφα
τα απώλεια οικείου 
προσώπου ή σοβαρή 
απογοήτευση. Για την 
αφαίρεση της ζωής 
τους χρησιμοποιούν το 
δικό τους πιστόλι ή περί
στροφο. Πολύ συχνά οι αυτο
κτονίες συνδέονται με αλκοολισμό, με 
ψυχώσεις και με οικογενειακά προ
βλήματα (Violanti, 1995, 1997; Tur- 
vey, 1995).

Η μελέτη των παραπάνω αιτίων θα 
μπορούσε να διδάξει πολλά στην α
στυνομία, η οποία θα πρέπει σταματή
σει να βλέπει παθητικά και από από
σταση το φαινόμενο και να προχωρή
σει κατ’αρχήν στα παρακάτω βήματα:

* Το πρώτο που έχει να κάνει εί
ναι να παραδεχτεί ότι το πρόβλημα 
είναι υπαρκτό και σοβαρό. Η ίδια η 
φύση του επαγγέλματος ενισχύει σε 
πολλές περιπτώσεις την απόφαση για 
την αυτοκτονία. Και μόνο η ύπαρξη 
του ατομικού όπλου είναι κάτι που ευ
νοεί την απόφαση. Εάν δεν υπήρχε το 
όπλο ίσως πολλές αυτοκτονίες δεν θα 
γινόταν. Θα πρέπει η υπηρεσία να ε
ντάξει μέσα στον προγραμματισμό της 
την πρόληψη των αυτοκτονιών, μέσα 

από την παραδοχή ότι 
■ . '·)■ '·  ;" > το ίδιο το επάγγελμα 

■·. · “ ·. _ ' ευνοεί αυτοκατα-
·\· · ' '*'· ·Α ατροφικές συμπε-

■·'**.: ριφορές.

* Το δεύτερο βήμα είναι η εκπαί
δευση του προσωπικού. Η εκπαί
δευση μπορεί να βοηθήσει σε δύο επί
πεδα. Το πρώτο αφορά την εκπαίδευ
ση του αστυνομικού προσωπικού, ώ
στε να επηρεάζεται όσο το δυνατόν 
λιγότερο από τις καταστάσεις που 
προδιαθέτουν σε αυτοκτονία (αντιμε
τώπιση στρες, δημιουργία υψηλού η
θικού και κινήτρων, καταπολέμηση 
των αρνητικών πλευρών της αστυνο
μικής κουλτούρας, κ.α.). Το δεύτερο 
αφορά την εκπαίδευση των προϊστα
μένων, ώστε να έχουν την κατάλληλη 
συμπεριφορά προς το προσωπικό, η ο
ποία θα αποτρέπει αυτοκαταστροφι- 
κές τάσεις. Επίσης θα πρέπει να έχουν 
τις γνώσεις, ώστε να εντοπίζουν και α
κόμη να προλαμβάνουν ψυχοπαθολο- 
γικές καταστάσεις του προσωπικού.

* Το τρίτο βήμα είναι η συστημα
τική μελέτη του φαινομένου των 
αυτοκτονιών των αστυνομικών. Η 
μελέτη αυτή μπορεί να περιλαμβάνει 
καταγραφή των περιπτώσεων (ατομι- 
κές-συνόλου), στατιστική ανάλυση, 
συγκριτικές μελέτες με άλλα κράτη, 
εκπόνηση σχετικού εκπαιδευτικού υ
λικού, ενημέρωση των ενδιαφερομέ
νων και του προσωπικού μέσα από 
συνέδρια, δημοσιεύσεις και φυλλάδια, 
ανάληψη σχετικών ερευνών από κοι
νωνικούς επιστήμονες, κ.α. □
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
Διευθύνσεις

Σ
την περιοχή της Θράκης αστυ
νομεύεται μια πολυπολιτισμι- 
κή κοινωνία διότι στην περιο
χή διαβιούν 106.000 μουσουλ
μάνοι και 19.000 Έλληνες εκ 
Πόντου. Το γεγονός αυτό επιτείνει την 

ήδη υπάρχουσα ανεργία και οξύνει τις 
αδυναμίες ένταξης στο σύστημα της ε
λεύθερης αγοράς εργασίας.

Η διαφορετικότητα των σύνοικων 
στοιχείων δεν φαίνεται να επηρεάζει αυ
ξητικά την εγκληματικότητα στην ευρύ
τερη περιοχή της Θράκης, με εξαίρεση 
την αύξηση των κλοπών, των διαρρήξε
ων, των σωματικών βλαβών, τη διακίνη
ση μικροποσοτήτων ναρκωτικών και τη 
λαθρεμπορία τσιγάρων, που παρατηρεί- 
ται στις εγκαταστάσεις των εκ Πόντου.

Στην περιοχή της Θράκης δεν υπάρχει 
οργανωμένο έγκλημα, με την έννοια των 
ιεραρχικά δομημένων συμμοριών, με 
πειθαρχία, συγκεκριμένες αποστολές και 
διασυνδέσεις. Παρά ταύτα επισημαίνε- 
ται η κατά περιόδους παρουσία ημεδα
πών και αλλοδαπών μικροομάδων, που

Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης, 
Υποστράτηγος κ. Νικόλαος Ζαπαρτίδης

έρχονται από άλλες περιοχές της χώρας, 
προκειμένου να πάρουν ναρκωτικά από 
Τούρκους εμπόρους που εισέρχονται 
λαθραία στη χώρα, να κλέψουν ή να με
ταφέρουν λαθρομετανάστες που μπαί
νουν από την Τουρκία.

Έντονα και πιεστικά εκδηλώνεται το 
φαινόμενο της λαθρομετανάστευσης α
πό την Τουρκία Κούρδων, Ιρακινών, I- 
ρανών, Πακιστανών, Αφγανών, Μπα
γκλαντές και άλλων αφροασιατών. Τε
λευταία διαπιστώνεται και είσοδος από 
τα βόρεια σύνορα, ιδίως Βουλγάρων, 
Ουκρανών, Μολδαβών, Ρουμάνων και 
Ρώσων λαθρομεταναστών.

Το φαινόμενο της λαθρομετανάστευ
σης εκδηλώνεται αυξητικά στην περιοχή, 
γιατί το πέρασμα δια θαλάσσης δημιουρ
γεί πολλαπλούς φόβους για ατυχήματα 
και διότι το πέρασμα του Έβρου τη θερι
νή περίοδο είναι ευκολότερο. Η είσοδος 
πραγματοποιείται από διάφορα σημεία 
της Ε.Ζ. - Α.Ζ. ευθύνης του Στρατού και 
λόγω της μεγάλης έκτασης των συνόρων, 
του δύσβατου της περιοχής, της πυκνής 
βλάστησης, οι επιχειρήσεις εντοπισμού 
και σύλληψης των λαθρομεταναστών πα
ρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες.

Παρόλα αυτά, τα δέκα Τμήματα Συ
νοριακής Φύλαξης που έχουν ιδρυθεί 
στους νομούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης 
και Δράμας, συνεπικουρούμενα από το 
σύνολο των αστυνομικών δυνάμεων ε
πιτυγχάνουν το σκοπό τους και υπάρ
χουν πολύ θετικά αποτελέσματα.

Ειδικότερα το 1997 συνελήφθησαν α
πό τις Αστυνομικές Διευθύνσεις 12.725 
λαθρομετανάστες, το 1998 συνελήφθη
σαν 15.514, το 1999 συνελήφθησαν 
19.641 και το πρώτο εξάμηνο του 2000 
συνελήφθησαν 11.292.

Στα πλαίσια της γενικής αστυνόμευ
σης αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιο
χή της Θράκης υπάρχουν οι Δικαστικές 
Φυλακές Κομοτηνής και ότι στην περιο
χή αρμοδιότητας εντάσσονται και τα α
εροδρόμια της Αλεξανδρούπολης και 
της Χρυσούπολης.

Από πλευράς τροχαίας, αστυνομεύε
ται ο κύριος οδικός άξονας που συνδέει 
την Ευρώπη με την Ασία και περνάει 
μέσα από τις μεγάλες πόλεις αλλά και α
πό πολλά χωριά της περιοχής. Τα αυτο
κίνητα που τον διατρέχουν είναι πάρα 
πολλά, ιδίως το καλοκαίρι που περνούν 
οι ασιάτες μετανάστες στη Δυτική Ευ
ρώπη (κυρίως Τούρκοι) και ως εκ τού
του τα προβλήματα των Υπηρεσιών 
Τροχαίας είναι διογκωμένα. Αρκετά επί
σης τροχαία ατυχήματα συμβαίνουν στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής 
αλλά και στους αγροτικούς δρόμους. Το 
1997 σημειώθηκαν 1.290 τροχαία ατυ
χήματα με 127 νεκρούς, το 1998 1.419 
ατυχήματα με 178 νεκρούς και το 1999 
1.273 ατυχήματα με 168 νεκρούς. Το 
πρώτο εξάμηνο του 2000 σημειώθηκαν 
464 ατυχήματα με 62 νεκρούς και 705 
τραυματίες.

ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Στην Αλεξανδρούπολη, πρωτεύουσα 
του νομού Έβρου, έχει την έδρα 

της η οικεία Αστυνομική Διεύθυνση, 
η οποία λειτουργεί από το 1988, όταν 
δυνάμει του Π.Δ. 161/1988 καταργή- 
θηκε η Α.Δ. Έβρου και στη θέση της

Ο Αστυνομικός Διευθυντής 
Αλεξανδρούπολης, κ. Βασίλειος Ναζλής

συστάθηκαν και λειτούργησαν δύο 
Αστυνομικές Διευθύνσεις: Αλεξαν
δρούπολης και Ορεστιάδας.

Τα όρια της Αστυνομικής Διευθύν- 
σεως ορίζονται, προς Ανατολάς από 
τον ποταμό Έβρο, στο Βορρά από την 
Α.Δ. Ορεστιάδας, προς Δυσμάς από 
τη Βουλγαρία και την Α. Δ. Ροδόπης 
και στο Νότο από τα παράλια του 
Θρακικού Πελάγους.

Ο πληθυσμός που ενδημεί στα όρια 
της Α. Δ. Αλεξανδρούπολης ανέρχε-
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ται σε 72.966 κατοίκους, οι οποίοι α
σχολούνται κυρίως με τη γεωργία, 
κτηνοτροφία, αλιεία, υλοτομία και με
ρικώς με τη βιοτεχνία, βιομηχανία και 
τον τουρισμό.

Τα θέματα που αντιμετωπίζει η Α. 
Δ. Αλεξανδρούπολης είναι πολλά και 
ποικίλα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ: Στους τομείς της 
γενικής αστυνόμευσης, όπως είναι η 
Αγορανομία, η εφαρμογή του Γ.Ο.Κ., 
του Υγειονομικού Κανονισμού και 
των Αστυνομικών Διατάξεων περί 
κοινής ησυχίας, η δραστηριότητα των 
υπηρεσιών κρίνεται ικανοποιητική. 
Στόχος της Α.Δ. είναι ο συνεχής έλεγ
χος της ποιότητας των προσφερομέ- 
νων αγαθών, η πάταξη της αισχροκέρ
δειας, η αντιμετώπιση της ηχορύπαν
σης, καθώς και η αντιμετώπιση της 
αυθαίρετης δόμησης. Για την μεγαλύ
τερη προσφορά προς τον πολίτη λει
τουργούν από την αρχή του έτους ο
μάδες πεζών περιπολιών, θεσμός, ο ο
ποίος έγινε αποδεκτός ευμενώς από 
την τοπική κοινωνία. Τα Αστυνομικά 
Τμήματα λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα για τους αγώνες των 38 ποδο
σφαιρικών ομάδων κατά την περίοδο 
των ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων.

Στην περιφέρεια της Α. Δ. λειτουρ
γεί ένα Πρωτοδικείο, στην έδρα του 
οποίου λειτουργούν Μικτό Ορκωτό 
Δικαστήριο, Τριμελές και Μονομελές 
Πλημμελειοδικείο και πλέον αυτών 
λειτουργούν Μεταβατικά Μονομελή 
Πλημμελειοδικεία στο Σουφλί και τη 
Σαμοθράκη.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Η ύπαρξη μεγάλου α
ριθμού ξενοδοχείων στην Αλεξαν
δρούπολη και τη Σαμοθράκη και η αύ
ξηση του αριθμού των επισκεπτών, ι
διαίτερα κατά τη διάρκεια των θερι
νών μηνών, επιβάλλει τη συνεχή διε
νέργεια τουριστικών ελέγχων. Άμεσο 
μέλημα της Α.Δ. είναι η συνεχής ανα
βάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών 
και τα αποτελέσματα κρίνονται ικανο
ποιητικά.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η λαθρομε
τανάστευση θεωρείται το μείζον προς 
αντιμετώπιση πρόβλημα, καθόσον τα 
86 χιλιόμετρα κοινών χερσαίων και 
ποτάμιων συνόρων με την Τουρκία, ο
δηγούν τους λαθρομετανάστες, αλλά

και τα κυκλώματα διακίνησης στον 
παρέβριο χώρο. Κύριος στόχος της 
Α.Δ. είναι η εξάρθρωση των κυκλω
μάτων διακίνησης, ώστε να μειωθεί 
δραστικά το ζήτημα που καταταλαι- 
πωρεί όλη τη χώρα. Το 1999 συνελή- 
φθησαν112 διακινητές λαθρομετανα
στών, κατασχέθηκαν 25 φορτηγά, 54 
επιβατηγό και σημαντικά χρηματικά 
ποσά. Οι λαθρομετανάστες που συνε- 
λήφθησαν πλησιάζουν τα 12.000 άτο
μα.

Η περιφέρεια της Α.Δ., λόγω της 
γεωγραφικής της θέσεως και κυρίως 
λόγω της γειτνιάσεως με την Τουρκία, 
της σιδηροδρομικής και οδικής συν- 
δέσεως με την υπόλοιπη Ελλάδα και 
κατ’ επέκταση με τις χώρες της Μέ
σης Ανατολής, αποτελεί τη φυσική γέ
φυρα μεταφοράς (δια ξηράς) των κά
θε είδους ναρκωτικών ουσιών από τις 
χώρες παραγωγής στην κεντροδυτική 
Ευρώπη.

Ειδικότερα κατά το έτος 1999 βε

βαιώθηκαν 46 παραβάσεις του νόμου 
“Περί ναρκωτικών” και συνελήφθη- 
σαν 76 άτομα.

Σχετικά με τη Δημόσια Ασφάλεια, 
στόχος κύριος είναι η πρόληψη και η 
καταστολή με περιπολίες και ελέγ
χους και για την καλύτερη και μεγα
λύτερη αποτελεσματικότητα ιδρύθηκε 
και λειτουργεί ειδική ομάδα καταστο
λής της εγκληματικότητας.

Βεβαίως, πρέπει να τονισθεί ότι την 
τελευταία πενταετία δεν διαπράχθη- 
καν εγκλήματα κατά της ζωής, ενώ τα 
εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας θεω
ρείται ότι βρίσκονται σε συνήθη επί
πεδα, χωρίς να αντιμετωπίζονται ι
διαίτερα σοβαρά θέματα.

Τα αντικείμενα που απασχολούν 
της υπηρεσίες της Α. Δ., λόγω της γε
ωγραφικής της θέσεως είναι πολλά 
και σοβαρότατα, γι’ αυτό και η επα
γρύπνηση είναι συνεχής και καταβάλ
λονται ιδιαιτέρως έντονες και συντο
νισμένες προσπάθειες για την αντιμε
τώπιση των προβλημάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ: Η πρόληψη 
των τροχαίων ατυχημάτων και η εξα
σφάλιση ομαλών συνθηκών κυκλοφο
ρίας οχημάτων και πεζών, αποτελεί το 
κύριο μέλημα των υπηρεσιών, όμως, 
το πρόβλημα καθίσταται δύσκολο, λό
γω της αυξήσεως του αριθμού των ο
χημάτων και της μη καλής καταστά- 
σεως του οδικού δικτύου. Για το σκο
πό αυτό οι αξιωματικοί των υπηρε
σιών Τροχαίας πραγματοποιούν συ
χνές διαλέξεις σε μαθητές και επαγ- 
γελματίες.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕ
ΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: Τα προβλή
ματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσί
ες από πλευράς προσωπικού, τεχνικού 
εξοπλισμού και στέγασης, κατά μεγά
λο μέρος είναι κοινά με αυτά των άλ
λων υπηρεσιών του Σώματος. Η έλ
λειψη προσωπικού και μέσων, η ίδρυ
ση νέων υπηρεσιών, η μη ανανέωση 
του προσωπικού, η απόσπαση του 
προσωπικού σε διάφορες υπηρεσίες ε
ντείνουν τις υφιστάμενες δυσχέρειες, 
οι οποίες εμφανίζονται ιδιαίτερα αυ
ξημένες κατά τους θερινούς μήνες. Τα 
οχήματα και τα άλλα τεχνικά μέσα 
που υπάρχουν, κατά το πλείστον, εί
ναι πεπαλαιωμένα και ξεπερασμένης 
τεχνολογίας.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Στην Ορεστιάδα έχει την έδρα της 
η οικεία Αστυνομική Διεύθυνση, 

η οποία λειτουργεί όπως ήδη αναφέρ
θηκε από το 1988.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Λόγω της 
γεωγραφικής της θέσης, η περιοχή αρ
μοδιότητας της Α.Δ. Ορεστιάδας αντι
μετωπίζει ισχυρό πρόβλημα διακίνη
σης ναρκωτικών ουσιών και λαθρομε
ταναστών από την ελληνοτουρκική

μεθόριο μέσω του ποταμού Έβρου, γι’ 
αυτό και καταβάλλεται κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος. Για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος της λαθρομετανά
στευσης, που εντείνεται κατά την θε
ρινή περίοδο που σημειώνεται πτώση 
στη στάθμη του ποταμού, καταβάλλε
ται κάθε δυνατή προσπάθεια από τα 
Τμήματα Συνοριακών Φυλάκων Ορε
στιάδας, Διδυμοτείχου και Κυπρίνου.

Επί πλέον, στο μήκος 12,5 χιλιομέ
τρων των Ελληνοτουρκικών συνόρων 
(από Καστανιές μέχρι Ν. Βύσσα), έ
χουν αναπτυχθεί ναρκοπέδια, με απο
τέλεσμα, κατά καιρούς, να αποπειρώ
νται οι λαθρομετανάστες να εισέλ
θουν στη χώρα μέσω των ναρκοπεδί
ων με δυσάρεστες συνέπειες.

Η εγκληματικότητα είναι συχνή και 
απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση και πα
ρακολούθηση λόγω του τρόπου δρά- 
σεως και εφευρετικότητας των διαφό
ρων ατόμων που ασχολούνται με τη 
διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κα

0 Αστυνομικός Διευθυντής Ορεστιάδος, 
κ. Αθανάσιος Μαργαριτοΰδης

θώς και της συνεργασίας που παρατη- 
ρείται μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων 
εμπόρων στον τομέα αυτό.

Στα ανατολικά όρια της Α. Δ. βρί
σκεται ο ποταμός Έβρος που αποτελεί 
φυσικό σύνορο της χώρας με την 
Τουρκία και ο οποίος παρουσιάζει ε
ξαιρετική ιδιομορφία λόγω του μεγά
λου του μήκους και της πυκνής βλά
στησης. Έχει πιστοποιηθεί επανειλημ- 
μένως ότι στις δύσβατες περιοχές του 
ποταμού γίνεται η διακίνηση των ναρ
κωτικών μεταξύ Τούρκων και Ελλή
νων εμπόρων.

Οι άνδρες της Α. Δ. Ορεστιάδας κα
ταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπά
θειες για την καταπολέμηση της δια
κίνησης ναρκωτικών και έχουν επιτύ
χει σημαντικά πλήγματα κατά των ε
μπόρων. Κατά το 1999 συνέλαβαν 41 
άτομα (Ελληνες και αλλοδαπούς), κα- 
τέσχεσαν 7,5 κιλά ηρωίνης, ικανές πο
σότητες ινδικής κάνναβης και οπίου. 
Την ίδια χρονιά στις περιοχές πέριξ 
του ποταμού Έβρου έγινε καταστρο
φή δια ψεκασμού με ζιζανιοκτόνο 
24.960 αυτοφυών φυτών ινδικής κάν
ναβης.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ: Η Α.Δ. Ορε
στιάδας, πέραν της υφιστάμενης νο
μοθεσίας και των διαταγών του Υ
πουργείου Δημοσίας Τάξεως, καταγί
νεται περισσότερο με τη συγκρότηση 
συνεργείων ραντάρ και αλκοτέστ, για 
τη βεβαίωση των αντίστοιχων παρα
βάσεων, οι οποίες είναι κύρια αιτία 
προκλήσεως τροχαίων ατυχημάτων. 
Φυσικά, πρέπει να επισημανθεί το γε
γονός ότι το οδικό δίκτυο της περιο
χής που αστυνομεύει η Α.Δ. Ορεστιά
δας δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρο
νες απαιτήσεις οδικής ασφάλειας και 
εύρυθμης κυκλοφορίας, πρόβλημα 
που λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις κα
τά τις περιόδους συγκομιδής αγροτι
κών προϊόντων (διότι πρόκειται για α
γροτική περιοχή) με την κυκλοφορία 
ογκωδέστατων και βραδυπορούντων 
γεωργικών μηχανημάτων σε ακατάλ
ληλους δρόμους και μάλιστα κατά τη 
χειμερινή περίοδο, λόγω και των οξυ- 
μένων καιρικών συνθηκών.

Η Α.Δ. Ορεστιάδας, στα πλαίσια 
της πρόληψης των τροχαίων ατυχημά
των, έχει καθιερώσει τη διενέργεια 
διαλέξεων κυκλοφοριακής αγωγής σε 
όλα τα Δημοτικά Σχολεία της περιο
χής, σε στρατιωτικές μονάδες αλλά 
και σε άλλες κοινωνικές ομάδες, με 
την προβολή ειδικών σλάιτς και τη 
διανομή έντυπου υλικού.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Από πλευράς τουρι
σμού δεν υφίσταται πρόβλημα επειδή 
στην περιοχή δεν σημειώνεται άφιξη 
τουριστών. Μοναδική τουριστική κί
νηση που παρατηρείται είναι κατά την 
περίοδο των θερινών μηνών, λόγω της 
άφιξης των μεταναστών από την κε
ντρική και βόρεια Ευρώπη.

Τα οικήματα, στα οποία στεγάζο-
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νται οι υπηρεσίες της Α.Δ. Ορεστιά- 
δας. δεν επαρκούν και η συντήρησή 
τους γίνεται με πιστώσεις του Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεως και της Νο
μαρχίας Έβρου, ενώ τα οχήματα που 
υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό έχουν α- 
ντικατασταθεί με καινούργια.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΡΟΔΟΠΗΣ

Η Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης 
έχει έδρα την Κομοτηνή και αστυ

νομεύει εννέα Δήμους και τρεις Κοι
νότητες με συνολικό πληθυσμό
103.000 κατοίκους εκ των οποίων οι 
μισοί περίπου είναι μουσουλμάνοι.
Τα τελευταία χρόνια στο σύνολο του 
πληθυσμού έχουν προστεθεί και Ελ- 
ληνοπόντιοι, που ήρθαν κατά χιλιά
δες από χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.

Η Ροδόπη αποτελεί μια περιοχή ι
διαίτερου ιστορικού ενδιαφέροντος. 
Στο Μακροπόταμο εντοπίστηκαν κα
τάλοιπα ζωής παλαιολιθικού ανθρώ
που. Πολλές περιοχές παρουσιάζουν 
οργανωμένη ζωή, ενώ το σπήλαιο της 
Μαρώνειας, ένα φυσικό αριστούργη
μα, πλούσιο σε σταλαγμιτικά και στα- 
λακτιτικά “γλυπτά”, αποκαλύπτει τη 
θρησκευτική πλευρά των εν τη Ροδό
πη εγκαταβιούντων καθώς χρησιμο
ποιούνταν για χώρος λατρείας των υ
ποχθόνιων θεών. Κυκλώπεια τείχη 
σώζονται ακόμα και σήμερα στην Α
κρόπολη της Μαρώνειας, μαζί με αρ
χαία θέατρα, από τότε που ο Οδυσσέ- 
ας επιχείρησε να κυριεύσει την πόλη 
των Κικόνων, τον Ίσμαρο. Η πλούσια 
γη της Ροδόπης και τα πολλά λιμάνια

της υπήρξαν πόλος έλξης για πολλούς 
λαούς κατά το παρελθόν. Η κλασική, 
η ρωμαϊκή, η βυζαντινή εποχή και η 
τουρκοκρατία, άφησαν ανεξίτηλα τα 
σημάδια τους. Εκκλησίες και Τεμένη 
συνυπάρχουν σ’ ολόκληρο το νομό 
συνδυάζοντας το ελληνικό στοιχείο με 
αυτό της Ανατολής, διάφανα αραχνο
κεντημένο στο ανοιξιάτικο κορμί της 
το καταταλαιπωρημένο στον αιώνα 
μας, στις συμπληγάδες του ανατολι
κού και του δυτικού κόσμου.

Εκτός από τα ερείπια της αρχαιότη
τας, η Ροδόπη έχει να αναδείξει και 
πολλά απέριττου κάλλους νεοκλασικά

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Ροδόπης, 
κ. Γεώργιος Κόκκινης

κτίρια, σημάδι μιας ακόμη ακμαίας ε
ποχής στην ιστορία της. Παρόλο το 
ενδιαφέρον που παρουσιάζει η περιο
χή της Ροδόπης από τουριστικής από- 
ψεως, ο τουρισμός δεν είναι ιδιαίτερα 
αναπτυγμένος.

Στο δρόμο της ανάπτυξης έχει μπει 
όμως η βιομηχανική δραστηριότητα 
της περιοχής κάνοντας αισθητή την 
παρουσία της, παγκοσμίως, με βιομη
χανίες που εδρεύουν και λειτουργούν 
στην περιοχή Κομοτηνής. Η βιομηχα
νική της προοπτική μέλλει να δυνα- 
μωθεί με την ολοκλήρωση της Νέας 
Εγνατίας, ένα έργο που χαράσσεται 
στ’ αχνάρια της αρχαίας Εγνατίας Ο
δού που ένωνε το Δυρράχιο με την 
Κωνσταντινούπολη.

Η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει ο 
Νομός Ροδόπης και οφείλεται στην 
παρουσία των διαφορετικών πολιτι
σμικών στοιχείων που ενσωματώνει, 
απαιτεί από την πλευρά της Αστυνο
μίας μια ειδική μεταχείριση, η οποία 
συμβαδίζει απόλυτα με τις αρχές της 
ισονομίας και της ισοπολιτείας. Λόγω 
αυτής ακριβώς της πολυπολιτισμικό- 
τητας, οι δραστηριότητες της Αστυνο
μικής Διεύθυνσης επεκτείνονται των 
θεμάτων Δημόσιας Ασφάλειας και σε 
σοβαρότατα θέματα Κρατικής Ασφά
λειας.

Από τις στατιστικές των τελευταίων 
ετών προκύπτει αβίαστα το συμπέρα
σμα ότι ο εγκληματολογικός χάρτης 
της περιοχής έχει αλλάξει, δεδομένου 
ότι νέες μορφές εγκληματικότητας έ
χουν εμφανισθεί. Πρέπει να τονισθεί 
φυσικά ότι άμεση προτεραιότητα της 
Α.Δ. αποτελεί η πρόληψη και αντιμε
τώπιση των περιπτώσεων λαθρομετα
νάστευσης, ναρκωτικών και τροχαίων 
ατυχημάτων.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Τα τελευταί
α χρόνια το μεγάλο πρόβλημα που α
ντιμετωπίζει η οικεία Α.Δ. είναι η πα
ράνομη είσοδος μεγάλου αριθμού λα
θρομεταναστών που προέρχονται από 
διάφορες περιοχές της Αφρικής και 
της Ασίας, οι οποίοι εισέρχονται μέσω 
του ποταμού Έβρου στο εσωτερικό 
της χώρας, ακολουθώντας δύσβατα 
και απρόσιτα μονοπάτια της οροσει
ράς της Ροδόπης, είτε μέσα από ατρα
πούς, είτε από παράπλευρους δρόμους 
της σιδηροδρομικής γραμμής. Έχει ε
πίσης παρατηρηθεί ότι ικανός αριθμός
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Βουλγάρων λαθρομεταναστών εισέρ
χονται παράνομα στη χώρα από την 
ελληνοβουλγαρική μεθόριο και κατα
λήγουν στα μεγάλα χωριά της περιο
χής, όπου ζητούν και βρίσκουν απα
σχόληση σε καπνοχώραφα, οικοδομι
κές και άλλες χειρωνακτικές εργασίες.

Για την αντιμετώπιση της κατάστα
σης ιδρύθηκαν και λειτουργούν δύο 
νέα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης 
στις Σάπες και στον'Ιασμο, που το κα
θένα απ’ αυτά στελεχώνονται από πε
νήντα Συνοριακούς Φρουρούς και δέ
κα μόνιμα στελέχη της Αστυνομίας, 
με αποκλειστικό σκοπό την πάταξη 
της λαθρομετανάστευσης και την κα
τά το δυνατόν στεγανοποίηση των βό
ρειων συνόρων μας με αποτελέσματα 
μέχρι στιγμής θεαματικά.

Η δραστηριότητα της Α.Δ. σε θέμα
τα ναρκωτικών είναι διαρκής και α
διάπτωτη δεδομένου ότι η περιοχή 
γειτονεύει με τις χώρες της Εγγύς και 
Μέσης Ανατολής, όπου παράγονται 
μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών και οι 
έμποροι επιχειρούν να τα διοχετεύ
σουν μέσω της Ελλάδας στην ευρω
παϊκή αγορά. Λόγω της εντατικοποίη
σης των μέτρων στη γενικότερη πε
ριοχή της Θράκης οι έμποροι ναρκω
τικών επιλέγουν ως ασφαλέστερη οδό 
διέλευσης τη Βουλγαρία.

Η δράση της Α.Δ. στο ζήτημα της 
διακίνησης των ναρκωτικών δεν περιο
ρίζεται μόνον στο επίπεδο της καταστο
λής. Στα πλαίσια της καταπολέμησης 
της χρήσης και της διάδοσης διοργανώ- 
νονται εκθέσεις σε συνεργασία με το 
Κέντρο Πρόληψης Χρήσης Εξαρτησιο- 
γόνων Ουσιών Ν. Ροδόπης “Ορφέας”.

Χαρακτηριστική περίπτωση των δυ
ναμικών ενεργειών της Α.Δ. κατά των 
ναρκωτικών ήταν η σύλληψη του Ρώ
σου κακοποιού Βλαντιμίρ Ταταρένκοφ 
και της Γκαλίνα Τσέλακ σε ξενοδοχεί
ο της Μαρώνειας. Εξίσου χαρακτηρι
στική είναι και η περίπτωση εξάρθρω
σης μεγάλου κυκλώματος πολυμελούς 
δικτύου που αποτελείτο από ομογενείς 
εκ Πόντου, οι οποίοι διακινούσαν με
γάλες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων 
με λαθρεμπορικό σκάφος προσεγγίζο
ντας τις ακτές της Θράκης.

Αναφορικά με τους άλλους τομείς 
της Δημόσιας Ασφάλειας τα στατιστι
κά στοιχεία των τελευταίων ετών δεί
χνουν ότι τα προληπτικά μέτρα όπως 
οι πεζές περιπολίες και οι τακτικοί έ

λεγχοι σε οχήματα και καταστήματα 
αποδίδουν καρπούς.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ: Βαρύτητα έ
χει δοθεί και στον τομέα της πρόλη
ψης των τροχαίων ατυχημάτων. Οι ε
ντατικές και αδιάκοπες προσπάθειες 
σε συνδυασμό με την παράδοση σε 
κυκλοφορία της νεοκατασκευασθεί- 
σας Ν. Εγνατίας έχουν οδηγήσει στη 
μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. 
Κορύφωση των δραστηριοτήτων απο
τελεί η πραγματοποίηση προγραμμά
των κυκλοφοριακής διαπαιδαγώγησης 
στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 
του Δήμου Κομοτηνής με τη συμμε
τοχή των μαθητών της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Νομού. Τα υλικοτεχνικά μέσα που υ
πάρχουν και συνεχώς αναβαθμίζονται 
συμβάλλουν στην προσπάθεια που 
καταβάλλεται ώστε οι κάτοικοι της 
περιοχής να απολαμβάνουν αίσθημα 
ασφάλειας.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΞΑΝΘΗΣ

ΗΑστυνοΞάνθης έχει έδρα την Ξάν
θη και αστυνομεύει έναν πληθυ

σμό αποτελούμενο από 95.000 κατοί
κους.

Τα κύρια προβλήματα που καλείται 
να αντιμετωπίσει η Αστυνομική Διεύ
θυνση Ξάνθης είναι παρόμοια με των 
υπολοίπων Α.Δ. της Θράκης αλλά χω
ρίς ιδιαίτερες οξύτητες στα ζητήματα 
των λαθρομεταναστών και των ναρ
κωτικών.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ: Σχετικά με τη Δη
μόσια Τάξη διενεργούνται συνεχείς έ
λεγχοι ως προς την οικοδομική δρα
στηριότητα, τη διατάραξη της κοινής 
ησυχίας και την τήρηση των αγορανο- 
μικών διατάξεων και λαμβάνονται α
διάλειπτος μέτρα κατά τις αθλητικές 
εκδηλώσεις και τις θρησκευτικές τε
λετές.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Ξάνθης, 
κ. Θεολόγος Πλαστράκης
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Φωτογραφία ■ Παραγωγή VIDEO 

ν ' Γαμων 

Q  Βαπτίσεων 

q  Αρραβώνων 

■ Αρχείο 

Στολισμοί

At*·

Μούγιου * Τζεντέμη
Παπαναστασίου 38, Κ. Πατήσια, Τηλ.: 83.28.098
(Πλησίον Ηλ. Σταθμού Αγ. Νικολάου)

Επιλέγουμε 
και

Διαφέρουμε

Μ ή χ ί ΐ
ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ· ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ 

ΛΑΜΠΑΔΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΉΡΙΑ

ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο. Ε.
Ανεξαρτησίας 83 (τέρμα Λεωφ. 208), Αργυρουπόλη

τηλ. 9939 732-9927 673

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

Σ . Π Α Γ Ω Ν Η Σ
Κανακάρη 75, Πάτρα, Τηλ. - Fax 061 - 220 541

$0 ^
Υπάρχει ένα κατάστημα που σας 
καλύπτει απόλυτα και σας παραδίδει 
αμέσως, έτοιμες στολές και παραγγελία.
εξαρτήσεις και αξεσουάρ.

* Ελληνικής Αστυνομίας 
-k  Αεροπορίας
* Στρατού Ξηρός
-*· Εμπορικού και Πολεμικού Ναυτικού
* Λιμενικού Σώματος
* Πυροσβεστικού Σώματος

- Στολές »
- Πουκάμισα [ ^^γψαομα
- Παντελόνια ·

-  Πηλίκια
- Παπούτσια
- Ζώνες
- Σήματα και δακρίτικα
- Παράσημα όλων των 
σωμάτων

- Ειδικός εξοπλισμός
- Θήκες όπλων χαμηλής, 
υψηλής μασχάλης

- Χειροπέδες όλων των τύπων
- Γκλομπς
- Αλεξίσφερο. γιλέκο
- Είδη επιβίωσης

Κανακάρη 75, Πάτρα, Τηλ. - Fax 061 - 220 541



ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Σχετικά με 
τη Δημόσια Ασφάλεια δεν παρουσιά
ζονται έντονα προβλήματα. Οι διάφο
ρες υπηρεσίες της Α.Δ. έχουν ευαι
σθητοποιηθεί ιδιαίτερα στον τομέα 
της δίωξης των ναρκωτικών όπου ση
μειώθηκαν σημαντικές επιτυχίες. Το 
1999 βεβαιώθηκαν συνολικά 39 πα
ραβάσεις του νόμου “Περί ναρκωτι
κών” και συνελήφθησαν 54 άτομα, 
γεγονός που πιστοποιεί ότι σε σχέση 
με τους υπόλοιπους νομούς της Θρά
κης ο νομός Ξάνθης κατέχει τη χαμη
λότερη θέση στη διακίνηση ναρκωτι
κών.

Για το θέμα των κλοπών και των 
ληστειών, κατά το παρελθόν έτος εί
χαν τεθεί ορισμένοι στόχοι που απέ
βλεπαν στη μείωση των ποσοστών και 
οι στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν με μεγά
λη επιτυχία, με αποτέλεσμα να παρα- 
τηρείται μείωση κλοπών και ληστειών 
στο νομό.

Οι διαπραχθείσες κλοπές δεν ε
μπνέουν ιδιαίτερη ανησυχία δεδομέ
νου ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιή
θηκαν δεν μαρτυρούν την ύπαρξη ορ
γανωμένου εγκλήματος στην περιοχή 
και το πλέον ενθαρρυντικό στοιχείο 
είναι ότι δεν επισημάνθηκαν νέοι 
δράστες πέραν των ήδη σεσημασμέ
νων.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε από τις 
υπηρεσίες της Α.Δ. στον τομέα της 
λαθρομετανάστευσης. Συνελήφθη
σαν και απελάθηκαν 832 υπήκοοι ξέ
νων χωρών (οι περισσότεροι από την 
Ασία). Έχουν ενταθεί τα προληπτικά 
μέτρα στο θέμα της διαμονής και δια
κίνησης Αλβανών, με αντικειμενικό 
στόχο να παραμείνουν στην περιοχή 
μόνον οι νόμιμοι αλλοδαποί. Με τη 
δέουσα προσοχή εξετάζεται και το 
ζήτημα της παράνομης εργασίας αλ
λοδαπών καλλιτεχνών, ιδίως των 
προερχομένων από τη Βουλγαρία, τη 
Ρουμανία και τη Ρωσία, στα καφέ 
μπαρ και τα άλλα καταστήματα, λό
γω των γνωστών κοινωνικών προ

Οι συνεχείς έλεγχοι που διενεργούνται 
κατά μήκος του Εθνικού & Επαρχιακού 

οδικού δικτύου έχουν σαν στόχο την πάταξη 
της λαθρομετανάστευσης.

βλημάτων που δημιουργούν οι αλλο
δαπές καλλιτέχνιδες. Στον τομέα αυ
τό σημειώθηκε σημαντική επιτυχία, 
σε συνεργασία με την Ιντερπόλ, στην 
εξάρθρωση παράνομου κυκλώματος 
στη Βουλγαρία που χορηγούσε πλα
στά διαβατήρια σε Βουλγάρες, Ρου
μάνες κ.λπ. με αποτέλεσμα να εμφα
νίζονται ως προερχόμενες από χώρες 
της Ε.Ε.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ: Τα τροχαία 
ατυχήματα είναι ανάλογα του οδικού 
δικτύου και ακριβώς τα ίδια με των 
άλλων νομών. Στις προσπάθειες της 
Α.Δ. εντάχθηκαν οι συχνές διαλέξεις 
στα Δημοτικά Σχολεία, στα Γυμνά
σια και στα Λύκεια, συμβάλλοντας 
στην κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγη
ση των μαθητών και αυριανών οδη
γών.

Για την καλύτερη και αποτελεσμα
τικότερη αστυνόμευση της περιοχής 
τοποθετήθηκε από το Υ.Δ.Τ. τερματι
κός υπολογιστής για πάσης φύσεως ε
λέγχους που αναφέρονται στη συνθή
κη Σέγκεν.

Στον τομέα της πρόληψης και κατα
στολής της εγκληματικότητας συ
γκροτήθηκε ειδική ομάδα η οποία α- 
ποτελείται από δέκα αστυνομικούς, 

και κινείται καθημερινά 
σε όλη την περιοχή αρμο
διότητας της Α.Δ., συνή
θως τις απογευματινές και 
νυκτερινές ώρες. Σκοπός 
της συγκρότησης αυτής 
της ομάδας είναι η βελτί
ωση του έργου και της ει
κόνας της Αστυνομίας για 
την αρτιότερη προστασία 
των Ελλήνων πολιτών.

Καθιερώθηκε επίσης το 
μέτρο της πεζής αστυνό
μευσης στην πόλη της 
Ξάνθης και διατίθενται 
καθημερινά σε εικοσιτε
τράωρη βάση δώδεκα πε
ριπολίες σε επιλεγμένους 
τομείς της πόλης. Τέλος, 
αξίζει να σημειωθεί πως 
εδώ και ένα περίπου χρό
νο συγκροτήθηκε και λει
τουργεί στην Κοτύλη, το 
νεοσύστατο Τμήμα Συνο
ριακής Φύλαξης με αντι
κείμενο τη δίωξη των λα
θρομεταναστών. □
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟ 
HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAWASAKI

Πάντα
στις καλύτερες τιμές
και διακανονισμός που 

ΕΣΕΙΕ ΟΑ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ!

Λένορραν 18, τηλ.: 52.27.556 & Μεσογείων 389, τηλ.:65.16.703

ι

ι

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
ΦΑΣΟΝ - Ε Π Ι ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ - Ε Π ΙΔ ΙΟ Ρ Θ Ω Σ Ε ΙΣ

Μ ΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗ

Αν φέτος το χειμώνα σκέπτεστε 
να φορέσετε δερμάτινα ή να επιδιορθώσετε 

το παλιό αγαπημένο σας μπουφάν 
επισκεφθείτε το εργαστήριό μας.

Ειδικές ημές για τους Αστυνομικούς

ΠΑΡΑΣΧΟΥ 117, ΓΚΥΖΗ, τηλ 64.53.730

Ο  Π  Τ  I  Κ Α
Γυαλιά Οράσεως-Γυαλιά Ηλιου 

Φακοί Επαφής-Έγχρωμοι Φακοί 
Ειδικές Παραγγελίες 

Παιδικό Τμήμα
20% ΕΚΠΤΩΣΗ

Optic Design
Γωγώ Τσιμπερδώνη

Πτυχιούχος Οπτικός

Ιερά  Οδός 270 12242 Α ιγάλεω  
Τηλ.: 5 3 .1 0 .4 0 7 .5 9 .0 0 .7 3 5  - FAX: 58 .19 .195

Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ
ΣΤΡΛΤΙίΙΙΊΚΛ ΕΙΔΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στολή χαμερινή 86:27.000 δρχ
(μπουφάν - παντελόνι) ύφασμα πελάτη 

Πηλήκιο: 5.000 δρχ.
Π ουλόβερ: 7.500 δρχ
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΙΥΜΠΕΕΤΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΦΠΑ 18%

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ (Δέρμα-Cordufa) 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ (για όλα τα όπλα)

ΘΗΚΕΣ CORDURA (made in USA)

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ (S&W,"economy")

ΓΚΛΟΠ (ΚαουτσοΧκ - Πτυσσόμενα)

ΤΣΑΝΤΑΚΙΑ ΟΠΛΩΝ 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
ΣΗΜΑΤΑ 

ΦΑΚΟΙ MAG-LITE

(ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΑΣ)

ΑΡΒΥΛΑ HI-TEC (Δέρμα-Cordura)

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 31 , ΑΘΗΝΑ 10672 , ΤΗΛ. 3610280
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Π ορεία στο Μέτωπο
B E

Τα Σώματα Ασφαλείας είχαν αναμφισβήτητη συμβολή στο Έ
πος του ‘40. Τόσο στο μέτωπο, όσο και στα μετόπισθεν, στή
ριξαν το αγώνα του ελληνικού λαού απέναντι στον απρόκλη
το επιδρομέα. Στο μέτωπο, η Χωροφυλακή είχε αμεσότερη ε 
μπλοκή με τη συγκρότηση στατικών αστυνομικών υπηρεσιών, 
στις περιοχές που κατελάμβανε ο ελληνικός στρατός, αλλά 
και στρατονομικών αποσπασμάτων, αφού, ως το 1945, απο
τελούσε όπλο του στρατεύματος και είχε την ευθύνη της ά
σκησης της Στρατονομίας.

η  1 9 4 1

δη από το τέλος Αυγούστου 
1940, όταν τα σύννεφα του 
πολέμου άρχισαν να πυ
κνώνουν πάνω από τα ελ- 
ληνοαλβανικά σύνορα, άρ

χισαν να συγκροτούνται Στρατονο- 
μικά Αποσπάσματα και η συγκρότη
ση τους ολοκληρώθηκε στις πρώτες 
μέρρες από την κήρυξη του πολέ
μου, όταν με την 6/4/14 από 
29.10.1940 διαταγή του Υφυπουργού 
Δημόσιας Ασφάλειας Κων. Μανια- 
δάκη συγκροτήθηκαν Στρατονομικά 
Αποσπάσματα από άνδρες της Διεύ
θυνσης Ειδικής Ασφάλειας του Κρά
τους, της Σχολής Χωροφυλακής, και 
της Διοίκησης Χωροφυλακής Αθη
νών. Στα Αποσπάσματα αυτά διατέ
θηκαν ανά “εν τρίκυκλον μονοθέ-

σιον μετά του οδηγού αυτού, μετά 
δύο οπλοπολυβόλων και 3.000 φυ
σιγγίων” από το Τάγμα Χωροφυλα
κής Αθηνών. Μικρός αριθμός τρικύ- 
κλων διατέθηκαν και από τη Διεύ
θυνση Αστυνομίας Αθηνών. Τελικά, 
σε πλήρη ανάπτυξη, η δύναμη της 
Χωροφυλακής που διατέθηκε για υ
πηρεσία στρατονομίας ανήλθε σε 59 
αξιωματικούς, 24 πεζούς υπαξιωμα- 
τικούς και 302 πεζούς χωροφύλακες 
και 36 έφιππους υπαξιωματικούς και 
222 έφιππους χωροφύλακες.

Χρέη Γενικού Στρατονόμου ανατέ
θηκαν στο συνταγματάρχη Χωροφυ
λακής Αργύριο Δικαίο (1886 - 1952) 
από την Αιθέα Μεσσηνίας, ο οποίος 
ώς τότε ήταν Ανώτερος Διοικητής 
Χωροφυλακής Στερεάς Ελλάδας. Ο

Δίκαιος, έφεδρος ανθυπολοχαγός 
(1908), κατατάχθηκε στη Χωροφυλα
κή το 1908 και υπηρέτησε σε μονάδες 
του ηπειρωτικού μετώπου κατά τους 
βαλκανικούς πολέμου (Β. Ήπειρο, 
1914) και το 1917 προβιβάστηκε στο 
βαθμό του ανθυπομοιράρχου. Υπη
ρέτησε πολλά χρόνια σε Υπηρεσίες 
Στρατονομίας μεγάλων μονάδων. 
Στα χρόνια του εθνικού διχασμού το
ποθετήθηκε “ενεργά” στο αντιβενι- 
ζελικό στρατόπεδο, δραστηριότητα 
για την οποία διώχθηκε δικαστικά, 
πλην όμως αθωώθηκε μετά την απο
τυχία του Κινήματος του 1935. Τον ί
διο χρόνο προήχθη σε αντισυνταγμα- 
τάρχη και το 1938 σε συνταγματάρχη. 
Η προηγούμενη εμπειρία του φαίνε
ται πως έπαιξε ρόλο στο διορισμό 
του στις 30.10.1940 ως Γενικού Στρα
τονόμου.

Ως Γενικός Στρατονόμος εκπλήρω
σε στο ακέραιο τα καθήκοντά του, Δε 
δέχτηκε τη συγκάλυψη κανενός πα
ραπτώματος ατιμωτικού χαρακτήρα 
και απόσπασε την εμπιστοσύνη της υ
πηρεσιακής και πολιτικής ηγεσίας. 
Δείγμα της εμπιστοσύνης αυτής είναι 
και το απόσπασμα από το ημερολό
γιό του, που ακολουθεί. Ο Δίκαιος, 
μετά τη συνθηκολόγηση και το σχη
ματισμό της κυβέρνησης Τσολάκο- 
γλου, αποστρατεύτηκε αυτεπάγγελτα 
στις 12.5.1941, προφανώς γιατί δεν έ- 
χαιρε της εμπιστοσύνης των νέων 
“κατοχικών” πλέον αρχών. Το 1942 
συνελήφθη από τα ιταλικά στρατεύ

ματα κατοχής ως “επι
κίνδυνος για την α- 
σφάλειά τους” και 
στάλθηκε όμηρος σε 
στρατόπεδο συγκέ
ντρωσης στην Ιταλία. 
Μετά την ιταλική συν
θηκολόγηση της 8 Σε
πτεμβρίου 1943 
(Armisticio) στάλθηκε 
από τα γερμανικά 
στρατεύματα σε στρα
τόπεδο συγκέντρωσης 
της Γερμανίας, από ό
που επέστρεψε το Σε
πτέμβριο του 1945. 
Μετά την απελευθέ
ρωση ακυρώθηκε το 
διάταγμα της αυτε- 
πάγγελτης αποστρα
τείας του ως μηδέποτε
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εκδοθέν και τέθηκε σε αποστρατεία 
λόγω ορίου ηλικίας από 1.1.1944 
προαγόμενος σε Υποστράτηγο.

Το κείμενο που ακολουθεί είναι ι
διαίτερα ενδιαφέρον για πολλούς λό
γους. Κατ’ αρχάς τεκμηριώνει το εν
διαφέρον -και αυτό έχει σημασία για 
τα πολιτικά και όχι μόνον πράγματα 
της εποχής- ενός μη στρατιωτικού 
φορέα, του Υφυπουργείου Δημοσίας 
Ασφαλείας, για το ηθικό του στρα
τεύματος. Το Υφυπουργείο Δημό
σιας Ασφάλειας υπήρξε ο βασικός 
μοχλός της πολιτικής αστυνόμευσης 
στη χώρα την περίοδο 1936 -1941 και 
η περιβόητη Διεύθυνση Ειδικής Α
σφάλειας του Κράτους έπαιξε καθο
ριστικό ρόλο σ’ αυτήν. Παράλληλα α
πό το λακωνικό κείμενο του ημερο
λογίου προκύπτει η στάση των αξιω
ματικών του στρατεύματος σε μια δύ
σκολη για το μέτωπο περίοδο, όταν 
εκδηλώνεται η περίφημη εαρινή επί
θεση των Ιταλών και μόλις ένα μήνα 
πριν τη γερμανική επίθεση από τη 
Βουλγαρία (6.4. 1941). Αφήνουμε 
στην κρίση του αναγνώστη το από
σπασμα του ημερολογίου του Δικαί
ου, πιστεύοντας πως είναι ιδιαίτερα 
διαφωτιστικό, ιδίως αν διαβαστεί “α
νάμεσα στις γραμμές” του:

“Συνεπεία της υπ’ αριθ. 110.109 ε. 
έτους διαταγής του Γενικού Στρατη
γείου διετάχθη ο υποφαινόμενος Γε
νικός Στρατονόμος να εξέλθω εις την 
ζώνην επιχειρήσεων. Αναχώρησις εξ 
Αθηνών 20.2.1941, άφι- 
ξις εις Καρβασαράν.
Άφιξις εις Ιωάννινα 22 
Φ/ρίου. Επικοινωνία με 
κ. Διοικητήν Τ.Σ.Η. Α- 
ναχώρησις δια Λιμπό- 
χοβον, έδραν της IV 
Μεραρχίας. Άμεσος ε
πικοινωνία με Μέραρ
χον κ. Μπουλαλάν, συ
νταγματάρχην. Πληρο- 
φορίαι περί του ηθικού 
των ανδρών της Με
ραρχίας πλέον ή καλαί.
Αναχώρησις εκείθεν 
δΓ Αγίου Σαράντα 
29.2.41. Αναχώρησις 
διά Γκούδεσι, Σταθμόν 
Διοικήσεως 8ης Με
ραρχίας. Επεκοινώνη- 
σα μετά του στρατηγού -ρ0 μηχανοκίνητο 
Μπάκου, διοικητού 8ης

Μεραρχίας. Εις Αργυρόκαστρον ε- 
πεκοινώνησα μετά του στρατηγού κ. 
Μελά, διοικητού Αργυροκάστρου. Ε
πικοινωνία μετά του στρατηγού Κο

σμά, διοικητού του Α.Σ. Στρατού. Α- 
ναχώρησις 2.3.41 δια Σταθμόν Διοι- 
κήσεως II Μεραρχίας, χωρίον Ερίν- 
δη. Διοικητής ο στρατηγός Λάβδας. 
Επιστροφή εις Αργυρόκαστρον ώρα 
18η. Αναχώρησις εξ Αργυροκάστρου 
εις Σταθμόν Διοικήσεως της VIII 
Μεραρχίας. Άμεσος επικοινωνία με 
στρατηγόν Κατσιμήτρον.

Επέστρεψα εις Ιωάννινα επιθεω- 
ρών καθ’ οδόν τα κινούμενα αποσπά
σματα Χωροφυλακής. Ετερμάτισα δε 
την επιθεώρησιν των Στρατονομικών 
Αποσπασμάτων του Α’ Σ. Στρατού 
και εκείνων των υπό το Σώμα τούτου, 
4η, II, III και 8η Μεραρχιών. Άφιξις 
εις Ιωάννινα 17ην ώραν. Προκυψά- 
σης αμέσως ανάγκης, όπως διακό-

Δύμαμη Χωροφυλακής Πρεμετής - Αργυρόκαστρου κατά τη διάρκεια του πολέμου 1940-41

Τάγμα χωροφυλακής, κατερχόμενο την οδό Σταδίου, αναχωρεί για το μέτωπο, μετά την κήρυξη
του πολέμου 1940, χειροκροτούμενο από τους Αθηναίους.
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Σημείωση:

Το απόσπασμα του ημερολογίου 
του Αργυρίου Δικαίου αναδημοσιεύ
εται από την εφημερίδα “Σημαία” 
της 7.4.1992, ενώ οι φωτογραφίες 
που δημοσιεύονται και αφορούν την 
υπηρεσία του Αργυρίου Δικαίου κα
τά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, 
προέρχονται από το αρχείο του Ι.Κ. 
Δικαίου (Αιθέα Μεσσηνίας), τον ο
ποίο και ευχαριστούμε θερμά.

Το οίκημα στο οποίο στεγάστηκε το Αστυνομικό Τμήμα Αργυροκάστρου, μετά την Επιμέλεια: Αστυν. Β' Κων.Δανούσης
απελευθε'ρωση της μαρτυρικής πόλης από τις Εθνικές δυνάμεις το 1940.

της γνώμης μου με συνεχάρη ζωηρώς 
και με διέταξε να επανέλθω εις το 
Μέτωπον προς συνέχισιν της επιθεω- 
ρήσεως των Στρατονομικών Απο
σπασμάτων και παρακολούθησιν της 
καταστάσεως, κατόπιν των μεταβο
λών των Ανωτέρων Διοικήσεων του 
μαχομένου στρατεύματος”.

Βιβλιογραφία:
Κων/νου Αντωνίου, Ιστορία της 

Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής, 
τόμος F , Αθήναι 1963, σσ. 1509 επόμ.

Αποστόλου Δασκαλάκη, Ιστορία 
της Ελληνικής Χωροφυλακής 1936 - 
1950, τόμος Α', Αθήναι 1973, σσ. 93 - 
99.

3· Αγγέλου Πετρουλάκη, “Κάπου 
εκεί στο Αργυρόκαστρο”, Επιθεώρη
ση Χωροφυλακής, 1980, σσ. 692 - 
697.

'·  “Ένας στρατηγός θυμάται... Πο
λεμικές αναμνήσεις του Στρατηγού 
Χωροφυλακής ε.α. Ευθυμίου Τσατα- 
λού”, Επιθεώρηση Χωροφυλακής, 
1980, σσ. 698 - 699

Κων/νου Δανούση, “Η Χωροφυ
λακή στην Κορυτσά”, Επιθεώρηση 
Χωροφυλακής, 1980, σσ. 700 - 707.

Κων/νου Δανούση, “Απ’ την Α
θήνα στο Αργυρόκαστρο. Μια ηρωι
κή πορεία Ελλήνων αστυνομικών”, 
Αστυνομική Επιθεώρηση, 1990, 655 - 
658.

Κων/νου Δανούση, “22 Νοεμβρί
ου 1940 ώρα 22.00'. Οι Έλληνες α
στυνομικοί μπαίνουν πρώτοι στην 
Κορυτσά”, Αστυνομική Επιθεώρηση, 
1996, σσ. 670 - 671.

πτων την επιθεώρησιν των Στρατονο
μικών Αποσπασμάτων, επιστρέφω 
εις Αθήνας και αναφέρω αρμοδίως 
πράγματα σοβαρός σημασίας, άτινα 
υπέπεσαν εις την άμεσον αντίληψίν 
μου, ήλθον εις επικοινωνίαν μετά του 
Υπουργού Δημοσίας Ασφαλείας και 
τη εγκρίσειτου εκινήθην επιστρέφων 
εις Αθήνας, αναχωρήσας εξ Ιωαννί- 
νων την 6ην Μαρτίου ε. έτους. Αφι- 
χθείς δε την 3ην μ.μ. ώραν της αυτής 
ημέρας επαρουσιάσθην αμέσως εις 
τον Υπουργόν Δημοσίας Ασφαλείας 
και του εξέθεσα την κατάστασιν, ήτις 
κατά την γνώμην μου δεν ήτο καθ’ ο
λοκληρίαν καλή. Εσημειούτο ηττοπά
θεια και γερμανοφοβία μεταξύ των 
αξιωματικών Μονάδων τινων και ιδί
α των επιτελικών. Ο Υπουργός με 
διέταξε να διατυπώσω τας εντυπώ

σεις μου εγγράφως, την γραπτήν δε 
έκθεσίν μου ενεχείρισεν αμέσως εις 
τον Βασιλέα, όστις μετά την ανάγνω- 
σιν με εκάλεσεν και την ανέπτυξα 
και προφορικώς. Αφού έμεινε ικανο
ποιημένος εκ των πληροφοριών και

Άνδρες της Χωροφυλακής συνοδεύουν στην Αθήνα τους πρώτους Ιταλούς αιχμαλώτους 
του Αλβανικού Μετώπου.
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Υέκα οΗοτήσί'.ις και απαντήσεις που θα

Οταν το θέμα είναι η επιλογή του αθλήματος με το οποίο 
θα ασχοληθεί ένα παιδί, οι γονείς μπορούν να χωριστούν 
σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που μόνοι τους αποφασί
ζουν τι θα αρέσει στο παιδί τους και σε αυτούς που λαμβά
νουν υπόψη και τη δική του γνώμη. Οι πρώτοι αποκαλύ
πτουν τις διαθέσεις τους με σχόλια του είδους “ξέρω ότι ο 
γιος μου θα γίνει εξίσου καλός μπασκετμπολίστας με μέ
να” ή “όλα τα κορίτσια στην οικογένειά μας ασχολούνται 
με την ενόργανη”. Οι δεύτεροι αναγνωρίζουν τη διαφορε
τικότητα των παιδιών και το δικαίωμά τους να αλλάζουν 
ενδιαφέροντα ή να επιλέγουν μόνα τους τι τα ενδιαφέρει. 
Για να διαλέξετε, λοιπόν, το κατάλληλο άθλημα για το παι
δί σας, θέστε στον εαυτό σας τα ερωτήματα που ακολου
θούν, θα σας βοηθήσουν να ξεχωρίσετε τις ανάγκες του 
παιδιού από τα δικά σας ενδιαφέροντα και στόχους.
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Ι Ενδιαφέρεται το παιδί μου για τα 
αθλήματα; Το ερώτημα αυτό εί
ναι ίσως το αυτονόητο, αλλά και 

αυτό που συχνά δεν απασχολεί τους 
γονείς. Οι γονείς συχνά πιέζουν τα 
παιδιά τους να κάνουν κάτι για εντε
λώς λανθασμένους λόγους. Αν, όμως, 
το παιδί τους δεν ενδιαφέρεται να α
σχοληθεί με κάποιο άθλημα, δεν ήρθε 
και το τέλος του κόσμου. Αν μη τι άλ
λο, αν πειθαναγκαστεί να ασχοληθεί 
με κάτι που δεν του αρέσει, δεν πρό
κειται ποτέ να αποδώσει και να ωφε
ληθεί από αυτό.

2 Εχει χρόνο το παιδί για άθλη
ση; Για πολλά παιδιά τα αθλή
ματα αποτελούν τμήμα των 

δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώ
ρα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το 
σχολείο. Πρέπει, συνεπώς, να αναλο- 
γιστείτε το πρόγραμμα του παιδιού. 
Τα παιδιά που ήδη κάνουν μαθήματα 
μουσικής και συμμετέχουν σε προ
γράμματα φυσικής δραστηριότητας 
του σχολείου έχουν ήδη τόσο πολλές 
υποχρεώσεις, ώστε θα πιεστούν πολύ 
αν προστεθεί στο πρόγραμμά τους και 
κάποιο εξωσχολικό άθλημα.

3 Πόσα αθλήματα θα ενδιέφεραν 
ΤΟ παιδί; Πριν βιαστείτε να 
γράψετε το παιδί σας σε κά

ποιο άθλημα, επιτρέψτε του να δοκι
μάσει αρκετά διαφορετικά είδη, ώστε 
να καταλήξει στο ένα ή τα δύο που 
του αρέσουν περισσότερο.

4  Ποια είναι τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα κάθε αθλήματος;

Άλλα αθλήματα δίνουν έμφα
ση στις ατομικές ικανότητες και άλλα 
στις ομαδικές. Άλλα εμπεριέχουν επα
φή σώμα με σώμα και άλλα απαιτούν 
ακριβό εξοπλισμό. Όλα αυτά πρέπει 
να τα λάβετε υπόψη, πριν καταλήξετε 
σε μια απόφαση. Αν λ.χ. θέλετε να μά
θει το παιδί σας να λειτουργεί στα 
πλαίσια μιας ομάδας, πιθανώς το μπά- 
σκετ είναι καλύτερη επιλογή από το 
τένις.

S Ποιοι είναι οι κίνδυνοι τραυμα
τισμού; Κάθε άθλημα ενέχει 
πιθανά οφέλη και πιθανούς 

κινδύνους. Γενικά οι τραυματισμοί 
τείνουν να αυξάνονται στα αθλήματα 
που απαιτούν σωματική επαφή των 
παικτών. Μια καλή λύση είναι να υ
πάρχει ισορροπία μεταξύ αθλημάτων

μειωμένης επαφής, όπως η κολύμβη
ση, με αθλήματα συχνής επαφής, ό
πως το μπάσκετ.

6 Ποια αθλήματα ταιριάζουν στη 
σωματική ωριμότητα του παι
διού; Τα παιδιά που πηγαίνουν 

στην ίδια τάξη στο σχολείο μπορεί να 
διαφέρουν σημαντικά σε ύψος, βάρος, 
δύναμη και συγχρονισμό των κινήσε
ων. Αν το παιδί σας είναι πιο βραχύ
σωμο από τους συμμαθητές του 
επιλέξτε μια δραστηριότητα στην 
οποία το μικρό ύψος είναι πλεονέκτη

μα, όπως η ενόργανη γυμναστική, οι 
δρόμοι και η κολύμβηση.

7 Ποια αθλήματα ταιριάζουν 
στην ψυχική ωριμότητα του 
παιδιού; Αξιολογήστε την ικα

νότητα του παιδιού να εστιάζει κάπου 
την προσοχή του και να δέχεται οδη
γίες. Και τα δύο είναι σημαντικά για 
τα ομαδικά αθλήματα. Μερικά παιδιά, 
επίσης, συμμετέχουν με προθυμία σε 
τρεις προπονήσεις και έναν αγώνα την 
εβδομάδα, ενώ άλλα θέλουν να ασχο
λούνται με το αγαπημένο τους άθλη
μα μόνο μία φορά την εβδομάδα.

Πόσο καλός είναι ο αθλητικός 
όμιλος; Η καλή οργάνωση εί
ναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα, 

διότι σύμφωνα με την Αμερικανική 
Ακαδημία Ορθοπεδικών Χειρουργών 
οι τραυματισμοί είναι πιθανότεροι 
στη διάρκεια του ελεύθερου παιχνι
διού απ’ όσο στη διάρκεια οργανωμέ
νων αθλητικών δραστηριοτήτων. Ω
στόσο, όλοι οι αθλητικοί όμιλοι δεν 
είναι εξίσου καλοί. Εξετάστε λοιπόν 
την ποιότητα της προπόνησης που πα
ρέχουν (αν ο προπονητής μαλώνει τα
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Αθλημα & Παιδί
παιδιά ή αφήνει μόνο τα καλύτερα να 
συμμετέχουν στους αγώνες, μπορεί να 
αποθαρρύνει το παιδί σας), τον τρόπο 
κατάρτισης των ομάδων (να προτιμά
τε προγράμματα στα οποία κατατάσ
σονται τα παιδιά αναλόγως με τις ικα
νότητες και το ύψος τους, και όχι με 
την ηλικία) και τη συμπεριφορά των 
παρευρισκομένων (αν φωνάζουν και 
περιγελούν, μπορεί να αποτελόσουν 
πρόβλημα για το παιδί).

περιμένετε από το άθλημα να παρά
σχει στο παιδί σας καλή φυσική κατά
σταση. Φροντίστε να γυμνάζεται το 
παιδί σας εκ των προτέρων, ακολου
θώντας ίσως φυσικές δραστηριότητες 
που ευνοούν τη δύναμη, την αντοχή 
και την ευλυγισία. Όταν εξάλλου κα
ταλήξετε στο είδος του αθλήματος, 
καλό είναι να αρχίσει το παιδί να κά
νει και ασκήσεις σχεδιασμένες ειδικά 
για το συγκεκριμένο άθλημα.

Αγοράστε του τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό. Αναλόγως με το άθλημα,ο

Τι περιμένω από τη συμμετοχή 
του παιδιού στο άθλημα; Οταν 
οι γονείς και 

οι προπονητές θέ
τουν ως αποκλειστι
κό στόχο τη νίκη και 
ενθαρρύνουν το παι
δί να αγωνίζεται ή να 
προπονείται ακόμα 
κι αν πονάει, αυξάνε
ται σημαντικά ο κίν
δυνος τραυματισμού 
(σωματικού και ψυ
χικού). Το βάρος 
πρέπει να δίνεται 
στην ψυχαγωγία του 
παιδιού, όσο διαρκεί 
η δραστηριότητα. Να 
δίνετε επίσης έμφα
ση στα οφέλη της ά
θλησης: στις ικανό
τητες που αποκτά το 
παιδί και στους νέους 
φίλους που κάνει.

Πώς θα α-
ντιδράσω αν το παιδί θέλει 
να σταματήσει; Το ενδια

φέρον των παιδιών για τα αθλήματα 
περνά από διάφορα στάδια και δεν εί
ναι σπάνιο το φαινόμενο να θέλει ένα 
παιδί να εγκαταλείψει ένα άθλημα α
πό το πρώτο κιόλας αγώνα. Αν βρεθεί
τε αντιμέτωποι με μια τέτοια επιθυμί
α, ρωτήστε το παιδί σας πού οφείλεται 
αυτή και ακούστε τι θα σας πει. Μπο
ρεί να το τρομάζουν τα μεγαλύτερα 
παιδιά ή ο προπονητής ή να αισθάνε
ται άσχημα για τις επιδόσεις του. Ό
ταν καταλάβετε ποια είναι η αιτία της 
επιθυμίας του, μπορείτε να δείτε τι θα 
κάνετε.

Πώς να αποωύνει t o u c  
TDauuoTiououc

Εκατοντάδες παιδιά διακομίζονται 
κάθε χρόνο στα νοσοκομεία επειδή

τραυματίσθηκαν την ώρα που ασχο
λούνταν με κάποιο άθλημα. Στο 95% 
των περιπτώσεων, οι τραυματισμοί εί
ναι ήπιοι και αφορούν κοψίματα, εκ
δορές, μώλωπες θλάσεις των μυών 
και παρόμοιες καταστάσεις. Ωστόσο, 
πολλοί από αυτούς τους τραυματι
σμούς μπορεί να αποφευχθούν. Να τι 
συνιστά η Αμερικανική Ακαδημία 
Ορθοπεδικών Χειρουργών:

Υποβάλλετε το παιδί σε ένα 
τσεκ απ. Μια απλή κλινική εξέταση 
μπορεί να μη σας παράσχει όλες τις 
πληροφορίες που θέλετε. Ενημερώστε 
τον παιδίατρο για τις απαιτήσεις του 
αθλήματος με το οποίο θα ασχοληθεί 
το παιδί σας και εκείνος θα σας πει τι 
πρέπει να κάνετε.

Βοηθήστε το παιδί να αποκτή
σει καλή φυσική κατάσταση. Μην

εξοπλισμός αυτός μπορεί να είναι 
κράνος, γάντια, επιγονατίδες, περιχει- 
ρίδες κ.ά. Ζητήστε από τον προπονη
τή ή τον παιδίατρο να σας συμβουλεύ
σουν.

Μην πιέζετε το παιδί. Λίγα είναι 
τα παιδιά που από μόνα τους θα επιλέ- 
ξουν να συνεχίσουν την άθληση, εάν 
νιώσουν πόνο σε κάποιο τμήμα του 
σώματός τους. Αν, όμως, τα πιέζει γι’ 
αυτό ο γονιός, ο προπονητής ή οι συ
ναθλητές τους μπορεί να συνεχίσουν - 
σε τέτοια περίπτωση, ο κίνδυνος 
τραυματισμού είναι μεγάλος. Διδάξε
τε, λοιπόν, στο παιδί ότι πρέπει να ε
γκαταλείπει την προσπάθεια αν νιώ
σει πόνο ή, γενικά, αν αισθανθεί ότι 
κάτι δεν πάει καλά.

□
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ

MOTOROLA 
TRI BAND ΑΣΥΡΜΑΤΟ

NOKIA

MOTOROLA'

1ος χρόνος πάγιο 3.500 
2ος χρόνος πάγιο 2.500

Χρέωαπ έως Ο,β δρχ/δευτ.
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ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 
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ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
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“Η γυναίκα το 2000, αυτή η 

αέναη φρίκη”: 

αυτός θα μπορούσε να είναι 

ο πλήρης τίτλος της 

διάσκεψης των Ηνωμένων 

Εθνών για την ισότητα και 

την πρόοδο του θηλυκού 

πληθυσμού του πλανήτη μας. 

Ενώ ο χρόνος προχωρά και

,ν  \  ι  η τεχνολογία θριαμβεύει, 

k · κ  η θέση της γυναίκας
ν Μ

παραμένει άθλια στο 

μεγαλύτερο μέρος της Γης. 

Τι άλλαξε στα πέντε χρόνια 

από την προηγούμενη 

σύναξη στο Πεκίνο.

2000
Δράση για την 
ισότητα και 
την πρόοδο 
των γυναικών



T o 1995, η Τέταρτη Παγκόσμια 
Διάσκεψη για τις Γυναίκες, κα- 
τάφερε να εξασφαλίσει μία νέα 
διεθνή δέσμευση με στόχο την 
ισότητα, την ανάπτυξη και την 
ειρήνη για όλες τις γυναίκες παντού. Ε

πίσης προσάρμοσε την παγκόσμια 
agenda για την πρόοδο των γυναικών 
στις απαιτήσεις του 21 ο Αιώνα. Η Δια
κήρυξη του Πεκίνου και το Πρόγραμμα 
Δράσης, που είχαν υιοθετηθεί ομόφωνα 
από τις εκπροσώπους 189 Κρατών, α
ποτελούν μία ισχυρή agenda για την εν
δυνάμωση της γυναίκας και την ισότη
τα των φύλων.

Το Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου 
προσδιόρισε μία σειρά στρατηγικών 
στόχων και υπέδειξε τις δράσεις που θα 
έπρεπε να αναλάβουν οι κυβερνήσεις, η 
διεθνής κοινότητα, οι μη-κυβερνητικές 
οργανώσεις και ο ιδιωτικός τομέας για 
να ξεπεραστούν τα εμπόδια προς την 
πρόοδο της γυναίκας. Στόχος ήταν να ε- 
πισπευσθεί η εφαρμογή των Στρατηγι
κών για την Περαιτέρω Πρόοδο των Γυ
ναικών (που είχαν αποφασιστεί στη Διά
σκεψη για τις Γυναίκες στο Ναϊρόμπι, 
1990) και να απαλειφθούν τα εμπόδια 
προς την ενεργό συμμετοχή των γυναι
κών σε όλους τους τομείς του ιδιωτικού 
και δημόσιου βίου μέσα από μία πλήρη 
και ίση κατανομή στις αποφάσεις στον 
οικονομικό, στον κοινωνικό, στον πολι
τιστικό και στον πολιτικό τομέα.

Οι δεσμεύσεις των κυβερνήσεων στο 
Πεκίνο αντανακλούσαν την άποψη ότι η 
ισότητα γυναικών και ανδρών πρέπει να 
είναι η βασική συνισταμένη κάθε από
πειρας επίλυσης των κοινωνικών, οικο
νομικών και πολιτικών προβλημάτων 
του κόσμου. Έτσι, εκεί που κάποτε οι 
γυναίκες έδιναν μάχη για να θέσουν το 
θέμα της ισότητας σαν μέρος της agen
da, τώρα το ίδιο θέμα έχει γίνει ένας α
πό τους κύριους παράγοντες που δια
μορφώνουν την agenda.

Παρά τις προόδους που οι γυναίκες έ
χουν κάνει σε πολλές κοινωνίες, η πρό
οδος προς την ισότητα των φύλων έχει 
υπάρξει αργή και ασταθής:

•  Οι ανησυχίες των γυναικών είναι 
δευτερεύουσας προτεραιότητας σχεδόν 
σε όλα τα μέρη του κόσμου.

•  Οι γυναίκες εξακολουθούν να υφί- 
στανται διακρίσεις και περιθωριοποίη
ση, είτε άμεσες είτε έμμεσες.

•  Οι γυναίκες δεν μοιράζονται ισομε- 
ρώς τα προϊόντα της ανάπτυξης.

•  Οι γυναίκες αποτελούν το 70% των 
φτωχών του κόσμου.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τον

Ιανουάριο του 1998, έκανε έκκληση για 
την επισκόπηση σε υψηλό επίπεδο της 
εφαρμογής του Προγράμματος Δράσης 
του Πεκίνου (απόφαση A/RES/52/231). 
Αυτό έγινε αφού η Γ ενική Συνέλευση ε
παναβεβαίωσε ότι η εφαρμογή του Προ
γράμματος Δράσης θα απαιτούσε την ά
μεση και συντονισμένη δράση εκ μέ
ρους όλων, για τη δημιουργία ενός ειρη
νικού και ανθρώπινου κόσμου που θα 
βασιζόταν σε όλα τα ανθρώπινα δικαιώ
ματα και τις βασικές ελευθερίες. Αυτό 
περιλάμβανε την αρχή της ισότητας για 
όλους τους ανθρώπους όλων των ηλι
κιών, και κάθε προέλευσης.

Δράση υετό από το Πεκίνο

Πολλά έχουν επιτευχθεί από τις κυ
βερνήσεις, το σύστημα των Ηνωμένων 
Εθνών και την κοινωνία των πολιτών ως 
συνέχεια της Τέταρτης Παγκόσμιας Διά
σκεψης για τις Γυναίκες. Οι Κυβερνή
σεις έχουν θεσπίσει νομοθεσίες ή τις έ
χουν επανεξετάσει ώστε να ευθυγραμμι
στούν με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την 
Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσε
ων κατά των Γυναικών, με άλλα διεθνή 
και περιφερειακά όργανα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και με τις απαιτήσεις του 
Προγράμματος Δράσης του Πεκίνου. Η 
πρόσβαση των γυναικών στη δικαιοσύ
νη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο έχει 
βελτιωθεί, καθώς δικαστήρια σε αρκε
τές χώρες έχουν εκδώσει αποφάσεις που 
αντανακλούν την προσήλωσή τους στην 
ισότητα των φύλων.

Κυβερνήσεις έχουν πάρει μέτρα για 
να διασφαλίσουν ότι στον πολιτικό σχε
δίασμά τους για την αντιμετώπιση των 
μεγάλων προκλήσεων των καιρών μας 
και ειδικά της εξάλειψης της φτώχειας, 
λαμβάνουν υπόψη και τα καθημερινά 
προβλήματα στη ζωή των γυναικών. Μη 
κυβερνητικές οργανώσεις έχουν εξειδι- 
κευθεί στο να υποστηρίζουν την ενδυνά

μωση των γυναικών και την ίση συμμε
τοχή τους στις διαδικασίες λήψης απο
φάσεων σε όλα τα επίπεδα.

Τα διάφορα όργανα του συστήματος 
του ΟΗΕ έχουν τοποθετήσει άτομα σε 
στρατηγικά σημεία για να παρακολου
θούν την κεντρική πολιτική και τις απο
φάσεις που λαμβάνονται και να τους δί
νεται η ευκαιρία να επηρεάζουν σε θέ
ματα ισότητας των φύλων.

Τα 12 “καθοριστικό σημεία" 
του npovoauuaToc Δοάσης

Το Πρόγραμμα Δράσης, που υιοθετή
θηκε από τη Διάσκεψη του Πεκίνου, 
προσδιόρισε τα 12 “καθοριστικά σημεί
α” όπου απαιτείται η ανάληψη δράσης 
από τις Κυβερνήσεις και τη διεθνή κοι
νότητα.

1. Γυναίκες και φτώχεια
Η πλειοψηφία του 1.5 δισεκατομ

μυρίου ανθρώπων που επιβιώνουν με 
ένα δολάριο ή κάτι λιγότερο την ημέ
ρα είναι γυναίκες. Επιπλέον, το χάσμα 
μεταξύ των φτωχών ανδρών και γυναι
κών συνεχίζει να μεγαλώνει κατά την 
τελευταία δεκαετία, φαινόμενο το οποίο 
συνήθως αποκαλείται “αύξηση του πο
σοστού των γυναικών μεταξύ των φτω
χών”. Παγκόσμιός οι γυναίκες κερδί
ζουν λίγο περισσότερο από το 50% 
των χρημάτων που κερδίζουν οι άν- 
δρες.

Γυναίκες οι οποίες ζουν σε κατάστα
ση φτώχειας συχνά δεν έχουν καμία 
πρόσβαση στις βασικές πηγές εισοδήμα
τος όπως δάνεια, κατοχή γης και δυνα
τότητα κληρονομιάς. Η εργασία τους ε
ξακολουθεί (να μην πληρώνεται και να 
μην αναγνωρίζεται ενώ δεν δίνεται προ
τεραιότητα στις ανάγκες σίτισης και υ
γιεινής τους. Στερούνται επαρκούς πρό
σβασης στην εκπαίδευση και στις υπη
ρεσίες υποστήριξης και η συμμετοχή 
τους στην λήψη των αποφάσεων στο 
σπίτι αλλά και στην κοινότητα είναι ε
λάχιστη. Παγιδευμένες στο φαύλο κύ
κλο της φτώχειας, οι γυναίκες δεν έχουν 
δυνατότητα πρόσβασης σε κανενός τύ
που υπηρεσίες και πόρους προκειμένου 
να αλλάξουν την κατάστασή τους.

Εμπόδια: Η εισοδηματική ανισότη
τα, η ανεργία και τα αυξανόμενα επίπε
δα φτώχειας των ευάλωτων ομάδων, ει
δικά των γυναικών της υπαίθρου, συμ
βάλλουν στο όλο και μεγαλύτερο χάσμα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τα βάρη 
των μεγάλων χρεών, οι στρατιωτικές
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δαπάνες και τα χαμηλά επίπεδα της ανα
πτυξιακής βοήθειας εμποδίζουν τις προ
σπάθειες των κρατών να καταπολεμή
σουν τη φτώχεια.

2. Παιδεία και επιμόρφωση 
των γυναικών

Η παιδεία είναι ανθρώπινο δικαίωμα 
και απαραίτητο στοιχείο για την οικονο
μική και κοινωνική πρόοδο. Η εξασφά
λιση της πλήρους και ίσης πρόσβασης 
των γυναικών στην παιδεία πρέπει να α
ναγνωριστεί ως ένα ουσιαστικό στοιχεί
ο για την ενδυνάμωση των γυναικών και 
ένα απαραίτητο εργαλείο για την επίτευ
ξη των στόχων της ισότητας των φύλων, 
την ανάπτυξη και την ειρήνη.

Παρά την πρόοδο που έχει σημειω
θεί η πρόσβαση των γυναικών και των 
ανδρών στη μόρφωση παραμένει άνι- 
ση. Η καταπολέμηση του υψηλού πο
σοστού αναλφαβητισμού μεταξύ των 
γυναικών και των κοριτσιών αποτελεί 
μια επείγουσα ανάγκη παγκοσμίως. 
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Στατιστικής 
της UNESCO, τώρα εκτιμάται πως τα 
δυο τρίτα των 875 εκατομμυρίων ενηλί
κων αναλφάβητων σε όλο τον κόσμο εί
ναι γυναίκες. Στη Νότια Ασία, περίπου 
οι 3 στις 5 γυναίκες είναι αναλφάβητες, 
και υπολογίζεται πως οι μισές από όλες 
τις γυναίκες στην Αφρική και στις Αρα
βικές χώρες είναι ακόμα αναλφάβητες.

Η διαφορά στα ποσοστά των δυο φύ
λων όσον αφορά τη στοιχειώδη εκπαί
δευση είναι λιγότερο έντονη μεταξύ των 
νεαρών ενηλίκων. Υπάρχει μικρή ή κα
μία διαφορά στο επίπεδο μόρφωσης με
ταξύ των δυο φύλων από 15 έως 24 χρο- 
νών σε διάφορες περιοχές του κόσμου, 
συμπεριλαμβανομένων της Ευρώπης, 
της Βόρειας Αμερικής, της Λατινικής 
Αμερικής και Καραϊβικής, και της Ανα
τολικής Ασίας και της Ωκεανίας.

Εμπόδια: Οι προσπάθειες για την ε
ξάλειψη του αναλφαβητισμού και για τη 
μεγαλύτερη πρόσβαση των κοριτσιών 
σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες ό
λων των κλάδων περιορίστηκαν λόγω, 
μεταξύ άλλων, της έλλειψης πόρων για 
τη βελτίωση της εκπαιδευτικής υποδο
μής και την προώθηση της εκπαιδευτι
κής μεταρρύθμισης. Επίσης περιορίστη
καν λόγω των συνεχιζόμενων διακρίσε
ων και προκαταλήψεων καθώς και των 
στερεότυπων που βασίζονται στον δια
χωρισμό των δύο φύλων στα σχολεία 
και στις κοινότητες.

3. Γυναίκες και υγεία
Η καλή υγεία και η ευημερία εξακο

λουθούν να αποτελούν όνειρο για την 
πλειοψηφία των γυναικών διεθνώς. Κατά 
τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, οι γυ
ναίκες, σε πολλές χώρες, έχουν μειωμένη 
πρόσβαση στους χώρους υγείας σε σχέση 
με τους άνδρες. Συχνά δίνεται λιγότερη 
προσοχή στα κορίτσια απ’ ότι στα αγόρια 
σε ό,τι αφορά την πρόληψη και θεραπεία 
των παιδικών ασθενειών. Στην εφηβεία 
και κατά την διάρκεια όλης της αναπαρα
γωγικής τους ηλικίας, οι γυναίκες στε
ρούνται κατάλληλης συμβουλευτικής και 
επαρκούς πρόσβασης σε σεξουαλικές και 
γυναικολογικές υπηρεσίες υγείας. Το α
ποτέλεσμα είναι να αυξάνεται ο κίνδυνος 
πρόωρης και ανεπιθύμητης εγκυμοσύ
νης, μόλυνσης από τον ιό του AIDS 
(HIV) και από άλλα σεξουαλικά μεταδι
δόμενα νοσήματα καθώς και επισφαλών 
εκτρώσεων αλλά και επιπλοκών στην 
διάρκεια της κύησης και του τοκετού.

Εμπόδια: Η πρόοδος ήταν περιορι
σμένη λόγω της έλλειψης μιας ολιστικής 
προσέγγισης των θεμάτων υγείας των γυ
ναικών και κοριτσιών ώστε να λαμβάνε- 
ται υπόψη ολόκληρος ο κύκλος ζωής 
τους. Επίσης η κατάσταση επιδεινώθηκε 
λόγω της έλλειψης έρευνας και τεχνολο
γίας σε θέματα υγείας με ιδιαίτερη ευαι
σθησία ως προς το φύλο, και της έλλει
ψης στοιχείων που να αφορούν το φύλο 
και την ηλικία. Οι περιορισμένοι οικονο
μικοί και ανθρώπινοι πόροι είχαν σαν α
ποτέλεσμα την ανεπαρκή υποδομή και 
παροχή υπηρεσιών.

4. Βία κατά των γυναικών
Η βία κατά των γυναικών είναι ίσως 

η πιο επαίσχυντη παραβίαση των αν
θρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν κάνει 
διαχωρισμό μεταξύ συνόρων, πολιτι
σμών ή πλούτου. Όσο συνεχίζεται δεν 
μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι κάνου
με ουσιαστική πρόοδο προς την ισότη
τα, την ανάπτυξη και την ειρήνη. Κόφι 
Άνναν, Γενικός Γ ραμματέας των Ηνωμέ
νων Εθνών.
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Η βία κατά των γυναικών παίρνει διά
φορες μορφές συμπεριλαμβανομένων 
των εξής: βία μέσα στο σπίτι, βιασμός, 
εμπορία γυναικών και κοριτσιών, εξα
ναγκαστική πορνεία, βία σε περιόδους 
ενόπλων συγκρούσεων (όπως οι δολο
φονίες οι συστηματικοί βιασμοί, η σε
ξουαλική δουλεία και οι εξαναγκαστικές 
εγκυμοσύνες), φόνοι τιμής, βία που σχε
τίζεται με την προίκα, θανάτωση θηλυ
κών βρεφών και επιλογή φύλου στα έμ
βρυα προς όφελος των αρσενικών βρε
φών, ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων και άλλες επιβλα
βείς πρακτικές και παραδόσεις.

Η Διακήρυξη για την Εξάλειψη της 
Βίας κατά των Γυναικών, η οποία υιοθε
τήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών το 1993, αποτελεί α
πόδειξη ότι η διεθνής κοινότητα ανα
γνωρίζει και κατανοεί το γεγονός ότι η 
βία κατά των γυναικών συνιστά παραβί
αση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κα
θώς επίσης και μία μορφή διάκρισης κα
τά των γυναικών.

Εμπόδια: Οι προσπάθειες δυσχεραί
νουν από μία έλλειψη κατανόησης των 
αιτιών που προκαλούν τη βία κατά των 
γυναικών και από την ανεπάρκεια πλη
ροφοριών σχετικών με τις διάφορες 
μορφές βίας. Πολλές κοινωνικές και πο
λιτισμικές νοοτροπίες και αξίες ενισχύ
ουν τον υποτακτικό ρόλο της γυναίκας 
στην κοινωνία. Παρόλο που υπάρχει 
πρόοδος, η ανταπόκριση από τους δικα
στικούς υπαλλήλους, ειδικά αυτών της 
ποινικής δικαιοσύνης, εξακολουθεί να 
είναι σε πολλές χώρες αμυδρή, ενώ οι 
στρατηγικές πρόληψης παραμένουν α
ποσπασματικές και αντενεργές.

5. Γυναίκες
και Ένοπλες Συγκρούσεις

Έχει υπολογιστεί ότι περίπου το 
90% των θυμάτων πολέμου σήμερα 
είναι άμαχος πληθυσμός, η πλειοψη
φία των οποίων είναι γυναίκες και 
παιδιά, σε σύγκριση με τον προηγού
μενο αιώνα όπου το 90% αυτών που έ
χασαν τη ζωή τους ήταν στρατιώτες.

Παρά το γεγονός ότι ολόκληρες κοι
νότητες υποφέρουν από τις επιπτώσεις 
της ένοπλης σύγκρουσης, ήταν κυρίως 
οι γυναίκες και τα κορίτσια που επηρεά
στηκαν εξαιτίας του φύλου τους και της 
θέσης τους στην κοινωνία. Οι παρατά
ξεις σε εμπόλεμες καταστάσεις συχνά 
βιάζουν τις γυναίκες καμιά φορά χρησι
μοποιώντας το συστηματικό βιασμό ως 
τακτική πολέμου. Αλλα είδη βίας ενα
ντίον των γυναικών διαπράττονται σε έ-



νοπλη μάχη συμπεριλαμβανομένων του 
φόνου, της σεξουαλικής δουλείας, της ε
ξαναγκαστικής εγκυμοσύνης και της ε
ξαναγκαστικής στείρωσης.

Παρά ταύτα οι γυναίκες δεν πρέπει να 
αντιμετωπίζονται μόνο ως θύματα πολέ
μου. Αυτές αναλαμβάνουν το ρόλο κλει
δί για την εξασφάλιση της επιβίωσης της 
οικογένειας μέσα στο χάος και την κα
ταστροφή, και είναι εξαιρετικά δραστή
ριες όσον αφορά το κίνημα της ειρήνης 
προωθώντας το στις κοινότητάς τους. 
Παρόλα αυτά η απουσία των γυναικών 
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για 
την ειρήνη είναι αναμφισβήτητη.

Εμπόδια: Η απουσία σε όλα τα επίπε
δα, γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσε
ων που σχετίζονται με τη διατήρηση της 
ειρήνης, την οικοδόμηση της ειρήνης, 
τη συμφιλίωση και την ανοικοδόμηση 
μετά το τέλος της σύγκρουσης, παρου
σιάζει σοβαρά εμπόδια. Η αλλαγή στη 
μορφή των συγκρούσεων, που χαρακτη
ρίζεται από το γεγονός ότι ο άμαχος 
πληθυσμός γίνεται όλο και περισσότερο 
στόχος, καθώς και από την εμπλοκή μη- 
κρατικών φορέων, έχει δυσμενείς επι
πτώσεις στις γυναίκες και στα κορίτσια. 
Η ευρεία πρόσβαση σε όπλα, που διευ
κολύνεται από την εξάπλωση και το ε
μπόριο των όπλων, και ιδιαίτερα των μι
κρών όπλων, έχει επιδεινώσει τις συ
γκρούσεις.

6. Γυναίκες και οικονομία
Παρ’ όλο που η συμμετοχή των γυ

ναικών στο εργατικό δυναμικό αυξάνε
ται σταθερά σε παγκόσμιο επίπεδο, οι υ- 
πάρχουσες ανισότητες μεταξύ των δύο 
φύλων όσον αφορά τους μισθούς και τις 
συνθήκες εργασίας έχουν μεγαλώσει.

Οι γυναίκες συνεχίζουν να βρίσκουν 
εμπόδια προς την οικονομική τους ενδυ
νάμωση και επιχειρηματικότητα. Αυτά 
τα εμπόδια περιλαμβάνουν τις διακρί
σεις στην εκπαίδευση, στην επιμόρφω
ση, στις προσλήψεις, στην πρόσβαση σε 
δάνεια, στο δικαίωμα κατοχής και κλη
ρονομιάς περιουσίας, στους μισθούς σε 
σχέση με τους άντρες, στην προαγωγή 
για εργασία ίσης αξίας, και στο γεγονός 
ότι οι γυναίκες ασχολούνται με τα οικια
κά πολύ περισσότερο απ’ ότι οι άντρες. 
Οι γυναίκες της υπαίθρου και οι μετανά- 
στριες πλήττονται ιδιαίτερα σε περιό
δους οικονομικής ύφεσης, οπότε και 
κινδυνεύουν να μείνουν άνεργες ή να 
δουλεύουν αμισθί.

Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών 
για τη θέση της Γυναίκας (1998) πρότει- 
νε στα Κράτη-Μέλη και στη διεθνή κοι

νότητα να λάβουν περαιτέρω μέτρα και 
πρωτοβουλίες για να προωθηθεί η δυνα
τότητα των γυναικών να επηρεάζουν τις 
αποφάσεις που αφορούν οικονομικά ζη
τήματα, ως εργάτριες, προϊστάμενες, ερ- 
γοδότριες, κρατικοί υπάλληλοι, μέλη μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και σωμα
τείων, παραγωγοί, νοικοκυρές και κατα- 
ναλώτριες. Πρέπει επίσης να ληφθούν 
μέτρα για να εξαλειφθούν οι προκατα
λήψεις στα εκπαιδευτικά συστήματα, 
πράγμα που θα λειτουργήσει ως αντίβα
ρο στο διαχωρισμό των φύλων που υ
πάρχει στην αγορά εργασίας.

Εμπόδια: Τα οφέλη από την αυξανό
μενη παγκόσμια οικονομία κατανέμο- 
νται άνισα, δημιουργώντας μεγαλύτερες 
οικονομικές διαφορές, μη ασφαλή εργα
σιακά περιβάλλοντα και συνεχιζόμενη 
ανισότητα μεταξύ των φύλων στην ανε
πίσημη οικονομία και την ύπαιθρο. Γυ
ναίκες που έχουν αντίστοιχα προσόντα 
με αυτά των ανδρών μένουν πίσω τόσο 
στο εισόδημα όσο και στην επαγγελμα
τική κινητικότητα στον επίσημο τομέα. 
Μόνο μερικές χώρες έχουν θεσπίσει νό
μους υπέρ της ιδιοκτησίας γης ή άλλης

ιδιοκτησίας από γυναίκες. Η μη ανα
γνώριση του γεγονότος ότι οι γυναίκες 
έχουν παραγωγικό και αναπαραγωγι
κό ρόλο έχει σαν αποτέλεσμα ότι οι 
γυναίκες έχουν μεγαλύτερες ευθύνες 
και βάρη αλλά και παράγουν περισσό
τερη μη αμειβόμενη εργασία.

7. Γυναίκες στην εξουσία 
και στα κέντρα λήψης αποφάσεων
Η εκπροσώπηση των γυναικών σε υ

ψηλόβαθμες θέσεις σε εθνικό και διε
θνές επίπεδο δεν έχει αλλάξει στα πέντε 
χρόνια από τη Διάσκεψη του Πεκίνου. 
Οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτε
λούν μειονότητα στα κοινοβούλια, με 
μέσο όρο 13% παγκοσμίως το 1999, πα
ρά το γεγονός ότι αποτελούν την πλειο- 
ψηφία του εκλογικού σώματος σε όλες 
σχεδόν τις χώρες.

Το Πρόγραμμα Δράσης που υιοθετή
θηκε στο Πεκίνο εξηγεί ότι οι γυναίκες 
θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφω
να με το κοινωνικό, οικονομικό και πο
λιτικό πλαίσιο της κοινωνίας, και όχι έ
ξω από αυτό. Η Διάσκεψη του Πεκίνου 
επιβεβαίωσε ότι “η ίση συμμετοχή των 
γυναικών στη λήψη αποφάσεων δεν εί
ναι μόνο μια προϋπόθεση για δικαιοσύ
νη και δημοκρατία αλλά μπορεί επίσης 
να θεωρηθεί ως απαραίτητη προϋπόθε
ση για να ληφθούν υπόψη τα συμφέρο
ντα των γυναικών. Χωρίς την ενεργό 
συμμετοχή των γυναικών στην ενσωμά
τωση της γυναικείας προοπτικής σε όλα 
τα επίπεδα της λήψης αποφάσεων, οι 
στόχοι της ισότητας, της ανάπτυξης και 
της ειρήνης δεν μπορούν να επιτευ
χθούν”.

Το Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου 
επιβεβαιώνει επίσης ότι οι γυναίκες έ
χουν ίσο δικαίωμα συμμετοχής στη κυ
βέρνηση και μέσω αυτής της συμμετο
χής συνεισφέρουν στον επαναπροσδιο
ρισμό των πολιτικών προτεραιοτήτων, 
θέτοντας νέα ζητήματα στην πολιτική 
agenda και με νέες αντιλήψεις όσον α
φορά την ένταξη της διάστασης του φύ
λου στα πολιτικά θέματα. Το Πρόγραμ
μα έχει ορίσει δυο αντικειμενικές στρα
τηγικές σε αυτό το “καθοριστικό σημεί
ο”: την εξασφάλιση της ίσης πρόσβασης 
και πλήρους συμμετοχής των γυναικών 
στις δομές της εξουσίας και της λήψης 
αποφάσεων, καθώς και την αύξηση της 
δυνατότητάς τους να συμμετέχουν στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων στα ηγετικά 
κλιμάκια.

Παράλληλα με τις αποφάσεις του Πε
κίνου, αρκετά διεθνή όργανα επιβε
βαιώνουν την αρχή της ίσης συμμετοχής
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γυναικών και ανδρών στην εξουσία και 
στα κέντρα λήψης αποφάσεων, συμπε
ριλαμβανομένου του Καταστατικού 
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της Οι
κουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπί
νων Δικαιωμάτων και της Σύμβασης 
του ΟΗΕ για την Εξάλειψη Όλων των 
Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναι
κών.

Εμπόδια: Το χάσμα μεταξύ της de 
jure και της de facto ισότητας εξακολου
θεί. Ρόλοι που παραδοσιακά αποδίδο
νται σε ένα φύλο, χαράσσουν τα όρια 
των επιλογών που έχουν οι γυναίκες 
στην παιδεία και στην καριέρα τους και 
αναγκάζουν τις γυναίκες να αναλαμβά
νουν τα βάρη των ευθυνών του σπιτιού. 
Οι πρωτοβουλίες και τα προγράμματα 
που είχαν στόχο τη μεγαλύτερη συμμε
τοχή των γυναικών σε θέσεις λήψης α
ποφάσεων προσέκρουσαν στην έλλειψη 
σε ανθρώπινο δυναμικό και οικονομι
κούς πόρους για την εκπαίδευση και την 
υποστήριξη για την πολιτική σταδιοδρο
μία των γυναικών, και στη διαφάνεια 
των υπευθύνων που είχαν επιλεγεί για 
την προώθηση της ισότητας των φύλων 
και τη συμμετοχή των γυναικών στο δη
μόσιο βίο.

θνικούς μηχανισμούς για την πρόοδο 
των γυναικών.

Το κύριο έργο αυτών των εθνικών μη
χανισμών είναι η υποστήριξή της, σε κυ
βερνητικό εύρος, ένταξης της διάστασης 
του φύλου σε όλους τους τομείς της πο
λιτικής, συμπεριλαμβανομένων της νο
μοθεσίας και των προγραμμάτων. Η έ
νταξη της διάστασης του φύλου, με αυ
τή την έννοια, είναι μια στρατηγική με 
σκοπό να καταστήσει τα γυναικεία και 
ανδρικά συμφέροντα εξίσου αναπόσπα
στα μέρη του σχεδιασμού, της εφαρμο
γής, της παρακολούθησης και αξιολόγη
σης όλων των στρατηγικών και προ
γραμμάτων.

Εμπόδια: Η έλλειψη επαρκών οικο
νομικών και ανθρώπινων πόρων, είναι 
το κύριο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι 
κρατικοί μηχανισμοί. Αυτό επιδεινώνε
ται από την έλλειψη κατανόησης της 
σημασίας της ισότητας των φύλων και 
της ένταξης της διάστασης του φύλου, 
την υπερίσχυση των στερεοτύπων ως 
προς το φύλο και των μεροληπτικών νο
οτροπιών, τις άλλες κυβερνητικές προ
τεραιότητες, και τους ανεπαρκείς δε
σμούς με την κοινωνία των πολιτών.

8. θεσμικοί μηχανισμοί 
για την πρόοδο των γυναικών

Η δημιουργία και η ενίσχυση των ε
θνικών μηχανισμών για την πρόοδο των 
γυναικών έχει αυξήσει σημαντικά τη δυ
νατότητα των κρατών να εφαρμόζουν 
τους σκοπούς του Προγράμματος Δρά
σης, που υιοθετήθηκε από τη Διάσκεψη 
του Πεκίνου. Έκτοτε, σχεδόν τα τρία τέ
ταρτα όλων των κρατών συνέστησαν ε

9. Τα δικαιώματα των γυναικών 
ως ανθρώπινα δικαιώματα

Η Διάσκεψη του Πεκίνου, επαναβε
βαίωσε το γεγονός ότι οι γυναίκες και τα 
κορίτσια πρέπει να χαίρουν πλήρως και 
ισότιμα όλων των ανθρωπίνων δικαιω
μάτων και θεμελιωδών ελευθεριών και 
ότι αυτό όχι μόνο αποτελεί προτεραιό
τητα των Κυβερνήσεων και των I Ινοιμέ- 
νων Εθνών αλλά και κρίνεται απαραίτη
το για την πρόοδο των γυναικών. Η Διά

σκεψη επεσήμα- 
νε ότι οι κυβερ
νήσεις όχι μόνο 
πρέπει να απο
φεύγουν να πα
ραβιάζουν τα δι
καιώματα των 
γυναικών ως αν
θρώπινα δικαιώ
ματα αλλά πρέ
πει να προωθή
σουν και να 
προστατέψουν 
αυτά τα δικαιώ
ματα με ενεργό 
τρόπο.

Στο Πρό
γραμμα Δρά
σης, που υιοθε
τήθηκε από τη 
Διάσκεψη του

Πεκίνου, γίνεται έκκληση για την εφαρ
μογή όλων των συμβάσεων για τα αν
θρώπινα δικαιώματα, κυρίως την εφαρ
μογή της Σύμβασης για την Εξάλειψη 
Ολων των Μορφών Διακρίσεων κατά 
των Γυναικών. Στο Πρόγραμμα επίσης 
τονίζεται η σπουδαιότητα της εξασφάλι
σης της ισότητας και της μη-διάκρισης, 
τόσο νομικά όσο και πρακτικά, όπως και 
της απόκτησης της στοιχειώδους νομι
κής παιδείας.

Εμπόδια: Υπάρχουν ακόμη μερολη
πτικές νομοθεσίες και οι οικογενειακοί, 
αστικοί και ποινικοί κώδικες δεν είναι 
τελείως ευαισθητοποιημένοι ως προς το 
φύλο. Υπάρχουν ακόμη νομικά και κα
νονιστικά κενά, που διαιωνίζουν την 
deiure καθώς και την de facto ανισότητα 
και τις διακρίσεις. Οι γυναίκες δεν έ
χουν επαρκή πρόσβαση στο νόμο, λόγω 
έλλειψης νομικής παιδείας και πόρων, 
έλλειψης ευαισθησίας από πλευράς των 
οργάνων επιβολής του νόμου και των δι
καστικών, και λόγω της εμμονής στις 
παραδοσιακές και στερεότυπες νοοτρο
πίες.

10. Γυναίκες και ΜΜΕ
Με την συνεχή εξέλιξη των τηλεπι

κοινωνιών παγκοσμίως και την εισαγω
γή νέων τεχνολογιών πληροφόρησης, 
διαγράφεται τώρα για τα ΜΜΕ η δυνα
μική να συνεισφέρουν ιστορικά στην 
πρόοδο των γυναικών.

Δυστυχώς, όμως, τα έντυπα, τα οπτι
κά, τα ακουστικά και τα ηλεκτρονικά 
μέσα σε πολλές χώρες δεν διοχετεύουν 
μία ισορροπημένη εικόνα της πολυμορ
φίας της ζωής των γυναικών και της 
προσφοράς τους στην κοινωνία. Τηλεο
πτικά προϊόντα βίας και πορνογραφί
ας εξευτελίζουν τις γυναίκες και επη
ρεάζουν αρνητικά τη συμμετοχή τους 
στην κοινωνία. Η δεσπόζουσα τάση 
στα τηλεοπτικά προγράμματα που ενι
σχύουν τους παραδοσιακούς ρόλους 
μπορεί να είναι εξίσου περιοριστική.

Η συνεχής προβολή αρνητικών και ε
ξευτελιστικών εικόνων για τις γυναίκες 
καθώς επίσης και η ανισότιμη πρόσβα
ση τους στην τεχνολογία της πληροφό
ρησης αναγνωρίστηκε ως “καθοριστικό 
σημείο” στο Πρόγραμμα Δράσης, που 
υιοθετήθηκε από τη Διάσκεψη του 
Πεκίνου. Η Διάσκεψη έκανε έκκληση 
για ενδυνάμωση των γυναικών δια της 
ενίσχυσης των ικανοτήτων τους, των 
γνώσεων τους και της πρόσβασης στην 
τεχνολογία της πληροφόρησης και ως εκ 
τούτου για την ενίσχυση της ικανότητας 
τους να καταπολεμήσουν τις αρνητικές
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απεικονίσεις των γυναικών. Έδωσε έμ
φαση στην ανάγκη συμμετοχής των γυ
ναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, 
λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των νέ
ων τεχνολογιών ώστε να συμμετέχουν 
εξ ολοκλήρου στην ανάπτυξη και την ε
πιρροή τους.

Εμπόδια: Ο αριθμός των γυναικών 
που απασχολούνται σε θέσεις λήψης α
ποφάσεων δεν είναι ακόμα αρκετός ώ
στε να μπορούν να επηρεάσουν την πο
λιτική των ΜΜΕ. Σε ορισμένα μέρη, οι 
αρνητικές εικόνες γυναικών, οι στερεο- 
τυπικές απεικονίσεις, και η πορνογραφί
α έχουν αυξηθεί, ενώ μερικοί δημοσιο
γράφοι διατηρούν τις προκαταλήψεις 
τους κατά των γυναικών. Ο τομέας των 
τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοι
νωνίας βασίζεται σε ανδρικά πρότυπα 
και τη Δυτική κουλτούρα. Η ανάπτυξη 
και πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι πε
ριορισμένη, και εξαρτάται από την πολι
τική βούληση, της προσπάθειες συνερ
γασίας και τους οικονομικούς πόρους.

11. Γυναίκες και περιβάλλον
Η συμμετοχή των γυναικών στη δια

τύπωση, τον σχεδίασμά και την εφαρμο
γή της περιβαλλοντικής πολιτικής παρα
μένει μικρή. Ταυτόχρονα, η διεθνής κοι
νότητα έχει συνειδητοποιήσει ότι η βιώ
σιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί 
χωρίς την πλήρη συμμετοχή των γυναι
κών.

Οι γυναίκες έχουν ένα σημαντικό ρό
λο στη διατήρηση του περιβάλλοντος 
και των φυσικών πόρων καθώς επίσης 
και στην προώθηση της αειφόρου ανά
πτυξης. Για παράδειγμα, οι γυναίκες 
συνεχίζουν να είναι οι κύριες υπεύθυ
νες για τις ανάγκες του σπιτιού και ως 
εκ τούτου αποτελούν τον σημαντικό
τερο παράγοντα για τον καθορισμό 
των καταναλωτικών τάσεων. Γενικώς, 
οι γυναίκες παίζουν σημαντικό ρόλο 
στην ανάπτυξη βιώσιμων και οικολογι
κά συνετών προτύπων κατανάλωσης και 
παραγωγής.

Γυναίκα και περιβάλλον είναι το ζή
τημα που έθεσε προς συζήτηση η Επι
τροπή των Ηνωμένων Εθνών για τη θέ
ση της Γυναίκας κατά τη διάρκεια της 
41ης συνεδρίασης της το 1997. Ήταν 
κοινό το συμπέρασμα της συνεδρίασης 
ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα που να εν
θαρρύνουν έρευνες για την επίδραση 
των ρύπων του περιβάλλοντος και άλ
λων επιβλαβών ουσιών, που να περι
λαμβάνουν τη διάσταση του φύλου. Μί
α τέτοια έρευνα θα μπορούσε να περι
λαμβάνει την επίδραση αυτών των ρύ

πων στη γονιμότητα των ανδρών και 
των γυναικών. Επίσης θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή 
των γυναικών στην ανάπτυξη και εφαρ
μογή πολιτικών που να στοχεύουν στην 
προώθηση και την προστασία περιβαλ
λοντικών χαρακτηριστικών ευνοϊκών 
για την ανθρώπινη υγεία θέτοντας, για 
παράδειγμα, πρότυπα πόσιμου νερού.

Εμπόδια: Υπάρχει έλλειψη επαρκούς 
πληροφόρησης του κοινού για θέματα 
περιβάλλοντος καθώς και για τα οφέλη 
που η ισότητα των δύο φύλων μπορεί να 
αποφέρει για την προώθηση της προ
στασίας του περιβάλλοντος. Οι περι
βαλλοντικές πολιτικές και τα προγράμ
ματα δεν λαμβάνουν υπόψη ούτε το θέ
μα της ισότητας των φύλων ούτε το ρό
λο και τη συνεισφορά των γυναικών στη 
αειφορία του περιβάλλοντος. Η χαμηλή 
παρουσία των γυναικών στη διαμόρφω
ση και την υλοποίηση της περιβαλλοντι
κής πολιτικής και η ελλιπής εκπροσώ
πησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσε
ων δυσχεραίνει την κατάσταση.

12. Το κορίτσι παιδί
Το κορίτσι παιδί συχνά αντιμετωπίζει 

διακρίσεις από τα πρώιμα ακόμη στάδια 
της ζωής του, από την παιδική ηλικία έ
ως την ενηλικίωση. Η χαμηλή της κοι
νωνική θέση διαφαίνεται περίτρανα στη 
στέρηση θεμελιωδών αναγκών και δι
καιωμάτων και σε επιβλαβείς συμπερι
φορές και πρακτικές όπως η προτίμηση 
στους γιους, ο πρόωρος γάμος, ο ακρω
τηριασμός των γεννητικών οργάνων, η 
κακοποίηση στην οικογένεια, η αιμομι
ξία, η σεξουαλική εκμετάλλευση, η διά
κριση, ο υποσιτισμός και η περιορισμέ
νη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Σε πολ
λές χώρες τόσο ανεπτυγμένες, όσο και 
αναπτυσσόμενες, η θέση των κοριτσιών 
είναι σε σημαντικό βαθμό χειρότερο α
πό αυτή των αγοριών.

Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών

για τη θέση της Γυναίκας (1998) συνέ
στησε περαιτέρω δράση για την προστα
σία και την ενίσχυση του κοριτσιού 
στην παιδική ηλικία. Μεταξύ των συμ- 
φωνημένων συμπερασμάτων ήταν μέ
τρα για την παρεμπόδιση και την εξάλει
ψη της αγοραπωλησίας των παιδιών, της 
παιδικής πορνείας και πορνογραφίας, 
καθώς και δράσεις που θα δίνουν τη δυ
νατότητα στα κορίτσια, συμπεριλαμβα
νομένων των εγκύων κοριτσιών και των 
εφήβων μητέρων να συνεχίζουν την εκ
παίδευσή τους.

Εμπόδια: Οι παραδοσιακές μερολη
πτικές νοοτροπίες εις βάρος των γυναι
κών και των κοριτσιών καθώς και η ανε
παρκής πληροφόρηση της συγκεκριμέ
νης θέσης του κοριτσιού παιδιού, όπως 
για παράδειγμα οι ευθύνες της μέσα στο 
σπίτι που συχνά την εμποδίζουν από το 
να πηγαίνει στο σχολείο, έχουν συμβά- 
λει ώστε το κορίτσι παιδί να χάνει ευ
καιρίες να εξελιχθεί σε αυτοδύναμο και 
ανεξάρτητο άτομο. Πολλά προγράμμα
τα σταμάτησαν λόγω έλλειψης οικονο
μικών και ανθρώπινων πόρων στατιστι
κών πληροφοριών ανά φύλο και τεχνι
κής ικανότητας. Οι μηχανισμοί που 
λειτούργησαν για την εφαρμογή πολιτι
κών και προγραμμάτων για το κορίτσι 
παιδί ήταν ελάχιστοι.

Πεκίνο +  5

Η ειδική σύνοδος της Γενικής Συνέ
λευσης: “Γυναίκες 2000: Ισότητα των 
Φύλων, Ανάπτυξη και Ειρήνη για τον 
21ο Αιώνα”, που είναι επίσης γνωστή 
ως Πεκίνο + 5, πραγματοποιήθηκε στην 
έδρα των Ηνωμένων Εθνών στην Νέα 
Υόρκη, από τις 5 ως τις 9 Ιουνίου 2000. 
Εστιασε την προσοχή της σε παραδείγ
ματα καλών πρακτικών εμπειριών κα
θώς και στα εμπόδια και τις βασικές 
προκλήσεις που παραμένουν.

Εξέτασε επίσης περαιτέρω δράσεις 
και πρωτοβουλίες για την επίτευξη της 
ισότητας των φύλων τη νέα χιλιετία. 
Στο τέλος της ειδικής συνόδου, οι κυ
βερνήσεις εξέδωσαν μια πολιτική δια
κήρυξη που καλεί για την εκ νέου δέ
σμευση στο Πρόγραμμα Δράσης του 
Πεκίνου. □

*  Αυτό το άρθρο είναι βασισμένο στα α
ντίστοιχα επίσημα έγγραφα του ΟΗΕ, που 
μεταφράζονται και τυπώνονται στα ελληνι
κά από το Κέντρο Πληροφοριών του ΟΗΕ 
στην Ελλάδα (Αειοφ. Αμαλίας 36,  Αθήνα, 
105 58, τηλ. 5230.640).

Επιμέλεια: Υ/Α ' Κ. Καραγιάννης
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Α. Ευποοία γυναικών 
υε σκοπό τη σεΕουαλική t o u c  

εκυεταλλευση

Η εμπορία ανθρώπων είναι ένα σο
βαρό πρόβλημα που έχει λάβει μεγά
λες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, 
λόγω των κοινωνικοπολιτικών αλλα
γών στις χώρες της Βαλκανικής Χερ
σονήσου και της Ανατολικής Ευρώ
πης.

Η χώρα μας, λόγω της γεωγραφικής 
της θέσης αποτελεί μία από τις κύριες 
χώρες προορισμού των παράνομα δια- 
κινουμένων γυναικών με σκοπό τη σε
ξουαλική τους εκμετάλλευση. Από τα 
στοιχεία που έχουν συλλεγεί τα τελευ
ταία χρόνια αποδεικνύεται ότι στο ε
μπόριο γυναικών εμπλέκονται ολοένα 
και περισσότερο οργανωμένες εγκλη
ματικές ομάδες και πολλές εξιχνια- 
σθείσες υποθέσεις πληρούν τα κριτή

ρια της Ε.Ε. για ένταξή τους στο Ορ
γανωμένο Έγκλημα.

Η εμπορία γυναικών με σκοπό την 
σεξουαλική τους εκμετάλλευση, στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία αλλο
δαπών, από τις Χώρες της Βαλκανι
κής και της Ανατολικής Ευρώπης 
(Αλβανία, Ρουμανία, Ρωσία, Βουλγα
ρία, Μολδαβία, κλπ.), αλλά και γενι
κότερα η πορνεία εμφανίζονται με αυ
ξημένα τα ποσοτικά τους μεγέθη το έ
τος 1999, δεν είναι όμως σαφές αν υ
πάρχει πραγματική αύξηση του φαι
νομένου σε σχέση με τα προηγούμενα 
χρόνια ή αν η αύξηση οφείλεται στην 
εντονότερη παρουσία και δράση αλλά 
και τα μέτρα που λήφθηκαν από τις ε
πιχειρησιακές Αστυνομικές Υπηρεσί
ες, ιδιαίτερα για την περιοχή της Αθή
νας.

Το πρόβλημα συνδέεται άμεσα όχι 
μόνο με την “εσωτερική” ζήτηση αλ
λά κυρίως με το οικονομικο-κοινωνι-

κό status των ευρισκόμενων στην Χώ
ρα αλλοδαπών, που τις καθιστά “εύ
κολη λεία” στα χέρια των εκμεταλ
λευτών που τις “στρατολογούν”.

Η παιδική πορνεία και παιδερα
στία στη Χώρα μας είναι περιορι
σμένη. Γεγονός όμως είναι ότι τα α
δικήματα αυτά καλύπτονται και δεν 
καταγγέλλονται και οι υποθέσεις 
που βλέπουν το φως της δημοσιότη
τας είναι πολύ λιγότερες από όσες 
συμβαίνουν.

Χώ οεο π ο ο έλευ ο η ς  θυυάτω ν
Ως χώρες προέλευσης των θυμάτων 
κατά το έτος 1999 έχουν καταγραφεί 
η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Αλβανία, 
η Ρωσία, η Μολδαβία, η Αλβανία, η 
Γεωργία, η Σλοβακία, η Γιουγκοσλα
βία, η Ουκρανία, η Λιθουανία, η Λε
τονία, η Λευκορωσία.

Χώ οεc π ροέλευσ ης δραστών
Οι συλληφθέντες κατά το έτος 1999
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δράστες αδικημάτων που εντάσσονται 
στην εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση είναι κατά 
σειρά με βάση τα αριθμητικά μεγέθη 
Έλληνες, Αλβανοί, Ρουμάνοι, Ρώσοι 
και Βούλγαροι, Ουκρανοί, υπήκοοι 
Αφρικανικών χωρών κ.α.

Μ εθοδολονία  δοάσηο
ο. Γυναίκες που στρατολογηθηκαν 
στην Ελλάδα.

Με την υπόσχεση οικονομικής και 
κοινωνικής ανόδου οι “εγκέφαλοι” 
των κυκλωμάτων πείθουν τα υποψή
φια θύματά τους αλλοδαπές κυρίως, 
να εργασθούν σε διάφορα δημόσια 
κέντρα (μπαρ, κέντρα διασκέδασης, 
καφετέριες κλπ.). Στην αρχή απασχο
λούνται σαν σερβιτόρες και στη συνέ
χεια με τη χρήση σωματικής και ψυ
χολογικής βίας τις εξαναγκάζουν να 
εκδίδονται, είτε σε “ειδικά” διαμορ
φωμένους χώρους εντός των καταστη
μάτων είτε αλλού.

Ο πιο διαδεδομένος τρόπος διάθε
σης των εκδιδομένων γυναικών είναι 
μέσω σχετικών δημοσιεύσεων και 
διαφημίσεων στα Μ.Μ.Ε. (ημερήσιο 
τύπο, περιοδικά, τηλεόραση) και τη 
συνδρομή της κινητής τηλεφωνίας 
που εξασφαλίζουν την αδυναμία εντο
πισμού των δραστών, επειδή στην ι- 
σχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπεται 
τήρηση στοιχείων ταυτότητας κατό
χων.

β. Γ υναίκες που στρατολογούνται στις 
χώρες προέλευσης.
Στις χώρες της Ανατολικής Ευρώ

πης, από οργανωμένες ομάδες κακο
ποιών “στρατολογούνται” γυναίκες 
νεαρές και εμφανίσιμες με το πρόσχη
μα της εξεύρεσης αξιοπρεπούς και 
προσοδοφόρου εργασίας στη χώρα 
μας.

“Στρατολόγηση” γίνεται επίσης και 
μέσω γραφείων ευρέσεως εργασίας 
των χωρών προέλευσης των θυμάτων, 
εν γνώσει του παράνομου σκοπού που 
επιδιώκεται.

Στη συνέχεια, με παρότρυνση ή ε
ξαναγκασμό με βιασμούς, χρήση σω
ματικής ή ψυχολογικής βίας εξανα
γκάζουν τις αλλοδαπές να εκδίδονται, 
προκειμένου εξοφλήσουν τμηματικά, 
τα οφειλόμενα χρηματικά ποσά που 
δαπανήθηκαν για την είσοδο και δια
μονή στη χώρα. Η αμοιβή που λαμβά
νουν οι εκδιδόμενες για τις “υπηρεσί

ες” που παρέχουν κατακρατείται στο 
σύνολό της, ή κατά το μεγαλύτερο μέ
ρος της, από τους προαγωγούς τους.

Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, 
προκειμένου μειωθούν οι πιθανότητες 
σύλληψης και αυξηθούν τα παράνομα 
κέρδη των κακοποιών. Οι αλλοδαπές 
“πουλιούνται” σε άλλους μαστροπούς 
έναντι αμοιβής, ή μετακινούνται δια
δοχικά σε διάφορα “στέκια” σε άλλα 
μέρη της Ελλάδας.

Μ έσα υ ετα νο ο ά ς  - Δοουολονια
Οι νεαρές γυναίκες που στρατολο- 

γήθηκαν στο εξωτερικό, στην πλειο- 
ψηφία τους μεταφέρθηκαν οδικώς μέ
σω των βορείων χερσαίων συνόρων 
μας, από παράνομα περάσματα.

Η προώθησή τους στο εσωτερικό 
της χώρας γίνεται με ιδιωτικά μέσα 
μεταφοράς που διαθέτουν οι κακο
ποιοί, με μισθωμένα TAXI ή με λεω
φορεία του ΚΤΕΛ.

Επίσης σε πολλές περιπτώσεις απέ
λαση αλλοδαπών, διαμέσου Βουλγα
ρίας με τραίνο, άνθρωποι του υποκό
σμου ανεβαίνουν στην αμαξοστοιχία 
πριν τους βούλγαρους αστυνομικούς 
και αποβιβάζουν δια της βίας νεαρές 
κατ' επιλογή, προκειμένου να τις προ
ωθήσουν την ίδια μέρα πίσω στην Ελ
λάδα.

Η είσοδος στη Χώρα επετεύχθη από 
μη νομοθετημένα σημεία συνοριακής 
διέλευσης ή με τουριστικές προξενι
κές θεωρήσεις βραχείας διάρκειας

Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρή
θηκε να έχουν εφοδιαστεί οι εκδιδό- 
μενες γυναίκες με πλαστές βεβαιώ
σεις του Οργανισμού Απασχολήσεως 
Εργατικού Δυναμικού.

Οι ομάδες των μαστροπών στις πε
ρισσότερες των περιπτώσεων οπλο
φορούσαν.

Ε ίιγν ία σ θε ίο εο  υπ οθέσεις
Από την Ελληνική Αστυνομία ε

ξαρθρώθηκαν δέκα οργανωμένα κυ
κλώματα διακίνησης γυναικών, με 
σκοπό την σεξουαλική τους εκμετάλ
λευση.

Τα ως άνω κυκλώματα αποτελού
νταν από Έλληνες και αλλοδαπούς, 
κυρίως Αλβανούς, Ρουμάνους, Βούλ
γαρους και Ρώσους.

Ενδεικτικά αναφέρονται δύο πε
ριπτώσεις:

1 ■ Από την Ελληνική Αστυνομία ε
ξαρθρώθηκε οργανωμένο κύκλωμα α- 
ποτελούμενο από πέντε Έλληνες 
(τρεις άνδρες και δύο γυναίκες), τρεις 
γυναίκες υπηκόους Καζακστάν και μί
α γυναίκα υπήκοο Λιθουανίας.

Αρχηγός του κυκλώματος το οποίο 
προωθούσε γυναίκες στην Ελλάδα 
χρησιμοποιώντας πλαστά δικαιολογη- 
τικά γέννησης τέκνων τα οποία εν συ
νεχεία αναγνωρίζονταν από ημεδα
πούς “γονείς”, ήταν Ελληνίδα υπήκο
ος. Με τη μέθοδο αυτή το κύκλωμα 
κατάφερνε να παραπλανά τις εμπλε
κόμενες υπηρεσίες και εφόδιαζε τις 
νεαρές αλλοδαπές με νόμιμα παρα
στατικά παραμονής προβάλλοντας ως 
νομικό επιχείρημα ότι τυγχάνουν “μη
τέρες ανήλικων ημεδαπών τέκνων”. 
Στην υπόθεση αυτή τα τέκνα είχαν α- 
ναγνωρισθεί μεταγενέστερα της γέν
νησής τους με συμβολαιογραφικές 
πράξεις. Η εγκέφαλος του κυκλώμα
τος ήταν ιδιοκτήτρια πέντε οίκων ανο
χής στους οποίους κατά το τελευταίο 
χρονικό διάστημα είχαν συλληφθεί 
αρκετές αλλοδαπές εκδιδόμενες γυ
ναίκες.

2. Από την Ελληνική Αστυνομία ε
ξαρθρώθηκε κύκλωμα αρπαγής νεα
ρών γυναικών, προερχόμενων από 
Χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 
και εν συνεχεία μεταφοράς τους στη 
Χώρα μας, όπου εξωθούνταν στην 
πορνεία σε διάφορους οίκους ανοχής 
και ινστιτούτα μασάζ, λειτουργούντα 
παράνομα, στο κέντρο των Αθηνών, 
προς όφελος του κυκλώματος. Το κύ
κλωμα αποτελείτο από τρεις Έλληνες, 
οι οποίοι ήσαν εκμεταλλευτές τριάντα 
και πλέον οίκων ανοχής στο κέντρο 
των Αθηνών και φέρονται να ελέγ
χουν το μεγαλύτερο μέρος αυτών 
στην Αθήνα. Αφού στρατολογούσαν 
νεαρές γυναίκες από τις Χώρες προέ-
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λευσής τους με την μέθοδο των απα
τηλών υποσχέσεων καν εκμεταλλευό
μενοι τις συνθήκες που επικρατούν 
στις Χώρες της πρώην Σοβιετικής Έ
νωσης, τις διοχέτευαν σε οίκους ανο
χής συμφερόντων τους.

Συγκεκριμένα είτε οι ίδιοι είτε άν
θρωποί τους μετέβαιναν στην Μόσχα, 
όπου συγκέντρωναν τις νεαρές γυναί
κες, που στρατολογούσαν άνθρωποί 
τους εκεί και εν συνεχεία, αφού ενέ- 
κριναν τα προσόντα τους, άλλα άτομα 
αναλάμβαναν να μεταφέρουν τις επι
λεγόμενες μέσω Βουλγαρίας και Σκο
πιών στην Ελλάδα.

Στην Αθήνα τις εξανάγκαζαν με την 
βία να προσαρμοστούν στη σκληρή 
γι’ αυτές πραγματικότητα της πορνεί
ας, χωρίς οι ίδιες να λαμβάνουν ούτε 
μια δραχμή, πέραν των απολύτως α
ναγκαίων για την συντήρησή τους. Οι 
κοπέλες κρατήθηκαν έγκλειστες για 
χρονικό διάστημα ικανό να καμφθεί 
κάθε αντίστασή τους σε διαμερίσματα 
των Αθηνών, φρουρούμενες από 
μπράβους της ομάδας και εν συνεχεία 
τις εξέδιδαν στους οίκους ανοχής ιδιο
κτησίας τους, χωρίς αμοιβή για τις ί
διες. Όταν μια εξ αυτών κατάφερε 
προσωρινά να διαφύγει, άνθρωποι της 
ομάδας την εντόπισαν και την κακο
ποίησαν βάναυσα για συμμόρφωσή 
της και εν συνεχεία την “πώλησαν” σε 
άλλο κύκλωμα, με το οποίο κατά πε
ρίπτωση συνεργάζονταν, για να αγο- 
ρασθεί στη συνέχεια και πάλι από την 
ομάδα που την πώλησε.

Στα πλαίσια της επιχείρησης ελέγ
χθηκαν ταυτόχρονα δέκα τρεις συνο
λικά οίκοι ανοχής του συγκεκριμένου 
κυκλώματος και συνελήφθησαν 26 ά
τομα, εκ των οποίων 9 αλλοδαπές, υ
πήκοοι πρώην Σοβιετικής Ένωσης και 
4 Ελληνίδες καθώς και άλλα 13 άτομα 
(άνδρες και γυναίκες) που ως υπηρε
σία συγκέντρωναν τα χρήματα της 
βάρδιας τους και τα παρέδιδαν στους 
εγκέφαλους του κυκλώματος.

Στην οικία του εγκεφάλου της ομά
δας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 

α.- Οκτώ εκατομμύρια δραχμές σε 
χαρτονομίσματα

β.- Δύο χιλιάδες πεντακόσια μάρκα, 
γ.- Εκατόν δώδεκα λίρες Αγγλίας 
δ.- Κοσμήματα μεγάλου αριθμού, ι

διαίτερα μεγάλης αξίας 
ε..- Πέντε βιβλιάρια καταθέσεων ύ

ψους 20.000.000 δραχμών συνολικά

και
σ τ ..- Ένα περίστροφο CAL 6ΜΜ 

με πέντε φυσίγγια.
Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε γυ

ναίκες που κατάγονταν από Ελλάδα, 
Αμπχαζία, Ρουμανία, Λευκορωσία, 
Αλβανία, Καζακστάν κλπ.

Β. Διακίνηση 
λαθρομεταναστών 

από οργανωαένα δίκτυα 
λαθρομετανάστευσης

Η Χώρα μας ως Κράτος Μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί πόλο 
έλξης για μεγάλο αριθμό οικονομικών 
μεταναστών, οι οποίοι προέρχονται 
κυρίως από γειτονικές χώρες . Οι οι
κονομικοί αυτοί μετανάστες εισέρχο
νται λάθρα με σκοπό να παραμείνουν 
ή να προωθηθούν σε άλλες Χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για αναζήτηση 
καλύτερης τύχης.

Η κύρια μεταναστευτική πίεση που 
δέχεται η Χώρα μας προέρχεται από 
υπηκόους των Χωρών Αλβανίας, 
Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Πρώην Σο
βιετικής Ένωσης, Πακιστάν Ινδίας, 
Μπαγκλαντές, Ιράκ και από αφρικανι
κές χώρες. Η πίεση αυτή οφείλεται τό
σο στην γεωγραφική της θέση όσο και

στο γεγονός ότι είναι μέλος της Ευρω
παϊκής Ένωσης.

Μεγάλος αριθμός λαθρομετανα
στών διευκολύνεται από οργανωμένα 
κυκλώματα διακινητών που δρουν σε 
διάφορες Χώρες.

Tdoroq A oaonc
α. Από Αλβανία
Τα δίκτυα διακίνησης λαθρομετα

ναστών από την Αλβανία, διαπεραιώ- 
νουν αυτούς λάθρα στην Ελλάδα πεζή 
και τους συγκεντρώνουν σε προκαθο
ρισμένα σημεία, πλησίον των Ε/Α συ
νόρων. Από εκεί, τους παραλαμβά- 
νουν άλλα μέλη των κυκλωμάτων αυ
τών με μεταφορικά μέσα (συνήθως 
φορτηγά), προκειμένου να τους προω
θήσουν στο εσωτερικό της Χώρας. 
Αρκετές φορές, χρησιμοποιούνται ο
χήματα ως προπομποί, προκειμένου 
να αποφευχθούν οι αστυνομικοί έλεγ
χοι και οι δράστες συνεννοούνται με
ταξύ τους με κινητά τηλέφωνα. Προ
κειμένου μάλιστα να αποφευχθεί η 
κατάσχεση των μεταφορικών μέσων 
σε περίπτωση σύλληψής τους, για την 
μεταφορά χρησιμοποιούνται κλεμμέ
να ή ενοικιασμένα οχήματα, ή οχήμα
τα άλλων ιδιοκτητών που είτε δεν 
γνωρίζουν είτε προσποιούνται ότι δεν 
γνωρίζουν, το σκοπό για τον οποίο
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χρησιμοποιήθηκαν τα σχήματά τους.
Άλλες πάλι φορές, μεταφέρουν τους 

λαθρομετανάστες κρυμμένους σε 
φορτηγά κυρίως αυτ/τα από την Αλ
βανία, προς το εσωτερικό της Χώρας, 

β. Από Π.Γ.Δ.Μ. και Βουλγαρία
Οι λαθρομετανάστες που εισέρχο

νται από τα σύνορα αυτά, προέρχο
νται κυρίως από Χώρες ΚΑΕ (ΠΓΔΜ, 
Ρουμανία, Βουλγαρία, Μολδαβία), ε
νώ τελευταία παρατηρείται αυξητική 
τάση της χρήσης της διαδρομής αυτής 
και από Αφρασιάτες.

Ο τρόπος δράσης των κυκλωμάτων 
είναι παρόμοιος με τον ως άνω. Ιδιαί
τερης μνείας χρήζει το γεγονός ότι αρ
κετοί εκ των λαθρομεταναστών είναι 
νεαρές γυναίκες που προωθούνται 
στην Ελλάδα με σκοπό την εργασία 
τους σε κέντρα διασκέδασης, μπαρ, 
οίκους ανοχής κλπ. 

γ. Από Τουρκία
Η διακίνηση λαθρομεταναστών 

προς τη Χώρα μας, πραγματοποιείται 
τόσο από τα χερσαία σύνορα όσο και 
από τα θαλάσσια.

Σε ό,τι αφορά τα χερσαία σύνορα ο 
τρόπος ενέργειας είναι παρόμοιος με 
τον τρόπο που έχει προαναφερθεί: 
Μέλη των κυκλωμάτων διαπεραιώ- 
νουν τους λαθρομετανάστες (συνή
θως Αφρασιατικών Χωρών) στην Ελ
λάδα με πλωτά μέσω του ποταμού Έ
βρου, στη συνέχεια τους οδηγούν σε 
προκαθορισμένα “σημεία συγκέντρω
σης”, όπου παραμένουν μερικές φο
ρές αρκετές ημέρες και ακολούθως 
άλλα μέλη του κυκλώματος τους προ
ωθούν στο εσωτερικό.

Αρκετές φορές, οι λαθρομετανά
στες μεταφέρονται κρυμμένοι μέσα 
σε φορτηγά αυτοκίνητα ανάμεσα στο 
φορτίο.

Η μεταφορά δια θαλάσσης γίνεται 
με κάθε είδους πλωτά μέσα (βάρκες, 
αλιευτικά σκάφη, ταχύπλοα, πλοία). 
Έχει αναφερθεί σε κάποιες περιπτώ
σεις η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού 
μεταναστών σε ένα πλοίο και η εν 
πλω μετεπιβίβασή τους σε μικρότερα 
πλοία, η εν πλω αλλαγή ονόματος του 
πλοίου, ενώ συχνή είναι η χρησιμο
ποίηση παλαιότατων σκαφών ώστε η 
κατάσχεση, ή η βύθισή τους να μην έ
χει κόστος για τους διακινητές. Η εγ
γύτητα των Ελληνικών νησιών στα 
Τουρκικά παράλια είναι ένας παράγο
ντας που επιτρέπει σε ταχύπλοα σκά

φη να φθάνουν στα νησιά μας και να 
επιστρέφουν στη συνέχεια στην Τουρ
κία σε συντομότατο χρόνο.

δ. Από Λίβανο
Με πλοία, οι λαθρομετανάστες (κυ

ρίως Αφρασιάτες) μεταφέρονται από 
λιμάνια του Λιβάνου, όπου έχουν συ
γκεντρωθεί προς την Ελλάδα (κυρίως 
στην Κρήτη) και την Ιταλία. Σε κά
ποιες περιπτώσεις αποβιβάζονται 
στην Ελλάδα έχοντας την πεποίθηση 
ότι βρίσκονται στην Ιταλία.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στις Χώ
ρες καταγωγής των λαθρομετανα
στών, τα κυκλώματα έχουν οργανώσει 
μηχανισμούς “στρατολόγησης” υπο
ψηφίων λαθρομεταναστών. Η πληρω
μή του αντιτίμου για την μεταφορά γί
νεται είτε στην Χώρα τους, είτε τμη
ματικά στην Χώρα καταγωγής, διέ- 
λευσης(και συγκέντρωσης λαθρομε
ταναστών όπως η Τουρκία) και προο
ρισμού. Σε περίπτωση που δεν κατα
βληθούν τα χρήματα οι λαθρομετανά
στες “συλλαμβάνονται” από τους δια- 
κινητές και κρατούνται παράνομα σε 
ειδικούς χώρους μέχρις ότου κατα
βληθούν τα χρήματα από αυτούς ή 
συγγενείς τους.

Ενδεικτικέ£ περιπτώσεκ: ti]c 
Ελληνικήα Αστυνομίαν

Από την Ελληνική Αστυνομία βε
βαιώθηκαν 15 περιπτώσεις οργανω
μένης διακίνησης λαθρομεταναστών.

Η διακίνηση λαθρομεταναστών έγι
νε με:

•  Συνεργασία αλλοδαπών διακινη- 
τών υπηκόων Μπαγκλαντές με γρα
φείο εύρεσης εργασίας, το οποίο ανα
λάμβανε την τακτοποίηση των λαθρο
μεταναστών στη Χώρα μας, με την τέ
λεση εικονικών γάμων, την κατάρτιση 
πλαστών ληξιαρχικών πράξεων γάμου

και τον εφοδιασμό τους στη συνέχεια 
με άδειες παραμονής. Κατά τη διάρ
κεια του 1999 τελέσθηκαν 12 εικονι
κοί γάμοι στην περιοχή της Αθήνας 
και σε διάφορες Κοινότητες ή Δήμους 
σε ολόκληρη τη Χώρα.

•  Συνεργασία Ελλήνων και Ινδών 
υπηκόων που διαμένουν στη Χώρα, 
με Ινδούς ταξιδιωτικούς πράκτορες 
του Ν. Δελχί, οι οποίοι αναλάμβαναν 
μεταφορές Ινδών σε Δυτικές Χώρες, 
μεταφέροντάς τους αεροπορικά στην 
Άκαμπα Ιορδανίας και στη συνέχεια 
με πλοίο, με προορισμό την Ελλάδα 
και την Ιταλία.

•  Μεταφορά Ιρακινών λαθρομετα
ναστών, κυρίως Κουρδικής καταγω
γής, με ΙΧΦ αυτ/τα από τα Βορειο-α- 
νατολικά σύνορα της Χώρας.

•  Διακίνηση αλλοδαπών γυναικών, 
κυρίως Βουλγαρίας, με σκοπό την σε
ξουαλική τους εκμετάλλευση.

Από την ανάλυση των στοιχείων 
προκύπτει ότι η Κωνσταντινούπολη 
είναι σημαντικό κέντρο συγκέντρω
σης και προώθησης λαθρομετανα
στών στη Χώρα μας.

Χαρακτηριστικό της διακίνησης 
λαθρομεταναστών είναι η άσκηση α
πάνθρωπης βίας και κακομεταχείρι
σης στους λαθρομετανάστες.

Στα πλαίσια αυτά βεβαιώθηκαν πε
ριπτώσεις παράνομης κατακράτησης 
λαθρομεταναστών σε διαμερίσματα ή 
κατοικίες και κακοποίησής τους με 
σκοπό την καταβολή από τους λαθρο
μετανάστες στους διακινητές των 
χρημάτων που είχαν συμφωνηθεί για 
την μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλ
λονταν από τους λαθρομετανάστες 
στους διακινητές κυμαίνονταν από
1.000 - 8.000 δολάρια το άτομο ανά
λογα με την απόσταση και το είδος 
του ταξιδιού

Στις περιπτώσεις διακίνησης λα
θρομεταναστών με ΙΧΦ αυτ/τα παρα
τηρήθηκε η χρησιμοποίηση αυτ/των 
ως προπομπών, για την έγκαιρη προ
ειδοποίηση προκειμένου να αποφευ
χθούν οι έλεγχοι της Αστυνομίας.

Τα κυκλώματα διακίνησης λαθρο
μεταναστών όπως έχει αναφερθεί και 
στο παρελθόν είναι αδίστακτα και α
διαφορούν τελείως για την ζωή των 
διακινουμένων προσώπων. Ενδεικτι
κή είναι η περίπτωση οργανωμένου 
κυκλώματος διακίνησης λαθρομετα-

Οκτώβριος/Νοέμβριος 2000 - Αστυνομική Επιθεώρηση 685



liMili] 1: L.ZA.

ναστών, που εξαρθρώθηκε από τη 
Δ/νση Ασφάλειας Αττικής, αποτελού- 
μενο από τρεις Ιρακινούς, έναν Τούρ
κο και δύο υπηκόους Πακιστάν. Το εν 
λόγω κύκλωμα διακίνησε παράνομα 
πενήντα άτομα, μεταξύ των οποίων 
και εννέα παιδιά ηλικίας 2-7 ετών από 
την Τουρκία στη Χώρα μας από τον 
Έβρο ποταμό, με φουσκωτό σκάφος 
και στη συνέχεια με φορτηγό αυτ/το 
τα προώθησε στο εσωτερικό της χώ
ρας, με προορισμό την Αθήνα. Εξαιτί- 
ας των δυσμενών καιρικών συνθηκών 
και των κακουχιών, έχασαν τη ζωή

τους τρία ανήλικα παιδιά. Από τους 
δράστες καταβλήθηκε σε Τούρκο υ
πήκοο, το ποσό των 1.500 δολαρίων, 
προκειμένου να διευκολύνει την λά
θρα είσοδό τους σε ελληνικό έδαφος.

Αξίζει νομίζουμε να αναφέρουμε 
άλλη μία υπόθεση από την οποία προ
κύπτουν η διεθνής δράση και οι δια
συνδέσεις των οργανωμένων κυκλω
μάτων διακίνησης λαθρομεταναστών. 
Πρόκειται για την υπόθεση εκείνη 
στην οποία από την Ελληνική Αστυ
νομία εξαρθρώθηκε οργανωμένο κύ
κλωμα διακίνησης γυναικών υπηκόων 
Βουλγαρίας στην Χώρα μας αποτε- 
λούμενο από 4 Έλληνες εκ των οποί
ων οι τρεις ιδιοκτήτες καταστημάτων 
μπαρ σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. 
Το κύκλωμα αυτό διακίνησε συνολικά 
137 αλλοδαπές γυναίκες. Στην κατοχή 
των αλλοδαπών γυναικών βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν πλαστά ελληνικά 
διαβατήρια. Από την έρευνα της υπό
θεσης που έγινε διαπιστώθηκε ότι δύ
ο από τους Βούλγαρους που ήσαν μέ
λη του κυκλώματος είχαν συλληφθεί 
όπως μας γνώρισε η ΙΝΤΕΡΠΟΛ Ολ

λανδίας στην Ολλανδία το έτος 1992 
για κατοχή πλαστών εγγράφων Επί
σης δύο Βουλγάρες που συνόδευαν, 
κατείχαν πλαστά Ελληνικά διαβατή
ρια και εξαναγκάζονταν από αυτούς 
να εκδίδονται με αμοιβή επί 5μηνο 
στην Ολλανδία.

Σε σύνολο 595 συλληφθέντων δια- 
κινητών λαθρομεταναστών, οι 360 ή
σαν Έλληνες υπήκοοι και οι υπόλοι
ποι 235 αλλοδαποί, ως εξής: 2 Αιγύ
πτιοι, 4 Αρμένιοι, 73 Αλβανοί, 27 
Βούλγαροι, 1 Γερμανός, 1 Γιουγκο
σλάβος, 3 Ινδοί, 2 Ιρανοί, 19 Ιρακινοί, 
2 Μολδαβοί, 8 Πακιστανοί, 1 Πολω
νός, 15 Ρουμάνοι, 20 Ρώσοι, 40 Τούρ
κοι, 12 Σύριοι, 2 υπήκοοι Μπαγκλα
ντές και 3 υπήκοοι ΠΓΔΜ (τα παρα
πάνω στοιχεία αφορούν την Ελληνική 
Αστυνομία).

Σύμφωνα εξάλλου με τα στοιχεία 
που διαθέτουν οι Υπηρεσίες του Λι
μενικού Σώματος, η Χώρα μας τα τε
λευταία χρόνια αντιμετωπίζει πρό
βλημα με την είσοδο λαθρομετανα
στών δια θαλάσσης, που οφείλεται 
κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες και 
ειδικότερα στις μεγάλες πολιτικές, 
κοινωνικές οικονομικές μεταβολές 
που επήλθαν σε παγκόσμια κλίμακα 
κατά το πρόσφατο παρελθόν.

Ένα σημαντικό μέρος των εισερχο
μένων προς τη Χώρα μας λαθρομετα
ναστών διακινείται δια θαλάσσης είτε, 
με μικρά σκάφη, που τους μεταφέ
ρουν στα νησιά του Ανατολικού Αι
γαίου από τις έναντι Τουρκικές ακτές, 
είτε με πλοία που τους μεταφέρουν α
πό την Τουρκία αλλά και από Χώρες 
της Μαύρης Θάλασσας, της Μέσης 
Ανατολής και την Κύπρο προς την η
πειρωτική και νησιωτική Ελλάδα.

Συυπεοάσιιατα
Από την ανάλυση των στοιχείων 

των τελευταίων ετών, προκύπτει ότι η 
Ελλάδα δεν αποτελεί μόνο χώρα διέ
λευσης, αλλά και εγκατάστασης λα
θρομεταναστών. Αυτό οφείλεται σε 
τρία κυρίως σημαντικά στοιχεία:

α. Στην κοινωνική σταθερότητα 
που παρουσιάζει η χώρα μας σε σχέση 
με τις γειτονικές και όχι μόνον χώρες 
της περιοχής.

β. Στον κορεσμό των ανεπτυγμένων 
δυτικοευρωπαϊκών κρατών από λα
θρομετανάστες γεγονός που ελαχιστο
ποιεί τις ελπίδες των αλλοδαπών, που 
ζητούν καλύτερες συνθήκες διαβίω

σης και εύκολη πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας.

γ. Στα μεγάλα χρηματικά ποσά που 
απαιτούν τα κυκλώματα διακίνησης 
αλλοδαπών από τους λαθρομετανά
στες προκειμένου να τους διακινή
σουν και να τους εγκαταστήσουν στις 
ανεπτυγμένες χώρες της Δυτικής Ευ
ρώπης, γεγονός που εξουθενώνει οι
κονομικά τους ήδη φτωχούς λαθρομε
τανάστες.

Από τη μελέτη διαφόρων περιστατι
κών οι Λιμενικές Αρχές της Χώρας ε
κτιμούν ότι βρισκόμαστε μπροστά 
στην απαρχή δημιουργίας και ανάπτυ
ξης μικτών οργανωμένων ομάδων 
(Τούρκων και Ελλήνων αλλά και Ου
κρανών - Ρώσων και Υπηκόων Χω
ρών Μέσης Ανατολής και Καυκάσου), 
διακινητών λαθρομεταναστών με α
σαφή ακόμα δομή και ιεραρχία αλλά 
με δεδομένο προσανατολισμό και 
δραστηριότητα.

Οι ως άνω ομάδες εκτιμάται ότι εί
ναι ολιγομελείς εγκληματικές συμμο
ρίες με προσωποπαγή χαρακτήρα και 
αποτελούνται από δύο έως δέκα το 
πολύ άτομα τα οποία δραστηριο
ποιούνται και ενεργούν με τις οδηγίες 
και το συντονισμό συγκεκριμένου 
προσώπου (αρχηγού). Διαπράττουν α
πό κοινού το αδίκημα της διακίνησης 
αλλοδαπών προς τη Χώρα μας με στό
χο σαφώς το οικονομικό όφελος. Κύ
ριο ρόλο στη διακίνηση λαθρομετα
ναστών διαδραματίζουν οι αλλοδαποί 
υπήκοοι κυρίως Τουρκίας και σε μι
κρότερο βαθμό άλλων εθνικοτήτων 
(κυρίως Συρίας, Λιβάνου, Αλβανίας, 
Ουκρανίας και Ρωσίας).

Από την επεξεργασία και ανάλυση 
των περιστατικών τα οποία αντιμετω- 
πίσθηκαν στα πλαίσια συγκεκριμένου 
επιτελικού Σχεδιασμού κατά τη διάρ
κεια του 1999, διαπιστώνεται ότι η 
διακίνηση λαθρομεταναστών προς τη 
Χώρα μας ακολουθεί τις παρακάτω 
κατευθύνσεις:

α. Διακίνηση από λιμένες Μαύρης 
Θάλασσας με προοοισιιό ακτές Ελ- 
λάδας-Ιταλίας

Από διάφορους λιμένες του Ευξεί- 
νου Πόντου (κυρίως Κωστάντζα 
Ρουμανίας - Μπουργκάς Βουλγαρίας) 
διεθνή κυκλώματα (στα οποία συμμε
τέχουν και Έλληνες) διακινούν με 
πλοία τα οποία φέρουν σημαίες Τρί
των Χωρών (Ονδούρα - Σάο Τόμε αλ-

686 Αστυνομική Επιθεώρηση - Οκτώβριος/Νοέμβριος 2000



λά και Τουρκίας - Ουκρανίας - Ρωσί
ας - Γ εωργίας) αλλοδαπούς με τη μέ
θοδο της ναυτολόγησης σε εικονικές 
καταστάσεις πληρώματος των εν λό
γω πλοίων. Προορισμός των λαθρο
μεταναστών είναι κυρίως η Χώρα μας 
και η Ιταλία, αυτοί δε είναι υπήκοοι 
Ασιατικών Χωρών, κυρίως Ιράν, Πα
κιστάν, Ινδίας, Σρι Λάνκα, Μπαν- 
γκλαντές.

β. Διακίνηση από λιμένεϊ Χωρών 
τη£ Μέσης Ανατολήν με προορισμό 
ακτές Νότιας Κρήτης-Νύσων Νο
τιοανατολικού Αιγαίου

Από λιμένες ΛΙΒΑΝΟΥ-ΣΥΡΙΑΣ- 
ΤΟΥΡΚΙΑΣ, με προσέγγιση αρκετές 
φορές σε ακτές της ΚΥΠΡΟΥ, διακι- 
νείται επίσης ικανός αριθμός λαθρο
μεταναστών κυρίως Ασιατικής προέ
λευσης (Κούρδοι - Αφγανοί - Ιρανοί - 
Πακιστανοί) οι οποίοι επιβαίνουν σε 
μικρά πεπαλαιωμένα σκάφη και στη 
συνέχεια αποβιβάζονται λάθρα κυρί
ως νυκτερινές ώρες σε ερημικές ακτές 
περιοχών Ν.Α. Κρήτης, νήσων Ν.Α. 
Αιγαίου ή της Ηπειρωτικές Χώρας.

Η παραπάνω κατηγορία λαθρομε
ταναστών έχει διαπιστωθεί από την 
προανάκριση που διενεργείται κατά 
περίπτωση αλλά και από την αστυνο
μική συνεργασία μέσω της ΙΝΤΕΡ- 
ΠΟΛ ότι προωθείται λάθρα κυρίως 
νυκτερινές ώρες, οδικώς με φορτηγά 
οχήματα ή λεωφορεία προς τα λιμάνια 
της Μέσης Ανατολής (κυρίως Τρίπο
λη, Βηρυτός). Οι υπό διακίνηση λα
θρομετανάστες καταβάλλουν κατά 
κανόνα από 2.000 - 5.000 δολάρια το 
άτομο προς τους διακινητές. Εκτιμά- 
ται επίσης ότι τα κυκλώματα διακίνη
σης δεν υπερβαίνουν τα δέκα άτομα 
και είναι κατά κανόνα Αραβες Χωρών 
Μέσης Ανατολής. Η δράση τους δεν 
περιορίζεται σε κάποια συγκεκριμένη 
χώρα αλλά είναι αυτονόητο ότι επε- 
κτείνεται και στις λοιπές χώρες της 
Μέσης Ανατολής αλλά και την Κύ
προ.

Όπως είναι αυτονόητο, ο εντοπι
σμός τέτοιων πλοίων είναι εξαιρετικά 
δυσχερής και επιτυγχάνεται κυρίως με 
την ανάπτυξη δικτύου πληροφοριών 
και τη συνεργασία των διωκτικών αρ
χών των άλλων Χωρών. Οι χώρες ό
μως των αφετηριών λιμένων της Μέ
σης Ανατολής αρκετές φορές, όχι μό
νον δεν μας παρέχουν πληροφορίες 
αλλά αποφεύγουν να απαντούν σε ε

ρωτήματα που διαβιβάζονται μέσω 
της ΙΝΤΕΡΠΟΛ αν κάποια ύποπτα 
πλοία ευρίσκονται στην περιοχή τους 
ή απαντούν τόσο καθυστερημένα ώ
στε να μην υπάρχουν περιθώρια έ
γκαιρης επέμβασης.

ν. Διακίνηση με ταχύπλοα σκάφη 
από tic Τουρκικές a i o i c  npoc τα νη
σιά του Ανατολικού Αιγαίου 

Από τη διερεύνηση περιστατικών έ
χει προκόψει ότι από τις έναντι των 
νήσων του Ανατολικού Αιγαίου ακτές 
της Τουρκίας διακινείται προς τη Χώ
ρα μας ικανός αριθμός λαθρομετανα
στών με μικρά ταχύπλοα σκάφη σε 
σύντομο χρονικό διάστημα λόγω της 
εγγύτητας αυτών. Οι διακινητές ακο
λουθούν τις εξής μεθόδους: 

α. Ο μεταφορέας (κατά κανόνα 
Τούρκος υπήκοος) επιβιβάζεται μαζί 
με τους λαθρομετανάστες από τα 
Τουρκικά παράλια σε σκάφος με το ο
ποίο τους μεταφέρει στις Ελληνικές α
κτές όπου και τους αποβιβάζει και α
κολούθως επιστρέφει στο σημείο εκ
κίνησης.

β. Το σκάφος με τους λαθρομετανά
στες το οποίο χειρίζεται Τούρκος με
ταφορέας αναχωρεί από τα Τουρκικά 
παράλια, συνοδευόμενο από δεύτερο 
σκάφος στο οποίο επιβαίνουν συνερ- 
γοί του διακινητή. Κατά τη διάρκεια 
του πλου ο Τούρκος χειριστής του 
σκάφους μεταφοράς ενημερώνει έναν 
ή περισσότερους λαθρομετανάστες 
για τον τρόπο χειρισμού του και εν 
συνεχεία σε κάποιο σημείο της δια
δρομής, συνήθως πλησίον της μεθορί
ου το εγκαταλείπει και αφού επιβιβα- 
σθεί στο δεύτερο σκάφος διαφεύγει 
προς τα τουρκικά παράλια. Το σκάφος 
των λαθρομεταναστών συνεχίζει πλέ
ον τον πλου του προς το καθορισμένο

σημείο αποβίβασης με χειριστή έναν 
από τους λαθρομετανάστες.

γ. Οι Τούρκοι διακινητές, δεν επι
βαίνουν στο σκάφος μεταφοράς λα
θρομεταναστών αλλά εκπαιδεύουν έ
ναν από τους λαθρομετανάστες στο 
χειρισμό του ο οποίος αναλαμβάνει 
την πραγματοποίηση της μεταφοράς 
από τις Τουρκικές ακτές προς τα Ελ
ληνικά νησιά.

Η παραπάνω κατηγορία λαθρομε
ταναστών, μεταφέρεται οδικώς σε 
κλειστούς χώρους φορτηγών ή επιβα
τηγών οχημάτων, δια μέσω της Τουρ
κικής επικράτειας και συγκεντρώνε
ται σε διάφορες πόλεις της Δυτικής 
Τουρκίας. Εν συνεχεία προωθούνται 
επίσης λάθρα και κατά κανόνα νυχτε
ρινές ώρες σε ακτές της Δυτικής 
Τουρκίας με σκοπό να διαπεραιωθούν 
στις έναντι ακτές των Ελληνικών νή
σων.

Από την προανάκριση και την έρευ
να των περιστατικών που διενεργού- 
νται από τις Λιμενικές Αρχές της Χώ
ρας μας προκύπτει σαφώς ότι οι διακι- 
νητές που μεταφέρουν τους λαθρομε
τανάστες προς τη Χώρα μας είναι μέ
λη διεθνούς κυκλώματος, στους οποί
ους καταβάλλεται το ποσό των 2.000- 
5000 δολαρίων για τη μεταφορά των 
λαθρομεταναστών. Στα εν λόγω διε
θνή κυκλώματα συμμετέχουν αρκετές 
φορές και Έλληνες.

Για την αντιμετώπιση του προβλή
ματος της λαθρομετανάστευσης δια 
θαλάσσης ελήφθη από τις Λιμενικές 
Αρχές της Χώρα μας σειρά μέτρων 
στα πλαίσια συγκεκριμένου επιτελι
κού σχεδιασμού, που είχε ως αποτέλε
σμα κατά τη διάρκεια του έτους 1999 
σε 103 περιπτώσεις να συλληφθούν 
1183 λαθρομετανάστες, 94 διακινητές 
στην πλειοψηφία Τούρκοι υπήκοοι 
και να κατασχεθούν 36 σκάφη μετα
φοράς αυτών και 13 φορτηγά οχήμα
τα. Οι συλληφθέντες διακινητές εκτί- 
ουν ποινές πολυετούς φυλάκισης στις 
Ελληνικές φυλακές. □

*  Το κείμενο αυτό αποτελεί 
απόσπασμα της Ετήσιας Έκθεσης 1999 
για το Οργανωμένο Έγκλημα στην Ελλά
δα, που συνέταξε η διεύθυνση δημόσιας  
Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας για το δίκτυο Επαφής και Υ
ποστήριξης για το Οργανωμένο Έγκλημα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Κάθε πρωτοβουλία με στόχο 
τη καταπολέμηση αυτής της 
μορφής διεθνούς οργανωμέ
νης εγκληματικότητας πρέπει 
να προσέξει ιδιαίτερα τις κα

ταστρεπτικές επιπτώσεις που έχει στα 
θύματά της. Τα ανθρώπινα δικαιώμα
τα για τις γυναίκες περιλαμβάνουν και 
το δικαίωμα να έχουν οι ίδιες τον έ
λεγχο και ν' αποφασίζουν ελεύθερα 
για κάθε θέμα σχετικό με τη σεξουαλι
κότητα και την αναπαραγωγική τους 
υγεία, χωρίς καταναγκασμό, διακρί
σεις ή βία.

Η παράνομη διακίνηση γυναικών 
με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλ
λευση προϋποθέτει εκφοβισμό ή και 
βία. Η αρχική συναίνεσή τους μπορεί 
να μην είναι καν συναφής προς την υ
πόθεση, δεδομένου ότι μερικές από 
τις γυναίκες εισέρχονται στην αλυσί
δα της σωματεμπορίας έχοντας επί
γνωση του γεγονότος ότι θα εργα
στούν ως ιερόδουλες, αλλά στη συνέ
χεια τους στερούνται βασικά ανθρώ
πινα δικαιώματα υπό συνθήκες πολύ 
συγγενείς προς τη δουλεία.

Γυναίκες έρμαια στα χέρια δουλε
μπόρων εξαναγκάζονται στη πορνεία, 
στη πορνογραφία, στο σεξουαλικό 
τουρισμό. Βιάζονται, κακοποιούνται, 
τραυματίζονται, ψυχικά, αυτοκτο- 
νούν.

Το φαινόμενο εξαπλώνεται με ιλιγ- 
γιώδη ταχύτητα και συνδέονται άμεσα 
με την οικονομική διεθνή ανισότητα, 
τις μεταναστευτικές πολιτικές και τη 
ζήτηση φθηνού σεξ από τους πελάτες 
των βιομηχανικών χωρών και όχι μό
νο.

Τα αίτια της μετανάστευσης που έ
χει σχέση με τη σωματεμπορία, ανά
γονται μεταξύ άλλων στην έλλειψη 
ευκαιριών στις χώρες καταγωγής, 
στην υπερβολική φτώχεια, την περι
θωριοποίηση των γυναικών στις χώ
ρες προέλευσής τους. Η κακή ή η ανύ
παρκτη εκπαίδευση παίζει επίσης ση
μαντικό ρόλο στην υπόθεση, ενώ σε 
περιοχές με υψηλό δείκτη ανεργίας υ
πάρχει η τάση να θίγονται περισσότε
ρο οι γυναίκες παρά οι άνδρες. Τα όλο 
και ισχυρότερα δίκτυα οργανωμένου
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εγκλήματος δρουν όχι μόνο για να το
νώσουν τη ζήτηση αλλά και για να πα
ρασύρουν πιθανά θύματα στο “επάγ
γελμα”.

Η  παράνομη διακίνηση γυναικών α
πό την Ανατολή στη Δύση παρουσιά
ζει αύξηση, γιατί είναι ευκολότερο και 
φθηνότερο για τους προαγωγούς να 
φέρνουν γυναίκες από τη Κεντρική 
και Ανατολική Ευρώπη στη Δύση, πα
ρά να τις διακινούν από τις αναπτυσ
σόμενες χώρες. Φαίνεται δε ότι οι γυ
ναίκες από τη Κεντρική και Ανατολι
κή Ευρώπη είναι νεότερες και με κα
λύτερη εκπαίδευση.

Από τα δίκτυα δεν ξεφεύγουν οι έ
φηβοι και τα παιδιά και των δύο φύ
λων. Σκοπός της διακίνησης δεν είναι 
αποκλειστικά η σεξουαλική εκμετάλ
λευση των θυμάτων. Ενίοτε οι σωμα

τέμποροι ωθούν σε αναγκαστικούς 
γάμους, σε μαύρη εργασία, σε οικιακή 
εργασία κλπ υπό συνθήκες δουλείας.

Πρόκειται για ένα διεθνές έγκλημα 
που λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες 
διαστάσεις με υψηλά κέρδη και σχετι

Η διακίνηση και η εμπορία γυναικών και παιδιών, 
με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση και τον εξανα
γκασμό σε εργασία, αποτελεί μία σύγχρονη μορφή δουλεμπο
ρίου, που αναπτύσσεται ραγδαία, συνδέεται με το οργανωμέ
νο έγκλημα και συνιστά κατάφορη παραβίαση θεμελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

κά χαμηλό κίνδυνο για τους σωματέ
μπορους. Οι ποινές είναι ελαφριές και 
οι καταδίκες λιγοστές, δεδομένου ότι 
πολλές χώρες απελαύνουν τα θύματά 
τους και έτσι εξαφανίζονται πολύτιμοι 
μάρτυρες.

Το εμπόριο των ανθρώπων αποτελεί 
κατάφορη παραβίαση θεμελιωδών δι
καιωμάτων. Δεν καλούμαστε να συζη
τήσουμε μόνο τις αρνητικές συνέπειες 
που υφίστανται τα θύματα σε σωματι
κό και ψυχολογικό επίπεδο, αλλά και 
το γεγονός ότι το ανθρώπινο ον στις 
αρχές τις τρίτης χιλιετίας θεωρείται 
ως απλό εμπόρευμα που δε γνωρίζει 
σύνορα.

Η  αναδόμηση της ταυτότητας και 
της αξίας της ανθρώπινης σχέσης εί
ναι απαραίτητη. Η  τεράστια ανάπτυξη 
της πορνείας είχε και έχει ιδιαίτερα 
δυσμενείς συνέπειες, άμεσες και έμ
μεσες, σε διάφορα επίπεδα της κοινω
νικής ζωής, στο πολιτισμό και κυρίως 
στη σχέση και τη ταυτότητα των φύ
λων.

Είναι αναγκαία η δημιουργία προ
γραμμάτων τα οποία χωρίς να επιβάλ
λουν, θα προσφέρουν στηριγμένες 
στα ανθρώπινα δικαιώματα αξιοπρε
πείς και πρακτικά αξιοποιήσιμες διε
ξόδους στα θύματα της σωματεμπορί
ας. Είναι επίσης αναγκαία και η προ
ώθηση ενός προγράμματος βελτίωσης 
της εικόνας για τη θέση και το ρόλο 
της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία, 
μίας εικόνας που έχει υποφέρει από 
την ανάπτυξη της πορνείας και της 
πορνογραφίας. Κανένα πρόγραμμα 
δράσης δε μπορεί να περιορισθεί σε 
καθαρά τεχνικά μέτρα. Η  κοινωνία 
πρέπει να κινητοποιηθεί περισσότερο, 
να αναζητήσει μεγαλύτερη συνεργα
σία, ν’ αναλάβει πρωτοβουλίες.

Το να μάχεσαι κατά της εμπορίας 
των γυναικών είναι σαν να χτυπάς ένα 
κινούμενο στόχο. Νέοι κρίκοι προστί
θενται σε όλα τα επίπεδα και με μεγα
λύτερους δεσμούς με το οργανωμένο 
έγκλημα. Να γιατί πρέπει συνεχώς να 
ενδυναμώνονται και να επανεξετάζο
νται οι στρατηγικές και να δημιουρ- 
γηθούν νέα εργαλεία.

Προκειμένου ν’ αντιμετωπισθεί

με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση
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αυτή η μάστιγα, θα πρέπει να υπάρξει 
συνεργασία σε εθνικό, περιφερειακό 
και διεθνές επίπεδο. Η συνεργασία 
αυτή πρέπει να επεκτείνεται στις πολι
τικές μετανάστευσης, τη δικαστική 
συνεργασία, την ενίσχυση της ποινι
κής νομοθεσίας, την αστυνομική συ
νεργασία, στη κοινωνική πολιτική και 
στην πολιτική της βοήθειας για την α
νάπτυξη ιδίως προς τις αναπτυσσόμε
νες χώρες.

Στη Διακήρυξη του Πεκίνου, η πορ
νεία αναγνωρίζεται ως η πιο σκληρή 
μορφή βίας κατά των γυναικών. Τονί
ζεται επιπλέον ότι πρέπει να καταβλη
θεί ειδική προσπάθεια για την εξάλει
ψη του εμπορίου και της εξαναγκαστι
κής πορνείας των γυναικών και των 
κοριτσιών και για την εκρίζωση των ε
σωτερικών και εξωτερικών αιτίων 
τους, παράλληλα δε ότι πρέπει να βο- 
ηθούνται οι γυναίκες που βρίσκονται 
σ' αυτή τη κατάσταση. Είναι αλήθεια 
ότι σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών οι 
δράσεις δεν είναι ιδιαιτέρως αποτελε
σματικές. Όχι μόνο για λόγους αντι
λήψεων, αλλά γιατί πίσω απ' αυτές τις 
αντιλήψεις υπάρχει ένα πολιτισμικό 
και θρησκευτικό υπόβαθρο. Υπάρ
χουν επίσης γεωπολιτικές αντιλήψεις. 
Υπάρχουν οι διαφορές αντιλήψεων α
νάμεσα στις ηπείρους.

Αντίθετα, η Σύσταση του Συμβου
λίου της Ευρώπης, παρέχει ένα νέο 
νομικό διεθνές κείμενο που σε συν
δυασμό με το περιφερειακό σχέδιο 
δράσης στα πλαίσια του διεθνούς σε
μιναρίου με θέμα: “Συντονισμός δρά
σεων για την καταπολέμηση της δια
κίνησης των γυναικών με σκοπό την 
σεξουαλική τους εκμετάλλευση στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη”, θα μπορέ
σει ίσως να σταματήσει την αυξανό
μενη πορεία του φαινομένου. Μία πο
ρεία που υποθάλπτεται από την οικο
νομική κρίση, τη πολιτική αστάθεια 
και ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι 
ζούμε σε μία κοινωνία στην οποία επι
κρατεί το εμπόριο, όπου όλα αγοράζο
νται, ακόμα και οι ανθρώπινες υπάρ
ξεις.

Η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής 
της θέσης και άλλων οικονομικών και 
πολιτισμικών παραμέτρων, αποτελεί 
μία από τις κύριες χώρες προορισμού, 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των παράνομα 
διακινουμένων γυναικών με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση.

γεωγραφικής της υεσι 
9 κύριες χώρες 

Έ Λπ αοάνοιια

εξουαλική εκμετάλλευση



* Η αρθρογράφος εργάζεται στο 
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας της 
Γενικής Γραμματείας Ισότητας και 
είναι μέλος της Διυπουργικής Επιτρο
πής Καταπολέμησης της Βίας κατά 
των Γυναικών.

Έχει συσταθεί Διυπουργική Επι
τροπή που επεξεργάζεται και συντονί
ζει τις δράσεις των διαφόρων συναρ- 
μόδιων φορέων στο πεδίο της καταπο
λέμησης της βίας κατά των γυναικών.

Επιπλέον η Γενική Γραμματεία Ισό
τητας στο πλαίσιο της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας “Δάφνη” χρηματοδό
τησε έρευνα η οποία πραγματοποιή
θηκε πρόσφατα με τίτλο “Γυναίκες 
Πρόσφυγες - Να σταματήσει η Σε
ξουαλική Κακοποίηση και Διακίνηση 
των Γυναικών”, είχε σκοπό να διερευ- 
νήσει τη στάση των πολιτών τριών 
χωρών (Ελλάδα, Βρετανία, Γερμανία)
απέναντι σ' αυτό το πρόβλημα.

Επιπρόσθετα, μέσα στο πλαίσιο του
προγράμματος STOP, υπέβαλε πρό
ταση για συγχρηματοδότηση δράσεων 
για την καταπολέμηση της διακίνησης 
των γυναικών.

Τονίζεται, πως ο σημαντικότερος 
λόγος εκμετάλλευσης των αλλοδαπών 
γυναικών είναι η παράνομη είσοδος

και η παράνομη παραμονή τους στην 
Ελλάδα.

Το γεγονός αυτό είναι λόγος θυμα- 
τοποίησής τους, αφού δεν ασκούν δι
καιώματα και δεν τυγχάνουν της προ
στασίας των υπόλοιπων πολιτών. Οι 
παράνομες αλλοδαπές γυναίκες σπά
νια καταγγέλλουν την εκμετάλλευσή 
τους από το φόβο της απέλασης.

Για το λόγο αυτό η Γ ενική Γ ραμμα ·

τεία Ισότητας θεωρεί πως οι καταγγε
λίες από παράνομες αλλοδαπές γυναί
κες πρέπει να συνοδεύονται από δέ
σμη προστατευτικών μέτρων και να 
μονώνονται τα αδικήματα που καταγ
γέλλονται από την παράνομη είσοδο 
και παραμονή τους.

Η Γ ενική Γ ραμματεία Ισότητας δια
θέτει δύο κέντρα Υποδοχής σε Αθήνα 
και Πειραιά για κακοποιημένες γυναί
κες και σε συνεργασία με το Δήμο Α
θηναίων ένα ξενώνα για την προσωρι
νή φιλοξενία τους. Παράνομες αλλο
δαπές γυναίκες - θύματα σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης που κατέφυγαν στα 
προαναφερθέντα Κέντρα Υποδοχής, 
έλαβαν όλη τη βοήθεια που χρειάσθη- 
καν όχι μόνο οικονομική αλλά ιατρική 
και ψυχολογική.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας α
ναγνωρίζει την πολυπλοκότητα και τη 
σοβαρότητα του φαινομένου των πα
ράνομων αλλοδαπών στη χώρα μας 
αλλά και της αριθμητικής υπεροχής 
των γυναικών στα μεταναστευτικά 
ρεύματα προς την Ελλάδα, κυρίως ως 
αυτόνομες μετανάστριες, που δεν συ
νοδεύουν δηλαδή άνδρες ή παιδιά. Α
κόμη και το γεγονός αυτό, της καινού
ριας τάσης να είναι αυτόνομες μετα- 
νάστριες, τις εκθέτει στους κινδύνους 
της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και 
διακίνησης.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο δουλε
μπόριο με βασικά συστατικά του τα 
παράνομα τεράστια κέρδη και την ά
σκηση παράνομης βίας σε ανθρώπους 
που δεν έχουν δυνατότητα εκλογής ή 
απεγκλωβισμού τους από τις κοινωνι
κοοικονομικές συνθήκες στις οποίες 
βρίσκονται.

Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη και το 
μέγεθος της πελατείας που καταφεύ
γει στην αγορά σεξουαλικής απόλαυ
σης, γίνεται φανερό, ότι στη σύγχρονη 
Ελλάδα οι νόμοι της αγοράς οδηγούν 
σε ένα νέο ισοζύγιο ηθικής μεταξύ 
του άνδρα και της γυναίκας. Ένα ισο
ζύγιο ηθικής καταρχήν σε βάρος της 
γυναίκας, τελικά όμως σε βάρος της ι
δίας της ανθρώπινης σχέσης.
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Σ ε κάθε ιστορική στιγμή, σε κάθε 
πολιτισμό και σε όλα τα κοινωνι
κά συστήματα, όσες διαφορές κι 

αν παρουσιάζει το ένα από το άλλο 
σύστημα, ο δράστης των βίαιων πρά
ξεων σε βάρος των γυναικών είναι ο 
βίαιος άνδρας. Δεν είναι τυχαίο που οι 
μελετητές του φαινομένου καταλή
γουν στο συμπέρασμα, πως η ανδρική 
βία κατά των γυναικών, δεν είναι δυ
νατό να εξαλειφθεί χωρίς την αντιμε
τώπιση των δραστών της. Και η αντι
μετώπισή τους πρέπει να ξεκινήσει α
πό το στάδιο της πρόληψης.

Οι άνδρες είναι η βάση του προ
βλήματος και γι ’ αυτό μπορούν και 
πρέπει να γίνουν οι βασικοί συντε
λεστές της επίλυσής του.

Η ανδρική βία κατά των γυναικών είναι κοινωνικό φαινό
μενο σύνθετο, με ποικίλες εκδηλώσεις και συμπεριφορές. 
Γι’ αυτό και δεν επιδέχεται μία και μόνον εξήγηση, κι ού
τε υπάρχει μία και μόνη λύση ή μια και μοναδική θεραπευ
τική μέθοδος, για την αντιμετώπισή του, ωστόσο, υπάρχει 
κάτι που είναι κοινό στην εκδήλωση του φαινομένου: το 
vevoQ του δοάστη aum c m e Biqq.

Στο 4ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο των Υ
πουργών για την ισότητα γυναικών - 
ανδρών του Συμβουλίου της Ευρώ
πης, που έγινε στην Κωνσταντινούπο
λη το Νοέμβρη του 1997, υιοθετήθη
κε μια Διακήρυξη στις στρατηγικές 
της οποίας συμπεριλαμβάνεται η πρό
σκληση προς τα κράτη - μέλη, “για 
την προώθηση ερευνών σχετικά με τις 
σχέσεις των ανδρών μεταξύ τους και 
τον τρόπο που αντιλαμβάνονται την 
ανδρική τους ταυτότητα”, καθώς και
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της
Κοίτης ΠΑΠΑΡΗΓΑ - 
ΚΩΣΤΑΒΑΡΑ

“για προσπάθεια εξάλειψης της ανδρι
κής βίας κατά των γυναικών με την 
καθιέρωση της εκμάθησης του σεβα
σμού του άλλου φύλου και τη στήριξη 
πρωτοβουλιών που θα αφορούν την α
ντιμετώπιση των βίαιων ανδρών”.

Κρίνοντας ότι η βία κατά των γυ
ναικών δεν είναι πλέον το απόλυτο 
ταμπού του παρελθόντος, αφού έχουν 
ήδη ερευνηθεί έστω και ανεπαρκώς, 
οι αιτίες και οι συνέπειές της, το Συμ
βούλιο της Ευρώπης κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι, είναι πια καιρός να 
στρέψουμε το ενδιαφέρον προς την 
πλευρά των δραστών της ανδρικής βί
ας, τους οποίους δεν θεωρεί ως ειδική 
ομάδα παραβατών, αλλά ως εκφρα
στές των πολιτισμικών και κοινωνι
κών μας αξιών.

Όπως είναι ευνόητο, το φαινόμενο 
απασχόλησε ερευνητές και μελετητές 
ποικίλων κατηγοριών και επιστημών. 
Οι περισσότεροι συγκλίνουν στη δια
πίστωση ότι οι ρίζες του φαινομένου 
φύονται στις ανδροκεντρικές αντιλή
ψεις των κοινωνιών μας και η βλάστη
σή τους ευνοείται από το κλίμα της 
κοινωνικής ανοχής του. Οι άνδρες δεν 
είναι από τη φύση τους βίαιοι, μας βε
βαιώνουν. Η βία μαθαίνεται, είναι α
ποτέλεσμα της διδασκόμενης μεθόδου 
για την έκφραση του ανδρισμού στις 
διαπροσωπικές σχέσεις.

Οι μηχανισμοί της κοινωνικοποίη
σης ή ανατροφής του αγοριού, όπως 
συνήθως τη χαρακτηρίζουμε (οικογέ
νεια, σχολείο, στρατός αλλά και 
ΜΜΕ), το “βοηθούν” με ένα πλούσιο 
πλέγμα προνομίων και μορφών εξου
σίας. Ας δούμε μερικά από αυτά.

•  Το προνόμιο της άσκησης της 
εξουσίας. Έχουν ειπωθεί αρκετά κατά 
καιρούς για το προνόμιο της άσκησης 
εξουσίας, όπως και για τη σύνδεσή 
του με τη βία, ως εργαλείου επιβολής 
και ελέγχου. Ωστόσο, στη βία οδηγεί 
όχι μόνον η άνιση κατανομή της εξου
σίας, αλλά και η αίσθηση της αναγνώ
ρισης αυτού του προνομίου.

•  Το επιτρεπτό της άσκησης βίας. 
Ένας μεγάλος αριθμός πράξεων βίας 
όχι μόνον επιτρέπονται στους άνδρες, 
αλλά οι πράξεις αυτές δοξάζονται και

1

ανταμείβονται (επιβραβεύονται). Οι 
πράξεις βίας διαφημίζονται (τιμώνται) 
στα σπορ, στον κινηματογράφο, στη 
λογοτεχνία, στις διάφορες συγκρού
σεις. Εδώ εντάσσεται από τους ειδι
κούς και η άρνηση της επέμβασης των 
τρίτων στις περιπτώσεις της οικογε
νειακής βίας. Οι οποίοι, μάλιστα, πα
ραλληλίζουν αυτές τις περιπτώσεις με 
την περίπτωση της δίωξης του δράστη 
της κλοπής, που γίνεται στον ιδιωτικό 
χώρο.

•  Ο ανδρισμός ως φυσική κατα
πιεστική μηχανή. Το αγόρι το μαθαί
νουμε από μωρό να καταπνίγει τα αι
σθήματα του φόβου και του πόνου. 
Στην οικογένεια ζητάμε από τα αγόρια 
να μην κλαίνε και να φέρονται σαν 
άνδρες. Στα αθλήματα, τα μαθαίνουμε 
να αγνοούν τον πόνο. Για πολλούς άν
δρες, το μόνο συναίσθημα που αξίζει 
είναι ο θυμός. Το συναντάμε πολύ συ
χνά, ίσως καθημερινά, στο δρόμο.

Η ευπειοίο 
του παρελθόντος

Η βία μεταφέρεται από τον πατέρα 
στο γιο και συνεχίζει με τη βοήθεια 
του σχολείου. Συνεπικουρεί ο κινημα
τογράφος, η τηλεόραση, η μουσική, ο 
αθλητισμός, οι αφίσες, η λογοτεχνία, 
ο αθλητισμός και ο στρατός με τα 
συνθήματα για πατριωτισμό, ηρωι
σμό, δράση. Η γνώση εμπλουτίζεται 
από την εμπειρία όταν το αγόρι μεγα
λώνει σε οικογένεια, όπου ο πατέρας 
συμπεριφέρεται βίαια. Κατά τους ειδι
κούς, σπάνια αυτό το αγόρι θα εκδη
λώσει συμπεριφορά διαφορετική από 
τη συμπεριφορά του πατέρα.

Αξίζει να αναφερθούν έστω και επι
γραμματικά τα ευρήματα μιας έρευ
νας που διεξήχθη από σουηδικό πανε
πιστήμιο, σε εφήβους ηλικίας από 13 
- 16 χρόνων, οι οποίοι βίωσαν σε οι
κογενειακό περιβάλλον έντονης αν
δρικής βίας. Από την έρευνα προέκυ- 
ψε ότι η οικογενειακή βία τους δια
μόρφωσε, για την μετέπειτα ενήλικη 
ζωή τους και ότι η αναπαραγωγή της 
βίας λειτούργησε κατά τη θεωρία της 
αναμετάδοσης. Δηλαδή, τα αγόρια 
δήλωσαν ότι τα κορίτσια προκαλούν 
τη βία, άρα περιμένουν και την εκδή
λωσή της και τα κορίτσια αντίστοιχα, 
ότι πιστεύουν πως αυτά ευθύνονται 
για τη βία που δέχονται.

Έχουμε, ωστόσο, και ένα παράδοξο 
στην άσκηση της ανδρικής εξουσίας: 
Οι πολλοί τρόποι με τους οποίους οι 
άνδρες εξόπλισαν την κοινωνική και
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ατομική τους εξουσία, είναι πηγή ενός 
πολύ μεγάλου φόβου, απομόνωσης 
και πόνου. Η ικανότητα άσκησης της 
εξουσίας χρειάζεται συνεχή επαγρύ
πνηση και ενασχόληση, ιδιαίτερα για 
τους νεαρούς άνδρες. Ο φόβος της α
ποτυχίας, της μη εκπλήρωσης του ρό
λου, παραμονεύει σε κάθε βήμα. Η βί
α στην περίπτωση αυτή, γίνεται αντι
σταθμιστικός (επανορθωτικός, ανα
πληρωματικός) μηχανισμός compen
satory mechanism, κατά την χρησιμο
ποιούμενη ορολογία. Είναι το μέσον 
για την αποκατάσταση της ανδρικής ι
σορροπίας, της επιβεβαίωσης της πί
στης στον ανδρισμό τους, για τους ί
διους και για τους άλλους. Σ’ αυτήν 
την περίπτωση, για την εκδήλωση της 
βίας επιλέγονται τα πιο αδύνατα άτο
μα, τα πιο ευάλωτα (παιδιά και γυναί
κες) ή και οι ευάλωτες ομάδες (μειο
νότητες, μετανάστες κ.λπ.).

Η ανδρική βία, στις άπειρες μορφές

που εκδηλώνεται, είναι το αποτέλε
σμα της ανδρικής εξουσίας (δύναμης), 
της αναγνώρισης του προνομίου, του 
επιτρεπτού, αλλά και του φόβου (του 
δράστη της) ότι δεν είναι ικανός να α
σκήσει εξουσία, μας λένε οι ερευνη
τές. Συνεπώς, ο άνδρας με την πράξη 
βίας, δείχνει στη γυναίκα ποιος είναι 
το αφεντικό στο σπίτι και στους τρί
τους “ποιος είναι ο άνδρας”. Γιατί 
“δεν είναι ένας εχθρός που πιέζει τη 
σκανδάλη, ούτε ένας άγνωστος ιός 
που φέρνει το θάνατο. Είναι απλά και 
μόνον ο άνδρας” (υποστηρίζεται από 
άνδρες μελετητές). Όχι όλοι οι άνδρες 
βέβαια. Δυστυχώς, όμως, πολλοί. Άν
δρες συνηθισμένοι, κανονικοί, όλων 
των ηλικιών και των κοινωνικών τά
ξεων.

Aivec ποοτόσεκ νια την 
αντίίίετώπιοη του ωαινουένου

•  Υφίσταται η ριζοσπαστική άποψη

ότι, κατά κάποιο τρόπο, πρέπει να αμ
φισβητηθούν και να διαλυθούν οι δο
μές της ανδρικής εξουσίας, ακυρώνο
ντας τα ανδρικά προνόμια και θέτο
ντας τέλος στην πολιτισμική και κοι
νωνική ανοχή των πράξεων της βίας 
κατά των γυναικών (ένας υψηλός στό
χος πάντοτε περιέχει ουτοπικά στοι
χεία). Όμως, όπως και να έχει, δεν 
μπορούμε να τελειώσουμε με τη βία, 
χωρίς τη βοήθεια του φεμινιστικού κι
νήματος και χωρίς τις προτεινόμενες 
απ’ αυτό μεταρρυθμίσεις (πολιτικές, 
νομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές). 
Συνεπώς, επιβάλλεται η συνεργασία 
με το κίνημα, των γυναικών σε κάθε 
προσπάθεια ριζικής αντιμετώπισης 
της βίας κατά των γυναικών στην οι
κογένεια.

•  Πρέπει να αλλάξουμε το εκπαι
δευτικό σύστημα σε όλες τις βαθμίδες 
και να δημιουργήσουμε μηχανισμούς 
ευαισθητοποίησης ολόκληρου του 
κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερα 
των ανδρών, για την αποτροπή της βί
ας κατά των γυναικών.

•  Το παράδοξο της αναμετάδοσης 
των πατριαρχικών αξιών -το είπαμε ή
δη- είναι ο πόνος, η παραφορά (οργή), 
η απογοήτευση, η αποξένωση και ο 
φόβος. Πρέπει να ασχοληθούμε με 
την αποξήρανση της πηγής όλων αυ
τών των συναισθημάτων. Για να απο
κτήσουμε άνδρες ευαίσθητους, ικα
νούς να αντιλαμβάνονται τον πόνο 
που προκαλεί η βία (σωματικό ή ψυχι
κό).

•  Στις προσπάθειες για την ανα
μόρφωση των σεξιστικών δομών της 
κοινωνίας και ιδίως των θεσμών και 
των σχέσεων στα πλαίσια των οποίων 
ανατρέφονται τα παιδιά, πρέπει να ορ
γανώσουμε και να εμπλέξουμε άνδρες 
σε συνεργασία με τις γυναίκες. Για να 
πετύχουμε την εμπλοκή τους, θα 
χρειαστεί να τους πλησιάσουμε, να 
συνεργαστούμε μαζί τους και να τους 
πείσουμε για τις καταστρεπτικές συ
νέπειες του διδασκόμενου ανδρικού 
προτύπου, που προκαλεί βία και φυσι
κά ατέλειωτο πόνο.

•  Πρέπει να δουλέψουμε με τους 
δράστες της βίας, ώστε να αλλάξουν 
τις πατριαρχικές τους αντιλήψεις, 
προσεγγίζοντάς τους χωρίς εμπάθεια. 
Μόνο έτσι υπάρχει περίπτωση να α- 
νακαλύψουν τον τρόπο που θα αλλά
ξουν τον εαυτό τους και τους όμοιούς
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τους. Υπάρχουν κράτη στα οποία γί
νονται προσπάθειες σ’ αυτά τα πλαί
σια.

Στην πορεία αυτών των προσπα
θειών έχουν γίνει και ορισμένες επι
σημάνσεις σχετικά με την εργασία ε
κείνων που ασχολούνται με την αντι
μετώπιση των βίαιων ανδρών.

Για τους εργαζόμενους στην αντιμε
τώπιση των δραστών, επισημαίνεται 
ότι συχνά, μοιάζει να χρησιμοποιούν 
παλιές μεθόδους, χωρίς να αναρω
τιούνται για την ικανότητά τους να ε
πηρεάσουν τις ανδρικές συμπεριφο
ρές και το σταμάτημα της βίας. Αυτό 
είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια 
των θυμάτων, γιατί η βία μπορεί να ε- 
παναληφθεί. Δεν πρέπει ποτέ να ξε
χνάμε ότι οι δράστες είναι οι κύριοι υ
πεύθυνοι του φαινομένου της βίας και 
δημιουργοί του προβλήματος. Κατά 
συνέπεια, πρέπει να αξιώνεται από 
αυτούς, να αντιληφθούν την ευθύνη 
τους και να αλλάξουν συμπεριφορά.

Βασικό κριτήριο των προγραμμά
των αντιμετώπισης των δραστών, 
τόσο κατά τη διάρκειά τους όσο και 
μετά το πέρας τους, πρέπει να είναι 
η ασφάλεια των κακοποιημένων γυ
ναικών και των παιδιών τους.

Για το λόγο αυτό πρέπει:
•  Οι ασχολούμενοι με την αντιμε

τώπιση των δραστών, πριν αρχίσουν 
τη δουλειά τους, να υφίστανται ειδική 
εκπαίδευση και να σπουδάζουν τα 
σχετικά προγράμματα. Επίσης, είναι 
σκόπιμο να συνεργάζονται με γυναι
κείες ομάδες, ώστε οι υπό αντιμετώπι
ση δράστες να έχουν τη δυνατότητα 
να επανεκτιμήσουν τη δική τους σχέ
ση με τις γυναίκες.

•  Το πρόγραμμα αντιμετώπισης 
του δράστη πρέπει να διαχωρίζεται α
πό το πρόγραμμα υποστήριξης της κα
κοποιημένης γυναίκας. Πρέπει τα δύο 
προγράμματα να βρίσκονται σε συνε
χή επικοινωνία.

•  Το πρόγραμμα αντιμετώπισης 
του δράστη πρέπει να εναρμονίζεται 
με το ποινικό σύστημα επιβολής κυ
ρώσεων. Σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει το πρόγραμμα αναμόρφωσης 
του δράστη να γίνεται άλλοθι για την 
απαλλαγή του από την επιβληθείσα 
ποινή.

•  Για να επιτευχθούν όσα ειπώθη
καν και άλλα που διαπλέκονται στα 
ρηθέντα είναι αναγκαία η θεσμοθέτη

Τμήμα μετά την κακοποίηση, καθώς 
και ποιο θα είναι το επόμενο βήμα μας, 
αφού ακούσουμε τις απαντήσεις της. 
Είναι δική μας ευθύνη να πληροφορή
σουμε τη γυναίκα για το πού θα βρει 
αυτή και τα παιδιά της συμπαράσταση, 
συμβουλές, οικονομική βοήθεια, χώρο 
διαμονής κ.λπ. Είναι δική μας ευθύνη 
η συνεργασία με τις υπόλοιπες Αρχές 
και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, 
για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων 
της κακοποιημένης γυναίκας

Η ίδια αστυνομικός μίλησε επίσης 
για τα  ειδικά προγράμματα κατάρτι
σης όχι μόνον των αστυνομικών αλλά 
και των άλλων εμπλεκομένων φορέων 
και για τις συναντήσεις αλληλοενημέ- 
ρωσης όλων αυτών των φορέων. Για
τί όπως εξήγησε, είναι αδύνατη η κα
ταπολέμηση αυτής της βίας χωρίς τη 
συνεργασία όλων των ασχολούμενων 
με το πρόβλημα φορέων. □

* Το κείμενο αυτό αποτελεί την εισή
γηση της κας Παπαρρήγα - Κωσταβά- 
ρα στο Συνέδριο “Σπάζοντας τη σιωπή 
- Βία στην οικογένεια - Ένα έγκλημα 
πίσω από κλειστά παράθυρα ”, που έγι
νε στο Ζάππειο (15-16/6/2000) υπό την 
αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
του Κέντρου Ερευνών για θέματα ισό
τητας και της Γενικής Γραμματείας Ι
σότητας.

ση διατάξεων νόμου. Αυτό θεωρείται 
αναγκαία προϋπόθεση που αφορά ά
μεσα ένα κράτος δικαίου.

•  Να θυμόμαστε πάντα ότι η ενδο- 
οικογενειακή βία δεν είναι ιδιωτική υ
πόθεση. Οι Αρχές και η κοινωνία έ
χουν υποχρέωση να παρεμβαίνουν και 
να συνεργάζονται για την αντιμετώπι
σή της.

Σχετικά με τη συνεργασία των Αρ
χών πρέπει να ειπωθούν λίγα λόγια 
για το ρόλο της Αστυνομίας, την Αρ
χή που εμπλέκεται πρώτη στα περι
στατικά βίας. Είχα την ευκαιρία, πριν 
λίγο καιρό, να παρακολουθήσω την 
παρουσίαση των χρησιμοποιούμενων 
μεθόδων από τη Σουηδική Αστυνομί
α, για την καταπολέμηση της βίας ε
ναντίον των γυναικών. Την παρουσία
ση έκανε μια 
γυναίκα, στέ
λεχος της Α
στυνομίας της 
Στοκχόλμης η 
οποία είπε ε
πακριβώς ότι:
“Μ ας ενδια
φέρει να βοη
θήσουμε και 
να στηρίξουμε 
τις γυναίκες - 
θύματα της β ί
ας. Σε μας  
τους αξιωμα
τικούς της Α 
στυνομίας α
νήκει η ευθύ
νη να γνωρί
ζουμε τι θα 
ρωτήσουμε το 
θύμα όταν μας 
καλεί στο σπί
τι της ή όταν 
έρχεται στο

Εγώ,
δεν 8α χτυπήσω 

ποτέ γυναίκα.

Μακάρι να μπορούσα 
να πω το ίδιο και 
για τον πατέρα μου.
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Αγγέλου Α. ΤΣΙΓΚΡΗ *

J βιασμός
είναι ένα από 

τα λιγότερο 
αναφερόμενα 

στην αστυνομία 
εγκλήματα. 

Από τους 100 
βιασμούς που 
διαπράττονται 
στην Ελλάδα, 

βρέθηκε ότι μόνο
οι 6 φτάνουν 
τη γνώση της 

αστυνομίας
Το ποσό αυτό δεν 

είναι από τα 
οτερα της διεθνούς 

λιογραφίας, αντίθετα 
αποτελεί ένα από τα

μικρότερα
ποσοστά

που έχουν καταγραφεί 
από τη διεθνή 

θυματολογική έρευνα.

V

του
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Α πό τις 100 υποθέσεις που 
φτάνουν στη γνώση της α
στυνομίας, μόνο μια κατα
λήγει στο ακροατήριο για 
να εκδικασθεί2. Το τελευ

ταίο ερευνητικό αποτέλεσμα είναι 
άκρως ενδεικτικό του θεσμοποιημέ- 
νου σεξισμού που εφαρμόζεται και 
αναπαράγεται στα πλαίσια του ποι
νικού συστήματος στις υποθέσεις 
αυτού του τύπου.

Η έρευνα σχετικά με το έγκλημα 
του βιασμού στην Ελλάδα3 απέδειξε 
ότι κάθε χρόνο διαπράττονται περί
που 4.500 βιασμοί, από τους οποί
ους μόνο 270 καταγγέλλονται στην 
αστυνομία, μόνο 183 καταλήγουν 
σε σύλληψη κάποιου υπόπτου, μόνο 
47 φτάνουν στο ακροατήριο για να 
εκδικασθούν, μόνο 20 καταλήγουν 
σε καταδικαστική απόφαση και τε
λικά μόνο σε λιγότερους από 10 
βιαστές επιβάλλεται κάθειρξη, δη
λαδή στερητική της ελευθερίας ποι
νή άνω των 5 ετών.

Εντυπωσιακό και άκρως αποκα
λυπτικό της συναισθηματικής κατά
στασης του θύματος, είναι ότι το 
60% των θυμάτων βιώνουν συναι
σθήματα ενοχής για την επίθεση 
που δέχθηκαν4. Το παραπάνω απο
τέλεσμα - αν συνδυαστεί με το 35% 
των θυμάτων που δήλωσαν ότι θα 
μπορούσαν να είχαν αποφύγει το 
βιασμό τους αν είχαν συμπεριφερθεί 
διαφορετικά - μας οδηγεί στο προ
φανές συμπέρασμα ότι η μεγάλη 
πλειοψηφία των θυμάτων αυτο-ενο- 
χοποιούνται αναφορικά με το βια
σμό τους. Η αυτο-ενοχοποίηση του 
θύματος σημαίνει μερική έως και ο
λοκληρωτική απο-ενοχοποίηση του 
δράστη και οδηγεί σχεδόν πάντα 
στη σιωπή.

Η έρευνα στην Ελλάδα5 κατέρρι- 
ψε μια σειρά από μύθους που συν
δέονται με το έγκλημα του βιασμού, 
όπως:

Το μύθο της μαζοχιστικής φύσης 
της γυναίκας.

Το μύθο της ισχυρής ανδρικής 
βιολογικής παρόρμησης.

Το μύθο της ψυχοπαθολογικής 
προσωπικότητας του μέσου βιαστή. 

Το μύθο της αδυναμίας διάπρα-

ξης του βιασμού χωρίς τη συναίνε
ση του θύματος.

Το μύθο της γυναικείας πρόκλη
σης και υπευθυνότητας στο βιασμό.

Το μύθο της σπανιότητας της διά- 
πραξης του βιασμού.

Το μύθο ότι ο βιασμός είναι μια 
αυθόρμητη και παρορμητική πράξη, 
από την οποία λείπει παντελώς το 
στοιχείο του προσχεδιασμού.

Το μύθο σχετικά με τη φυλετική 
σύνθεση του βιασμού.

Το μύθο ότι ο βιασμός είναι μια 
πράξη διεξόδου που οφείλεται στην 
έλλειψη φυσιολογικών σεξουαλι
κών σχέσεων.

Το μύθο ότι ο βιασμός είναι το α
ποτέλεσμα της δυσανάλογης εκπρο
σώπησης των φύλων μέσα στον 
πληθυσμό μιας κοινωνίας.

Το μύθο της νομιμοποίησης της 
πορνείας ως παράγοντα μείωσης 
των εγκλημάτων βιασμού.

Το μύθο ότι ο δράστης και το θύ
μα είναι άτομα μεταξύ τους άγνωστα.

Το μύθο ότι ο βιασμός είναι έ
γκλημα που απασχολεί τις χαμηλό
τερες κοινωνικοοικονομικές τάξεις.

Το μύθο ότι διαπράττεται σε δη
μόσιες και ερημικές τοποθεσίες και 
όχι σε ιδιωτικούς χώρους.

Τέλος, ΤΟ μύθο ότι οι περισσότε
ροι βιασμοί διαπράττονται το βράδυ.

Η σύνδεση της αρρενωπότητας με 
την ενεργητικότητα και τη δύναμη 
και της θηλυκότητας με την παθητι- 
κότητα και την υποταγή, έχουν δη
μιουργήσει μια ευρέως αποδεκτή α
ντίληψη της σεξουαλικότητας στην 
οποία ο άνδρας αναμένεται να είναι 
το ενεργητικό και η γυναίκα το πα

θητικό υποκείμενο, αναμένεται δη
λαδή ο άνδρας να επιχειρεί να ξελο
γιάσει και να παρασύρει και η γυ
ναίκα να ξελογιάζεται και να παρα- 
σύρεται. Οι άνδρες που είναι προ- 
σκολλημένοι σε διπλά κριτήρια με 
βάση τα οποία προσδιορίζουν την 
ανδρική και τη γυναικεία συμπερι
φορά, είναι πιθανότερο να εκδηλώ
σουν βίαιη επιθετικότητα. Οι παρα
δοσιακές στάσεις και οι συντηρητι
κές απόψεις, σχετικά με το ρόλο των 
φύλων, προσφέρουν τη βάση για 
την αιτιολόγηση της βίαιης ανδρι
κής επιθετικής συμπεριφοράς.

Σε παλιότερες εποχές ο βιασμός ε- 
θεωρείτο έγκλημα κατά της ιδιοκτη
σίας και πιο συγκεκριμένα, ως κλο
πή της σεξουαλικής ιδιοκτησίας του 
πατέρα ή του συζύγου αφέντη. Μ’ 
αυτή τη λογική, ο νόμος δε θεωρού
σε ότι ο βιασμός ήταν μια άδικη 
πράξη εναντίον της γυναίκας η ο
ποία τον είχε υποστεί, αλλά εναντί
ον του κυρίου και κατόχου της. Η 
γυναίκα αποτελούσε περιουσιακό 
στοιχείο του άνδρα και ο βιασμός 
της ισοδυναμούσε με μείωση της α
ξίας του περιουσιακού αγαθού.

Εχει διατυπωθεί η άποψη ότι οι 
νόμοι περί βιασμού υπάρχουν για να 
προστατεύουν τα δικαιώματα του 
άνδρα ως κτήτορα του γυναικείου 
σώματος και όχι το δικαίωμα της 
γυναίκας πάνω στο σώμα και τη γε
νετήσια ελευθερία της. Παραδοσια
κά ο βιασμός έχει θεωρηθεί ως προ
σβολή που ένας άνδρας διαπράττει 
εναντίον ενός άλλου άνδρα. Βιάζο
ντας τη γυναίκα κάποιου, θεωρητι
κά ένας άνδρας μπορεί να αυξήσει 
τον ανδρισμό του, μειώνοντας ταυ
τόχρονα τον ανδρισμό του άλλου. 
Συνεπώς, η τιμή του άνδρα δεν υπό- 
κειται άμεσα στο βιασμό, αλλά έμ
μεσα, μέσω της γυναίκας του.

Κάτω απ αυτό το ιδεολογικό - ι
στορικό πλαίσιο η ποινή του δράστη 
ήταν είτε ο λιθοβολισμός είτε η απο
ζημίωση του ιδιοκτήτη της γυναίκας 
που βιάστηκε. Στην περίπτωση που 
ένας μαύρος άνδρας είχε σχέσεις με 
μια λευκή γυναίκα, η γυναίκα μπο
ρούσε να χρησιμοποιήσει το προνό
μιο του χρώματος και να ισχυριστεί
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Η.αεξουαΑική-βια-
ότι είχε πέσει θύμα βιασμού. Στην 
περίπτωση αυτή ο μαύρος άνδρας 
λινζαριζόταν. Αν η γυναίκα δεν ι
σχυριζόταν βιασμό, υποβαλλόταν 
αυτή σε λινζάρισμα.

Ο Ελληνας ποινικός νομοθέτης 
δεν έκρινε σκόπιμο να ποινικοποιή- 
σει το βιασμό στα πλαίσια του γά
μου και αυτή ίσως ήταν η μεγαλύτε
ρη παράλειψή του, κατά την τελευ
ταία αναθεώρηση του άρθρου 336 
Π.Κ.. περί βιασμού6.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που 
επέφερε η αναθεώρηση αυτή είναι 
οι παρακάτω:

1 . Ο βιασμός παύει να αποτελεί 
έγκλημα κατά των ηθών και μετα- 
τρέπεται σε έγκλημα κατά της γενε
τήσιας ελευθερίας. Η γενετήσια ε
λευθερία αναλύεται σε δύο θεμελιώ
δη δικαιώματα: ΐ) στο δικαίωμα ε
λεύθερης επιλογής ερωτικού συ
ντρόφου και Η) στο δικαίωμα επιλο
γής της χρονικής στιγμής που θέλει 
κάποιος να έχει - με το σύντροφό 
του - ερωτικό διάλογο.

2. Γίνεται ξεχωριστή και ταυτό
χρονα αυστηρότερη πρόβλεψη για

Η γυναίκα αποτελούσε
περιουσιακό στοιχείο 

του άνδρα 
και ο βιασμός της 

ισοδυναμούσε 
με μείωση της αξίας 

του περιουσιακού 
αγαθού.

τον ομαδικό βιασμό. Η περίπτωση 
του ομαδικού βιασμού αποτελεί 
πράξη εντονότατα αποκρουστική, 
που έπρεπε να διακριθεί σε απαξία, 
από τον απλό βιασμό.

3. Η ποινική προστασία καλύ
πτει, πλέον, πλήρως και ισοβαρώς 
τόσο τον άνδρα, όσο και τη γυναίκα, 
από πράξεις που προσβάλλουν την 
γενετήσια ελευθερία τους.

4. Και τέλος γίνεται ενοποίηση 
των αντικειμενικών υποστάσεων 
των εγκλημάτων των άρθρων 336 
και 337 Π.Κ. Ενοποιούνται σ’ ένα έ

γκλημα οι αξιόποινες πράξεις του 
βιασμού και του εξαναγκασμού σε 
ασέλγεια.

Ομως, θα πρέπει να δοθεί μεγάλη 
προσοχή στην αντιμετώπιση του ε
γκλήματος και του θύματος του βια
σμού, στις διάφορες φάσεις της ποι
νικής εξέλιξης της υπόθεσης. Τόσο 
η διεθνής, όσο και η ελληνική βι
βλιογραφία και πρακτική, έχουν επι- 
σημάνει την αρνητική στάση των ε
πίσημων φορέων στην αντιμετώπι
ση των υποθέσεων βιασμού. Με βά
ση το παραπάνω, θα πρέπει να γί
νουν ορισμένες κρίσιμες παρεμβά
σεις στην αστυνομική, ιατρική και 
δικαστηριακή φάση της εξέλιξης 
των υποθέσεων βιασμού.

Αναφορικά με την αστυνομική 
φάση της ποινικής εξέλιξης των υ
ποθέσεων βιασμού, προτείνουμε τις 
παρακάτω αλλαγές: ΐ) η εξέταση - 
ανάκριση του θύματος να γίνεται α
πό έναν και μόνο αξιωματικό και να 
περιορίζεται μόνο στις απαραίτητες 
- για την περαιτέρω έρευνα - πληρο
φορίες, i i )  κατά τη διάρκεια της εξέ
τασης να παρέχεται το δικαίωμα να
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παρίσταται κάποιος φίλος ή συγγε
νής του θύματος, αν και εφόσον το 
θύμα το επιθυμεί, iii) να επιτρέπεται 
η παρουσία δικηγόρου και αν το θύ
μα δε διαθέτει τα απαραίτητα οικο
νομικά μέσα, να του προσφέρεται α
πό την αστυνομία, ίν) να καταβλη
θεί προσπάθεια έτσι ώστε οι υποθέ
σεις βιασμού να αναλαμβάνονται α
πό γυναίκες αξιωματικούς, ν) οι α
στυνομικοί που ασχολούνται μ’ αυ
τές τις υποθέσεις, να λαμβάνουν ει
δικά μαθήματα μετεκπαίδευσης πά
νω στις συναισθηματικές ανά
γκες και τις αντιδράσεις των 
θυμάτων, καθώς και πάνω 
στον τρόπο έρευνας, νΐ) σε ό
λα τα θύματα να δίδεται ενη
μερωτικό φυλλάδιο που να ε
ξηγεί, τόσο τις αστυνομικές, 
όσο και τις υπόλοιπες ποινι
κές διαδικασίες που θα επακο
λουθήσουν και νΐϊ) το θύμα 
δε θα πρέπει να αποθαρρύνε
ται, αλλά μάλλον να ενθαρρύ- 
νεται να προωθήσει ποινικά 
την υπόθεσή του, δε θα πρέ
πει, όμως, σε καμία περίπτω
ση να εξαναγκάζεται να το 
κάνει.

Κατά το στάδιο των ιατρι
κών εξετάσεων των θυμάτων βια
σμού προτείνουμε τα παρακάτω: ΐ) 
το θύμα βιασμού θα πρέπει να μετα- 
φέρεται όσο το δυνατό γρηγορότερα 
στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες 
ιατρικές εξετάσεις και ιατροδικαστι
κές πραγματογνωμοσύνες, ii) η α
στυνομία θα πρέπει να διαθέτει ειδι
κά εκπαιδευμένους γυναικολόγους 
του ΕΣΥ, οι οποίοι εκ περιτροπής να 
είναι διαθέσιμοι όλο το εικοσιτετρά
ωρο για να διεξάγουν τις απαραίτη
τες γυναικολογικές εξετάσεις στα 
θύματα, iii) να χρησιμοποιούνται 
πρόσθετες διαδικασίες σύλληψης α
ποδεικτικών στοιχείων και να δη- 
μιουργηθεί επιστημονικό εργαστή
ριο ειδικά για την ανάλυση και την 
αξιολόγηση των στοιχείων αυτού 
του τύπου, ΐν) να πληροφορείται το 
θύμα τόσο γραπτά, όσο και προφο
ρικά για τα αφροδίσια νοσήματα 
που ενδεχομένως του μεταδόθηκαν 
με το βιασμό και να του δίδονται ό
λες οι απαραίτητες πληροφορίες για

την αντιμετώπισή τους, ν) να ενη
μερώνεται το θύμα για θέματα εγκυ
μοσύνης, αλλά και άμβλωσης, vi) η 
ιατρική φροντίδα του θύματος να 
περιλαμβάνει την προσφορά μπά
νιου, ηρεμιστικού φαρμάκου και υ
ποστηρικτικής συζήτησης από άτο
μα που έχουν εμπειρία πάνω σε τέ
τοια θέματα, vii) να δίδεται στο θύ
μα η δυνατότητα να μπορεί να δει έ
ναν ειδικά εκπαιδευμένο ψυχολόγο ή 
ψυχίατρο, λόγω του αποδεδειγμένου 
κόστους του συγκεκριμένου εγκλή
ματος στον ψυχισμό των θυμάτων, 
viii) να παρέχονται συμβουλές στις 
οικογένειες των θυμάτων σχετικές με 
τον τρόπο που θα πρέπει να αντιμε
τωπιστεί η κατάσταση και ix) να α- 
παγορευθεί η οικονομική επιβάρυν
ση του θύματος για τη διεξαγωγή 
ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες έχουν 
ως σκοπό τους τη συλλογή των απα
ραίτητων αποδεικτικών στοιχείων.

Οι κυριότερες αλλαγές που 
πρέπει να γίνουν στο δικαστηριακό 
στάδιο της ποινικής εξέλιξης των υ
ποθέσεων βιασμού είναι οι εξής: ΐ)

Ειδική μετεκπαίδευση των δικα
στών, που ασχολούνται με τέτοιου 
είδους υποθέσεις, πάνω στις ιδιαιτε
ρότητες του εγκλήματος του βια
σμού, ii) άμεση εκδίκαση των υπο
θέσεων, με στόχο να μην παρατείνε- 
ται η ταλαιπωρία των θυμάτων, iii) 
παρέκκλιση από την αρχή της δημο
σιότητας στις δίκες βιασμού, iv) α
παγόρευση των αναφορών και των 
υπαινιγμών για την προσωπική ζωή 
των θυμάτων και για άλλα άσχετα 
με την υπόθεση γεγονότα, ν) να δο

θεί το δικαίωμα στις γυναικεί
ες οργανώσεις να παρίστανται 
ως πολιτική αγωγή στις υποθέ
σεις βιασμού, όταν το θύμα 
δεν έχει αντίρρηση, νΐ) να δί
δονται οδηγίες στους ενόρ
κους έτσι ώστε να κρίνουν με 
βάση το νόμο και όχι με βάση 
τις προκαταλήψεις και τα ευ
ρέως διαδεδομένα στερεότυ
πα, vii) να αναλαμβάνονται οι 
υποθέσεις βιασμού από γυναί
κες εισαγγελείς, viii) να δίδε
ται ιδιαίτερη προσοχή στη 
σύνθεση των δικαστηρίων, έ
τσι ώστε να αποτελείται από 
δικαστές και των δύο φύλων 

και ix) να διώκονται αυστηρά οι α
θέμιτες οικονομικές συναλλαγές α
νάμεσα στο δράστη και το θύμα.
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...Κείνο που με τρώει κείνο που με 
σώζει είναι που ονειρεύομαι σαν τον
η μ  /  m

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ουχ μανούλα 
μ’. Απ' την πείνα γίνανε νευρικά τα 
καημένα και δεν ξέρουν τι να κά
νουν...

ν ί ΐ φ α γ κ ι α ψ ι . . .

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Κυρίες και κύριοι 
και αγαπημένα μας παιδιά. Απόψε η πα
ράσταση μας παρουσιάζει την αφεντιά 
μου Γραμματικό. Επανέλαβε και συ κολ
λητήρι τι παράσταση θα παίξουμε από
ψε. Άντε ξύπνα.

ΚΟΑΑΗΤΗΡΙ: Πώς να τα πω όλα λε 
μπαμπάκο, να μπουκώσει το στόμα μου 
να πνιγώ;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Επανέλαβε,τί πα
ράσταση θα παίξουμε απόψε.

ΚΟΑΑΗΤΗΡΙ: Τι ραράταση θα παί- 
τσουμε απότσε;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Αντε μπράβο, επα- 
νέλαβέ το!

ΚΟΑΑΗΤΗΡΙ: Αντε μπλάβο επανέ- 
λαβέ το.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Εσένα το λέω ρε 
μπούφο.

ΚΟΑΑΗΤΗΡΙ: Εσένα το λέω λε 
μπούφο!

Ο Καραγκιόζης ρίχνει καρπαζιά στο 
κολλητήρι κι αυτός ανταποδίδει με κε
φαλιά.

Αστυνομική Επιθεώρηση - Οκτώβριος/Νοέμβριος 2000

Κι' όμως η ιστορία του Καραγκιόζη 
είναι τόσο συναρπαστική όσο και 

άγνωστη στο ευρύ κοινό. Η “Α.Ε.” 
θέλοντας να φέρει πιο κοντά στους α
ναγνώστες της την ιστορία του Καρα
γκιόζη φιλοξενεί το μεγάλο Καρα
γκιοζοπαίχτη και δάσκαλο του θεά
τρου σκιών Ευγένιο Σπαθάρη. Στις λι
γοστές παραστάσεις που δίνει κατά 
καιρούς, στην κυριολεξία “δεν πέφτει 
καρφίτσα” και αυτό είναι ενδεικτικό 
της αντιστροφής του κλίματος αδια
φορίας που είχε επικρατήσει για μια 
μεγάλη περίοδο, όταν όλοι πίστευαν 
ότι η εποχή του Καραγκιόζη έχει πλέ
ον περάσει.

Α.Ε. Κύριε Σπαθάρη, θα θέλαμε να 
μας πείτε λίγα ιστορικά στοιχεία για 
την καταγωγή του Καραγκιόζη και γε
νικά του θεάτρου σκιών.

ΣΠΑΘΑΡΗΣ:Θα σου πω πρώτα 
για την καταγωγή του θεάτρου σκιών 
και έπειτα θα σας μιλήσω για τον Κα-



ραγκιόζη γιατί από ‘κεί προήλθε. Το 
θέατρο σκιών το πρωτοσυναντούμε 
στους λαούς της μακρινής Ανατολής 
γύρω στον τέταρτο αιώνα. Πρωτοβρί- 
σκουμε παραστάσεις θεάτρου σκιών 
στον χώρο της Νοτιοανατολικής Ασί
ας και συγκεκριμένα στην περιοχή της 
Ιάβας, της Σιγκαπούρης, της Ταϊλάν
δης και άλλων περιοχών, που αντλού
σαν τα θέματά τους από τις διάφορες 
θεότητες που πίστευαν, τους δαίμο
νες, τα πνεύματα και όλα αυτά, μαζί 
με τους ήρωες, τους πρίγκιπες, τις πρι- 
γκίπισσες, τους πολίτες συνέθεταν 
την πάνω από δύο χιλιάδες χρόνια πα
ράδοση αυτών των λαών. Τον ενδέκα
το αιώνα περίπου έκανε την εμφάνισή 
του στην Κίνα. Λένε για κάποιον αυ- 
τοκράτορα που έχασε την γυναίκα του 
και απελπισμένος όπως ήταν διέταξε, 
ένα μάγο να καλέσει το πνεύμα της. 
Τότε ο μάγος δημιούργησε μια φιγού
ρα με τη μορφή της και προέβαλε τη 
σκιά της σ’ ένα πανί.

Α.Ε. Και ο δικός μας Καραγκιόζης;
ΣΠΑΘΑΡΗΣ: Θα έρθουμε και κει 

αλλά μια και με ρώτησες για την ιστο
ρία του θεάτρου σκιών, επίτρεψέ μου 
να κάνω μια ιστορική αναδρομή για 
να μάθουν οι αναγνώστες σου και θα 
φτάσω και στο ποθούμενο που είναι ο 
Καραγκιόζης. Αυτή, λοιπόν, την περί
οδο και στο μουσουλμανικό κόσμο 
σημειώνεται η ύπαρξη του θεάτρου 
σκιών, σαν κάτι όμως το μυστηριακό, 
που συμβολίζει τη δημιουργία του κό
σμου. Πολλές φορές χρησιμοποιήθη
κε από μυστικιστές Άραβες σαν μέσο 
διδακαλίας των δογμάτων τους. Φαί
νεται πως οι Τούρκοι της κεντρικής Α
σίας μεταφέρανε το θέατρο αυτό, ό
ταν εξαπλώθηκαν στη δυτική Ασία 
και δώθε, περίπου το 13 αιώνα.

Στην Τουρκία, λοιπόν, ό,τι θέαμα 
να υπήρχε το έπαιρνε ο σουλτάνος μέ
σα στα σουλτανάτα (το έκανε αυτό 
γιατί απαγόρευε το Κοράνι να έχουν 
οι μουσουλμάνοι θέαμα). Όμως σε 
κάθε Ραμαζάνι επέτρεπε ο σουλτάνος, 
προς ευχαρίστηση των πιστών, να πα
ρακολουθήσουν θέατρο σκιών. Αλλά, 
πρόσεξε, μόνο όσα τον συνέφεραν και 
ωφελούσαν τη δυναστεία του επέτρε
πε, ό,τι δεν τον συνέφερε το απαγό
ρευε. Όμως με την κατάργηση των 
σουλτανάτων ξεχύθηκαν όλα τα θεά
ματα έξω και μεταξύ αυτών και το θέ-

Πόσοι από μάς διανύο- 
ντας σήμερα την τρίτη ή 
την τέταρτη δεκαετία της 
ζωής μας - πιτσιρικάδες 
τότε με κοντά παντελο- 
νάκια - δεν φτιάξαμε α
πό χαρτόνι πρόχειρες φι
γούρες του καραγκιόζη 
και δε στήσαμε σας αυ
λές της γειτονιάς μπερ- 
ντέδες μ' ένα κομμάτι ά
σπρο πανί, πάγκους με 
σανίδες και πέτρες για 
να δώσουμε παραστά
σεις του Καραγκιόζη, 
αυτοσχεδιάζοντας τις πε
ρισσότερες φορές κάτω 
από τις καλοκαιρινές 
φεγγαράδες.
“Δυο δεκάρες για τους 
μεγάλους, για τους μι
κρούς μία δεκάρα 
το εισιτήριο!
Περάστε κόσμε!!” 
Ανάβουν τα (ρώτα πίσω 
από το πανί, χτυπάει το 
κουδούνι και ανάμεσα 
σιην μπαράγκα και το 
σεράϊ, βγαίνουν ο Καρα
γκιόζης με τα κολλητή
ρια για να παίξουν τον 
“πρόλογο” της μικρής 
σπαρταριστής κωμωδίας, 
πριν από το κύριο έργο.

ατρο σκιών. Οι Τούρκοι φυσικά υπο
στηρίζουν οτι ο Καραγκιόζης είναι δι
κός τους. Έτσι φαίνεται με πρώτη μα
τιά, όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. 
Θυμάμαι μια ομιλία μου στο Σάρ - 
Μπερνάρ της Γαλλίας, το 1949 - 50, 
όπου μπροστά σε τριακόσιους δημο
σιογράφους και αντιπροσώπους λαϊ
κών θεάτρων όλου του κόσμου, υπο
στήριξα ότι ο Καραγκιόζης είναι δη
μιούργημα ελληνικό. Τότε ο Τούρκος 
μορφωτικός ακόλουθος με διέκοψε 
πολλές φορές, λέγοντάς μου ότι ο Κα
ραγκιόζης είναι δικός τους και ότι ο 
τάφος του βρίσκεται στην Προύσα. 
Του λέω: όντως ο τάφος του καρα
γκιόζη είναι στην Προύσα.

- Είδατε, μου λέει, πως συμφωνείτε 
και σεις, δεν είναι λοιπόν δικός σας ο 
Καραγκιόζης.

Τότε του λέω: ξέρετε κάτι άλλο που 
δεν ξέρετε; (χαμογελάει).

Μου λέει: τι;
- Ποιόν έχετε θάψει εκεί;
- Τον Καραγκιόζη, μου λέει.
- Ποιόν Καραγκιόζη, κύριε, του λέ

ω, έχετε θάψει εκεί τον καραγκιοζο
παίχτη που ήρθε από την Κίνα και ξέ
ρετε ποιος ήταν αυτός ο καραγκιοζο
παίχτης, ήταν ο Ελληνας Γ. Μαυρομά
της από την Ύδρα, και Μαυρομάτης 
στα Τούρκικα θα πεί Καρά-γκιόζ. Κό
καλο ο μορφωτικός ακόλουθος της 
Τουρκίας, δεν ήξερε τι να απαντήσει.

Έτσι που λες, πολλοί υποστήριξαν 
ότι ο Καραγκιόζης μας ήταν Τούρκικο 
θέατρο, όμως, όποιος γνωρίζει τον 
πνευματικό χαρακτήρα των λαών που 
ζούσαν μέσα στην Τουρκική αυτοκρα
τορία, δύσκολο να φαντασθεί Τούρκο 
ή Εβραίο ή Αρμένη για δημιουργό του 
Καραγκιόζη και μάλιστα εμπνευσμέ
νο από τη ζωή δυο Ελλήνων: του Χα- 
τζηαβάτη και του Μαυρομάτη.

Να έρθουμε,, όμως, σιγά - σιγά και 
στα ελληνικά πράγματα. Λοιπόν, ο Γ. 
Μαυρομάτης είχε βοηθό τον Γιάννη 
Μπράχαλη, τον πρώτο καλλιτέχνη του 
είδους, που έφερε τον Καραγκιόζη 
στην Ελλάδα. Το θέατρο, όμως, που 
παρουσίαζε δεν ήταν τόσο αξιόλογο 
και από πλευράς φιγούρων και από 
πλευράς θεάματος. Αυτό το πρόσεξε ο 
Δημ. Σαρδούνης, που είναι ο πρώτος 
δάσκαλος του θεάτρου σκιών στην 
Ελλάδα, και σκέφτηκε ότι θα μπορού
σαν να φτιάξουν καινούργια κείμενα 
και νέες φιγούρες.
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Θα μου πεις, τώρα, μέσα στη γενική 
αγραμματοσύνη των Ελλήνων, πού ή
ξερε γράμματα ο Σαρδούνης και έγρα
ψε κείμενα. Ο Σαρδούνης ήταν ψάλ
της της μητροπόλεως Πατρών και όσο 
να πείς ήξερε και πέντε κολυβογράμ- 
ματα. Κατόπιν κατέβηκε στην Αθήνα 
και έφτιαξε το δικό του θέατρο σκιών. 
Η επυτυχία ήταν μεγάλη και από Σαρ
δούνης που ήταν το επίθετο του, για 
τις όμορφες κινήσεις που έκανε στις 
φιγούρες ονομάσθηκε “Μίμαρος”. Ο 
Μίμαρος, λοιπόν, είχε τρεις μαθητές: 
τον Ρούλια, τον Μέμο και τον Θεοδω- 
ρέλλο. Και οι τρεις ήταν σπουδαίοι, 
αυτός όμως που αντέγραψε τον “Μί- 
μαρο” και ήταν πιστό αντίγραφό του 
ήταν ο Θεοδωρέλλος. Μετά από αυ
τούς τους τρεις, που ο καθένας έκανε 
τη δική του σχολή, έχουμε όλοι εμείς 
τη συνέχεια στον ελλαδικό χώρο της 
τέχνης του Καραγκιόζη. Ο καραγκιο
ζοπαίχτης κρίνεται από τον κόσμο και 
καλός καραγκιοζοπαίχτης σημαίνει 
καλός σκηνοθέτης, καλές φιγούρες, 
πολλές και καλές εναλλαγές των φω
νών. Κριτής, λοιπόν, του Καραγκιόζη 
είναι ο κόσμος, αυτός θα κρίνει την 
ποιότητα της κάθε παράστασης και 
αυτός θα ανεβάσει ψηλά ή θα κατεβά
σει χαμηλά τον καραγκιοζοπαίχτη.

Α.Ε. Εσείς πότε κάνατε την εμφά
νιση σας στό κοινό των Αθηνών.

ΣΠΑΘΑΡΗΣ: Το 1942. Βέβαια ο 
πατέρας μου ούτε να ακούσει ήθελε ό
τι θα ασχοληθώ με τον Καραγκιόζη, 
πέρασε τόσες δυσκολίες ο ίδιος αλλά 
και η οικογένεια μας. Γι’ αυτό και πή

ρε την απόφαση να μην ασχολήθώ με 
το θέατρο σκιών. Έτσι, προορίζομαι 
για την Αρχιτεκτονική, γιατί είχα κα
λό σχέδιο. Δυστυχώς, όμως, η κατοχή 
μας τα έφερε όλα τούμπα. Έτσι ανα
γκάστηκα να αντικαταστήσω τον πα
τέρα μου γιατί αρώστησε βαρειά. 
Πρωτόπαιξα στο Μαρούσι, γιατί εδώ 
ήταν το εξεταστήριο, θα λέγαμε, για 
την επιτυχία. Αν δεν ήσουν καλός παί
χτης έπρεπε να φύγεις την ίδια νύχτα 
και όχι πρωί, που λέμε, γιατί θα δοκί
μαζες έντονα την αποδοκιμασία του 
κόσμου.

Άρχισε λοιπόν να με αγαπάει ο κό
σμος, δεν έπαιζα τα έργα που είχε παί
ξει ο πατέρας μου και οι άλλοι καλλι
τέχνες, διάβαζα και έγραφα καινούρ
για έργα, κυρίως ιστορικά, γι’ αυτό με 
αγάπησε ο κόσμος. Αλλά ωσότου νά 
‘ρθει η χαρά έρχεται και η λύπη, φεύ
γουν οι Γερμανοί, έρχεται ο κινηματο
γράφος, αρχίζουν όλες οι παρεμβά
σεις του εξωτερικού και έτσι σπάει ο 
Καραγκιόζης. Αρχίζω, λοιπόν, να πη
γαίνω εγώ να ψάχνω το θεατή (ενώ 
πρώτα εκείνος έψαχνε εμένα) και πού 
αλλού θα τον βρεις παρά μονάχα στον 
κινηματογράφο, εκεί που πήγαινε να 
δει τις ταινίες. Έτσι, με αυτόν τον τρό
πο, κατάφερα σιγά - σιγά να μην ξεχα- 
στεί ο Καραγκιόζης στον τόπο μας. Έ
κανα εμφανίσεις σε πολλά κράτη, μέ
χρι στην Κούβα έφτασα, και έδωσα 
παραστάσεις στα μεγαλύτερα φεστι
βάλ του κόσμου... Να, σε λίγες μέρες 
φεύγω για την Κίνα, να μάθω κάποια 
πράγματα, γιατί ο άνθρωπος όλο μα
θαίνει, δεν χρειάζεται ο εγωισμός

στη μάθηση, δεν είναι καλός αυτός 
ο εγωισμός...

Λοιπόν, που λέγαμε, είμαι πολύ ευ
χαριστημένος για την όλη πορεία μου 
στο Θέατρο Σκιών, το οποίο κατάφε
ρα να καταγράψει η ελληνική τηλεό
ραση και να κυκλοφορήσουν σε δί
σκους και βιντεοταινίες, να το βλέ
πουν τα παιδιά και οι μεγάλοι και να 
ευχαριστιούνται.. Όμως, η μεγαλύτε
ρη ικανοποίησή μου είναι αυτό το 
μουσείο που φέρει το όνομά μου και 
το οποίο είναι αποτέλεσμα της προ
σπάθειας που έκανε η καλή μου σύζυ
γος σε συνεργασία με το Δήμο Αμα
ρουσίου. Αυτό, λοιπόν, το Μουσείο 
είναι του λαού δεν είναι δικό μου, έτσι 
το βλέπω και έτσι χαίρομαι να το σκέ
φτομαι, γιατί εξήντα χρόνια σε αυτό 
τον λαό απευθύνομαι και αυτός ο λα
ός με αγάπησε.

Σε κούρασα;

Α.Ε. Όχι, όχι κύριε Σπαθάρη, χαί
ρομαι να σας ακούω, θυμάμαι κι εγώ 
που είμαι της δεκαετίας του '60, τις 
αυτοσχέδιες φιγούρες που έκαμα και 
την προσπάθεια να σας μοιάσω στη 
φωνή και στις κινήσεις και τώρα που 
σας έχω μπροστά μου είμαι όλος χα
ρά.

ΣΠΑΘΑΡΗΣ: Έπρεπε να τα πω, 
χαίρομαι να τα λέω, ανοίγει η καρδιά 
μου κάθε φορά που μιλώ για το Θέα
τρο Σκιών.

Α.Ε. Είναι αλήθεια ότι όποιος πα
ρακολουθήσει μία παράσταση Καρα
γκιόζη είναι αδύνατον να μη γελάσει,
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ευχαριστιέται πολύ και χωρίς να το 
καταλάβει όημιουργείται μέσα του 
μια ψυχική ευφορία. Πώς επηρεάζει 
έτσι ο Καραγκιόζης την ψυχοσύνθε
ση του ανθρώπου και σε κάθε ευκαι
ρία θέλει να τον παρακολουθήσει;

Σ Π Α Θ Α Ρ Η Σ : Γιατί ο Καραγκιόζης 
είναι αυθόρμητος, είναι ελεύθερος, 
δεν μπαίνει σε καλούπια, αυτά που θα 
ήθελε να πει ο λαός και δεν μπορεί να 
τα πει τα παίρνει ο Καραγκιόζης και 
τα εκφράζει πότε με σοβαρότητα και 
πότε με γέλιο. Γι’ αυτό αρέσει! Ο Κα
ραγκιόζης κάνει πολιτική και κοινωνι
κή σάτιρα. Αν και πολιτική σάτιρα δεν 
κάνω γιατί πίσω από το πανί βρίσκο
νται θεατές από όλα τα κόμματα και 
δεν είναι σωστό να δυσανασχετούν, 
να νευριάζουν και να τσακώνονται 
στο τέλος. Έχουν συμβεί αυτά στην 
Κατοχή και έχουν κλείσει πολλά θέα
τρα. “Α! είσαι από εκεί;” να, μια χει
ροβομβίδα στο θέατρο. “Α! είσαι από 
εδώ;” άλλη χειροβομβίδα. Όπως κα
τάλαβες γινόταν εκεί ένας πόλεμος 
και γι’ αυτό αποφεύγω την πολιτική 
σάτιρα και προσέχω πώς θα παρου
σιάσω κάτι που μόνο όφελος θα έχει 
και όχι ζημία.

Α.Ε. Πώς όημιουργείται, κύριε 
Σπαθάρη, η θεματολογία κάθε παρά
στασης;

Σ Π Α Θ Α Ρ Η Σ : Ανάλογα τι κοινό έ
χεις πίσω από τον “μπερντέ”, δηλαδή 
ξέρεις εκ των προτέρων ότι στο τάδε 
θέμα θα έχεις αυτό το κοινό με αυτές 
τις απαιτήσεις, φτιάχνεις τότε την πα

ράσταση ικανοποιώντας αυτό το κοι
νό, διασκεδάζοντάς το από τη μια και 
μορφώνοντάς το από την άλλη. Π.χ. ο 
γραμματικός είναι πρόσωπο του λαού, 
τότε όμως ο κόσμος ήταν αγράμματος 
και ήταν εύκολο ο γραμματισμένος να 
κάνει τον έξυπνο και να διαστρέφει 
την αλήθεια, το πήρε, λοιπόν, αυτό ο 
Καραγκιόζης και φώναζε: “Εδώ ο κα
λός γραμματυφλός” θέλοντας να φα
νερώσει στον κόσμο πόσο πρέπει να 
προσέχει.

Α.Ε. Σε κάθε παράσταση πίσω από 
τον “μπερντέ” παρελαύνουν φιγού
ρες όπως ο Καραγκιόζης, ο Πασάς, 
Χαντζηαβάτης, ο Νιόνιος, ο μπάρ
μπα Γιώργος, ο Ομορφονιός και τό
σοι άλλου Τι εκφράζει η κάθε φιγού
ρα με την παρουσία της;

Σ Π Α Θ Α Ρ Η Σ : Η κάθε φιγούρα έχει 
βγει από κάποιον καραγκιοζοπαίχτη. 
Αν εγώ ήμουν από τη Ρούμελη, ας 
πούμε, σκέφτηκα κι έβγαλα τον μπαρ-

μπα-Γιώργο, το Ρουμελιώτη. Η φιγού
ρα του μπαρμπα-Γιώργου πέτυχε για
τί έδειρε τον Τούρκο Βελή-γκέκα, ο ο
ποίος καθημερινά βάραγε τον Καρα
γκιόζη και ο μπαρμπα-Γιώργος δεν το 
ανεχόταν αυτό. Σου λέει: “Και ελευ
θερωθήκαμε και θα μας δέρνετε από 
πάνω; Τώρα θα δεις...” Κατάλαβες;

Τον Διονύση, τον έβγαλε ο Πατρι- 
νός ο Μίμαρος για να σατιρίσει τους 
φραγκοφορεμένους Ζακυνθινούς και 
Κεφαλλονίτες, οι οποίοι φορούσανε 
παντελόνια σε αντίθεση με τους άλ
λους Έλληνες που φορούσαν φουστα
νέλα.

Ο δε μορφονιός βγήκε για να σατι- 
ρίσει τη χαζομάρα των πλούσιων παι
διών, οι οποίοι μπορεί να μαθαίνανε 
γράμματα αλλά στην πλειονότητά 
τους ήσαν κουτοί, σε σχέση με τον λα
ό που είναι ξύπνιος. Κατάλαβες πώς 
βγήκε η κάθε φιγούρα; Αντιπροσώ
πευε κι ένα χώρο από την Ελλάδα.

Α.Ε. Κύριε Σπαθάρη, ποιά ήταν η 
πιο συγκινητική στιγμή της ζωής 
σας, στην πορεία σας στο θέατρο 
σκιών;

Σ Π Α Θ Α Ρ Η Σ : Αχ! Τι μου θυμίζεις, 
ήταν την εποχή της Κατοχής, τότε που 
προσπαθούσα με τον τρόπο μου να α
ναπτερώνω το ηθικό των Ελλήνων και 
να θυμίζω με έξυπνο τρόπο ότι πρέπει 
να ελευθερωθούμε. Όταν έβγαινα να 
χαιρετίσω τον κόσμο έβλεπα τα δά- 
κρυά να αυλακώνουν το πρόσωπό 
τους. Κι αυτό ήταν η αιτία να με συλ- 
λάβει η Κομαντατούρ με σκοπό να με
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εκτελέσουν (τα μάτια του γεμίσαν δά
κρυα). Αυτό δεν θα το ξεχύσω ποτέ.

Α.Ε. Η πιο αστεία;
Σ Π Α Θ Α Ρ Η Σ : Όλη μου η πορεία 

στο Θέατρο Σκιών είναι γέλιο και χα
ρά. Αυτό επιδιώκω, γι’ αυτό η κάθε 
παράσταση που παίζω με το ανάλογο 
θέμα είναι η πιο αστεία.

Λ.Ε. Στη θεματολογία των έργων 
σας υπήρξε ποτέ ως ήρωας το πρό
σωπο του αστυνομικού;

Σ Π Α Θ Α Ρ Η Σ : Ο Καραγκιόζης σε 
κάθε έργο, όπως είπα και πριν, αντι
προσωπεύει τον λαό και την Ελλάδα. 
Λίγο ως πολύ και το πρόσωπο του α
στυνομικού αυτό αντιπροσωπεύει, με 
τη διαφορά ότι ο Καραγκιόζης προ
σπαθεί στην κάθε υπόθεση με το γέλιο 
να περάσει στους θεατές την αξία του 
νόμου. Ενώ ο αστυνομικός λόγω της 
φύσεως της δουλειάς του περνά το νό
μο με αυστηρότητα. Έχω παίξει στο 
παρελθόν πολλά έργα με τον Καρα
γκιόζη αστυνόμο, τη σύλληψη του 
Γιαγκούλα, του Νταβέλη και άλλων, 
και όσο η επικαιρότητα ασχολείται με 
κάποιο σπουδαίο θέμα αυτό μπορεί να 
γίνει έργο.

Α.Ε. ΙΙόσο ανταγωνιστικός είναι ο 
Καραγκιόζης σήμερα, που η εποχή 
της τηλεθέασης και του κινηματο
γράφου έχει εγκλωβίσει τον σύγχρονο 
άνθρωπο και ιδιαίτερα τα παιδιά σ' 
ένα ορισμένο μοτίβο διασκέδασης;

Σ Π Α Θ Α Ρ Η Σ : Φίλε μου, ο Καρα
γκιόζης δίνει τα συνθήματά του, δεν 
προσπαθεί με φαντασίες και ψέματα 
να αποπροσανατολίσει τον άνθρωπο 
από τον παραδοσιακό τρόπο ζωής. 
Γιατί αυτό κάνουν όλα τα ξενόφερτα 
που παρουσιάζει ο κινηματογράφος

Το Σπαθάρειο Μουσείο

και η τηλεόραση, αυτά σιγά - σιγά ε
πηρεάζουν τα παιδιά προς ένα άλλο 
τρόπο ζωής, διαφορετικό από αυτό 
που η ελληνική ζωή έχει συνηθίσει... 
Δυστυχώς είμαστε άνθρωποι που 
μας κατατρώγει η πονηρή περιέρ
γεια για θέματα που δεν έχουν αξία 
και έτσι εγκλωβιζόμαστε μαζί με τα 
παιδιά, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, 
σε ένα μονόδρομο πνευματικό δυστυ
χώς χωρίς αξίες, νομίζοντας πως θα 
φτάσουμε στην Ιθάκη, στον παράδει
σο. Ο Καραγκιόζης δίνει τα συνθήμα
τά του και με την κωμικότητα που πα
ρουσιάζει τα θέματα προσελκύει το 
παιδί να έχει σχέση με την αλήθεια. 
Καλείς πλέον το παιδί πίσω από το 
πανί να παίξει μαζί σου για να το ευ
χαριστηθεί περισσότερο αλλά και να 
αγαπήσει τον Καραγκιόζη που είναι 
κάτι το ελληνικό και όχι ξένο προς την 
παράδοσή του. Πρέπει να ξέρεις πώς 
θα το δώσεις στο παιδί, εγώ δεν λέω 
ότι είμαι παιδαγωγός αλλά έφαγα μια 
ζωή με το παιδί και ξέρω τι θέλει, για
τί με αφορά το παιδί. Όμως καθετί

που έχει σχέση με την παράδοση την 
ελληνική πολεμιέται, γιατί άραγε;

Α.Ε. Πόση μοναξιά νοιώθετε πίσω 
από τον “μπερντέ” κύριε Σπαθάρη;

Σ Π Α Θ Α Ρ Η Σ :  Καμιά. Όταν έχω τις 
φιγούρες μου έτοιμες για να παίξω, τις 
θεωρώ ανθρώπους, τις θεωρώ έμψυχο 
υλικό που συζητώ μαζί τους, κάνω 
κουβέντα και το διασκεδάζω. Αυτή η 
προσπάθεια, να δώσεις δηλαδή σε μια 
άψυχη φιγούρα κίνηση, εγώ θα το ‘λε- 
γα ζωή, σε ζωντανεύει, σε κάνει να αι
σθάνεσαι σα να είσαι με καλή παρέα 
που συζητάς ευχάριστα (γελάει με την 
καρδιά του).

Η αλήθεια είναι πως έκανα πολλά 
πράγματα στη ζωή μου για να κρατή
σω τον Καραγκιόζη σ’ αυτό το ύψος. 
Έχω ασχοληθεί με τη σκηνογραφία 15 
και πλέον χρόνια, με τη διδασκαλία 
του Καραγκιόζη όταν πρόκειται να α
νεβεί ένα θέατρο με έμψυχο υλικό, με 
την ενδυματολογία. Θυμάμαι τώρα, τι 
μου είχε πει ο Μινωτής όταν ανεβάζα
με το έργο “Βαβυλωνία”: “έχω παίξει 
Βαβυλωνία πολλές φορές αλλά σκηνι
κά και κοστούμια σαν του Σπαθάρη 
δεν έχω ξαναδεί”. Γι’ αυτό ο Καρα
γκιόζης ανέβηκε πολύ ψηλά κοντά 
μου, έκανα πολλά πράγματα στη ζωή 
μου για να τον κρατήσω.

Α.Ε. Θα έχετε συνεργασθεί με 
σπουδαία πρόσωπα στο χώρο του θε
άτρου...

Σ Π Α Θ Α Ρ Η Σ : (παίρνει βαθιά ανα
πνοή και το ύφος του θυμίζει τον παπ
πού περιτριγυρισμένο από τα εγγονά- 
κια του). Ποιον να πρωτοθυμηθώ; τον 
Τσαρούχη, το Βεάκη, το Μινωτή, το 
Μάνο Χατζηδάκη, τον Παπαγιαννό- 
πουλο, τον Ξαρχάκο, τον Διονύση 
Σαββόπουλο, τον Κουγιουμτζή, που 
είχα την χαρά να τον παντρέψω κιό
λας, και τόσους άλλους που δεν θυμά
μαι! Προχωρήσαμε σ’ αυτή τη συνερ
γασία γιατί μας ένωσε η Κατοχή, α
γκαλιαστήκαμε όλοι μαζί για το κοινό 
όφελος των γραμμάτων και των τε
χνών, για το καλό της Ελλάδας.

Α.Ε. Πόσο δεμένος είναι ο καρα
γκιόζης με την παράδοσή μας;

Σ Π Α Θ Α Ρ Η Σ : Ο Καραγκιόζης πά
ντοτε δίδασκε μέσα στα έργα του την 
πίστη προς τη θρησκεία. Βλέπουμε 
στο έργο “Ο Αλέξανδρος και το κατα-
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ραμένο φίδι” να έχει ο Αλέξανδρος 
πάνω στην περικεφαλαία και στο κο
ντάρι του σταυρό. Επίσης, οι καπετα- 
ναίοι να έχουν πάνω στο στήθος τους 
σταυρό. Αυτό δεν είναι συνέχεια της 
παράδοσής μας και της πίστης που τό
σο ανάγκη έχουμε σήμερα;

Α.Ε. Θέλετε να πείτε ότι επίτηδες 
βάλατε στον Αλέξανδρο σταυρό;

ΣΠΑΘΑΡΗΣ: Βεβαίως, όταν λέει 
ο Αλέξανδρος “βοήθα Χριστέ και Πα
ναγιά και συ Αγιά Ειρήνη”, πού τον 
βρήκε τον Χριστό ο Αλέξανδρος, α
φού έζησε προτού γεννηθεί ο Χρι
στός. Αλλά το περνάς έτσι, γιατί το η
ρωικό μαζί με τη θρησκεία γίνεται ένα 
και πολεμάς τον εχθρό, γι’ αυτό είπα 
πριν τι είναι αυτό που έχει μείνει σή
μερα για να ακολουθήσουν τα νέα 
παιδιά; Μόνο η παράδοσή μας, αυτή 
θα μας κάνει να ξαναγελάσουμε με 
την καρδιά μας. Θυμάμαι ο πατέρας 
μου, πριν ξεκινήσει κάθε παράσταση 
έκανε το σταυρό του και παρακαλού- 
σε το Θεό να πάει καλά. Συνήθεια που 
και εγώ τη διδάχτηκα από τον πατέρα 
μου. Φωνάζεις και λες “Βοήθα Χριστέ 
και Παναγιά, να μην πεινάσουν τα 
παιδιά μου”.

Α.Ε. Είναι θέμα ταλέντου το να γί
νει κανείς Καραγκιοζοπαίχτης; Ή εί
ναι θέμα σπουδής;

ΣΠΑΘΑΡΗΣ: (το πρόσωπό του 
σοβάρεψε). Όχι είναι θέμα ταλέντου. 
Γι’ αυτό και βλέπεις νέα παιδιά, νέους 
ηθοποιούς που ασχολούνται με τον 
Καραγκιόζη, να παίζουν όχι καλά, ε
πειδή η σπουδή τους είναι μόνο από 
την τηλεόραση. (Αλλάζει ο τόνος της 
φωνής του και σαν σε ιερή αγανάκτη
ση φωνάζει:) Μα άλλο το ένα, άλλο 
το άλλο, βρε παιδί μου, δεν μπορείς 
να παίξεις λαϊκό θέατρο. Εάν δεν πας 
μαζί με το λαϊκό άνθρωπο, τον καρα
γκιοζοπαίχτη, το λιγότερο πέντε χρό
νια, τι θα μάθεις να παίζεις; Α, τον εί
δα πώς παίζει στην τηλεόραση, σου 
λέει. Ε, άμα τον είδες, άντε παίξε. Αυ
τό, όμως, είναι ...δυσφήμιση για τον 
Καραγκιόζη.

Α.Ε.: Τον περασμένο μήνα (7-12 
Σεπτεμβρίου) τελείωσε το Ιο Φεστι
βάλ Θεάτρου Σκιών με διοργανωτές 
το Σπαθάρειο Μουσείο Θεάτρου 
Σκιών και το Δήμο Αμαρουσίου. Θα

Ο Καραγκιοζοπαίχτης «Μίμαρος».

θέλαμε να μας μιλήσετε γι' αυτή τη 
σπουδαία και επιτυχημένη προσπά
θεια, η οποία έδειξε ότι δεν είναι 
παρελθόν η εποχή του Καραγκιόζη.

ΣΠΑΘΑΡΗΣ: Όχι, δεν πέρασε η ε
ποχή του Καραγκιόζη και αυτός ήταν 
ο σκοπός μου, από τη μια να φανερω
θεί αυτή η πλευρά και από την άλλη 
να μπορέσω να ενώσω τους νέους κα
ραγκιοζοπαίχτες με τους παλαιούς. 
Να δώσουν οι παλαιοί τη σκυτάλη 
στους νέους. Βέβαια, η όλη οργάνωση 
ανήκει στην κόρη μου Μένια Σπαθά- 
ρη που είναι και η διευθύντρια του 
Μουσείου. Αυτή το οργάνωσε, αυτή 
ήρθε σε επαφή με όλους τους καρα
γκιοζοπαίχτες της Ελλάδας. Όλοι δέ
χτηκαν να συμμετάσχουν για τον Ευ
γένιο και τους ευχαριστώ πολύ. Η επι
τυχία ήταν μεγάλη. Για όλη την περί
οδο του Φεστιβάλ, τα ΜΜΕ με πολύ 
κολακευτικά λόγια αναφέρθηκαν σ’ 
αυτήν την προσπάθεια. Είχαμε 700 με 
800 καθίσματα και όλη την περίοδο 
του Φεστιβάλ ήταν γεμάτα. Το Φεστι
βάλ έγινε, ακόμα, για να θυμίσουμε

στους νέους παίχτες ότι δεν πρέπει να 
ξεχνούν το μεγάλο δάσκαλο του Θεά
τρου Σκιών το “Μίμαρο”. Φτιάξαμε 
λοιπόν ειδικά πιάτα από πορσελάνη 
με τη μορφή του Μίμαρου και προ- 
σφέραμε σε κάθε καλλιτέχνη για να τα 
βλέπει και να θυμάται πως αυτός είναι 
ο δημιουργός του Καραγκιόζη στην 
Ελλάδα και όχι ο Σπαθάρης, ο Σπαθά- 
ρης είναι μετέπειτα. Γι’ αυτό και τους 
είπα, εγώ αναβίωσα την τέχνη κοιτά- 
χτε και σεις να μάθετε, γιατί, αύριο 
δεν θα υπάρχει Σπαθάρης.

A. Ε. Τι άλλο σκοπεύετε να κάνετε 
κύριε Σπαθάρη;

ΣΠΑΘΑΡΗΣ: Είμαι στην προσπά
θεια να δημιουργήσω σχολείο Καρα
γκιόζη και όποιος θέλει ας έρθει να 
μάθει. Μα θα μου πεις, είμαι τώρα ε
γώ σε ηλικία να κάνω αυτή τη δου
λειά;

Α.Ε. Αγαπάτε πάντως αυτό που 
κάνετε!

ΣΠΑΘΑΡΗΣ: Ε! Αν δεν το αγαπάς 
δεν κάνεις τίποτα. Πρέπει να υπάρχει 
αγάπη, δημιουργία, θυσία για να έχεις 
άριστα αποτελέσματα. Κι αν δεν τα 
κάνεις αυτά μην περιμένεις να πάει τί
ποτε μπροστά.

A Ε. Τι παράσταση ετοιμάζετε τώρα; 
ΣΠΑΘΑΡΗΣ: Τον Μακρυγιάννη...

Κάπου εδώ, “...κυρίες και κύριοι και 
αγαπημένα μας παιδιά, η παρά

στασή μας έλαβε τέλος”. Τελείωσε η 
συζήτησή μας με το δάσκαλο του θε
άτρου σκιών Ευγένιο Σπαθάρη. Τον 
αφήνουμε αφοσιωμένο σ’ ένα όνειρο 
που αγκαλιάζει μικρούς και μεγάλους.

“Στις τόσο δύσκολες συνθήκες που 
αντιμετωπίζει πάντα κάθε πνευματική 
επιδίωξη, τιμή ιδιαίτερη αρμόζει 
στους ελάχιστους σήμερα Καραγκιο
ζοπαίχτες, που διατηρούν ηρωικά, 
πεισματάρικα, την παράδοση του Ελ
ληνικού θεάτρου σκιών” (Νίκος Εγγο- 
νόπουλος).

Πολλές ευχαριστίες στη διευθύ
ντρια του Σπαθάρειου Μουσείου 

κα Μένια Σπαθάρη.

Συνέντευξη:
Αστ/κας Κωνσταντίνος Τσινάλης
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΣΤΗΝ 65η Δ.Ε.Θ.

|k1r. · μεγάλη επιτυχία 
^ Α « Β η σ ε  και φέτος το 
Πληροφοριακό Κέντρο της 
ϋ .^ ν Λ ίς  Αστυνομίας στην 
65η Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης. Τα εγκαίνια 
του Κέντρου πραγματοποίησε 
στις 2.9.2000 ο Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντι
στράτηγος κ. Ιωάννης Γεωργα- 
κόπουλος.

Τον κ. Αρχηγό υποδέχθηκε ο 
Γενικός Αστυν. Δ/ντής Θεσσα
λονίκης Υποστράτηγος κ. Ιω
άννης Παναγόπουλος ο οποίος 
στη σύντομη ομιλία του μετα
ξύ άλλων τόνισε:

" Η  κ α τ α π ο λ έ μ η σ η  τ ο υ  ε γ κ λ ή 

μ α τ ο ς , η  π ρ ο σ τ α σ ία  τ ω ν  π ο λ ι 

τώ ν , κ α θ ώ ς  κ α ι η  δ ια μ ό ρ φ ω σ η  

σ υ ν θ η κ ώ ν  α σ φ α λ ο ύ ς  δ ια β ίω σ η ς  

σ τ η ν  π ό λη , α π ο τ ε λ ε ί  π ρ ο τ ε ρ α ιό 

τη τα  η  ο π ο ία  ε π ιτ υ γ χ ά ν ε τ α ι  μ ε  

κ α θ η μ ε ρ ιν έ ς  ε ξ ο ρ μ ή σ ε ις ,  α σ τ υ 

ν ο μ ικ ο ύ ς  ε λ έ γ χ ο υ ς  κ α ι έ κ τ α κ τ ε ς  

ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς  π ο υ  π ρ α γ μ α τ ο 

π ο ιο ύ ν τ α ι  σ ε  ό λ ο  τ ο  ν ο μ ό  Θ ε σ 

σ α λ ο ν ίκ η ς . Μ ε  α ίσ θ η μ α  ε υ θ ύ 

ν η ς  κ α ι ε γ ρ ή γ ο ρ σ η ς  α π έ ν α ν τ ι  

σ τα  π ρ ο β λ ή μ α τ α  π ο υ  π ρ ο κ ύ 

π τ ο υ ν  α π ό  τ η ν  ε ξ έ λ ιξ η  τ η ς  ε 

γ κ λ η μ α τ ικ ό τ η τ α ς  έ χ ο υ μ ε  κ α θ ιε 

ρ ώ σ ε ι  ω ς  σ ύ σ τ η μ α  α σ τ υ ν ό μ ε υ 

σ η ς  τ η ν  π εζ ή  π ε ρ ιπ ο λ ία  κ α θ ώ ς  

κ α ι  α υ ξ η μ έ ν ε ς  ε π ο χ ο ύ μ ε ν ε ς  π ε 

ρ ιπ ο λ ίε ς ,  ώ σ τ ε  ν α  υ π ά ρ χ ε ι  ε μ 

φ α ν ή ς  π α ρ ο υ σ ία  τ η ς  Α σ τ υ ν ο μ ί

α ς  σ τ ις  π ε ρ ιο χ έ ς  α υ ξ η μ έ ν η ς  ε 

γ κ λ η μ α τ ικ ό τ η τ α ς  κ α ι  υ ψ η λ ο ύ  

κ ιν δ ύ ν ο υ . Η  σ υ ν ε χ ή ς  π α ρ ο υ σ ία

έ ν σ τ ο λ ω ν  α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν ,  ό χ ι  μ ό 

ν ο ν  έ χ ε ι  α π ο τ ρ έ ψ ε ι  ε π ίδ ο ξ ο υ ς  ε 

γ κ λ η μ α τ ίε ς  α π ό  τη  δ ιά π ρ α ξ η  

δ ια φ ό ρ ω ν  α δ ικ η μ ά τ ω ν , α λ λ ά  έ 

χ ε ι  σ υ μ β ά λ λ ε ι  α π ο φ α σ ισ τ ικ ά  

σ τ η ν  ε δ ρ α ίω σ η  α ισ θ ή μ α τ ο ς  α 

σ φ ά λ ε ια ς  κ α ι ε μ π ισ τ ο σ ύ ν η ς  μ ε 

τ α ξ ύ  Α σ τ υ ν ο μ ία ς  κ α ι π ο λ ι τ ώ ν ”.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε 
ο κ. Αρχηγός, ο οποίος παρα
τήρησε πως:

“ Το έ γ κ λ η μ α  σ ή μ ε ρ α  έ χ ε ι  π α -  

γ κ ο σ μ ιο π ο ιη θ ε ί  μ ε  ό λ ε ς  τ ις  α υ 

τ ο ν ό η τ ε ς  α ρ ν η τ ικ έ ς  ε π ιπ τ ώ σ ε ις .  

Ο ι ε γ κ λ η μ α τ ίε ς  ο ρ γ α ν ώ ν ο ν τ α ι  

σ ε  σ υ μ μ ο ρ ίε ς , σ ε  μ α φ ίε ς  ε μ π ό 

ρ ω ν  ό π λ ω ν ,  ε μ π ό ρ ω ν  ν α ρ κ ω τ ι

κ ώ ν , δ ο υ λ ε μ π ό ρ ω ν , ε κ β ια σ τ ώ ν ,  

ξ ε π λ ύ μ α τ ο ς  μ α ύ ρ ο υ  χ ρ ή μ α τ ο ς  

κ α ι  ά λ λ ω ν  μ ο ρ φ ώ ν ,  ε ξ ο π λ ίζ ο 

ντα ι μ ε  ό λ α  τα  π ρ ό σ φ ο ρ α  μ έ σ α  

τ η ς  ε π ισ τ ή μ η ς  κ α ι τ η ς  τ ε χ ν ο λ ο 

γ ία ς  κ α ι ε φ α ρ μ ό ζ ο υ ν  ό λ α  τ α  ε 

π ιν ο ή μ α τ α  τ ω ν  ε γ κ ε φ ά λ ω ν  τ ο υ

κ ό σ μ ο υ  τ ο υ  ε γ κ λ ή μ α τ ο ς  π α γ κ ο -  

σ μ ίω ς .

Η  κ α τ ά σ τ α σ η  σ τη  χ ώ ρ α  μ α ς  

δ ε ν  ε ίν α ι  η  ε π ιθ υ μ η τ ή , ό σ ο ν  α 

φ ο ρ ά  μ ε ρ ικ ο ύ ς  τ ο μ ε ίς  τ η ς  ε 

γ κ λ η μ α τ ικ ό τ η τ α ς  κ α ι ιδ ίω ς  τ ω ν  

ν α ρ κ ω τ ικ ώ ν , λ α θ ρ ε μ π ο ρ ίο υ  ό 

π λ ω ν , λ α θ ρ ο μ ε τ α ν α σ τ ώ ν  κ α ι  ε 

μ π ο ρ ίο υ  λ ε υ κ ή ς  σ α ρ κ ό ς . Π α 

ρ ο υ σ ιά ζ ε ι  π ο σ ο τ ικ έ ς  κ α ι π ο ιο τ ι 

κ έ ς  μ ε τ α β ο λ έ ς  κ α ι ν έ ε ς  μ ε θ ό 

δ ο υ ς  ε ν ε ρ γ ε ιώ ν .  Η  Α σ τ υ ν ο μ ία  

μ ά χ ε τ α ι  κ α τ ά  τ ο υ  ε γ κ λ ή μ α τ ο ς  μ ε  

π ε ίσ μ α .

Γ ια  τ η ν  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ικ ή  τη ς  

δ ρ ά σ η  η  π ο λ ιτ ικ ή  κ α ι  φ υ σ ικ ή  η 

γ ε σ ία  τ ο υ  Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ  Δ η μ ο σ ία ς  

Τ ά ξεω ς , σ χ ε δ ιά ζ ε ι  κ α ι λ α μ β ά ν ε ι  

δ ρ α σ τ ικ ά  μ έ τ ρ α  μ ε  σ υ ν ε χ ή  β ε λ 

τ ίω σ η  κ α ι  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή  σ τ ις  

σ ύ γ χ ρ ο ν ε ς  α π α ιτ ή σ ε ις .  Κ α τ ά  το  

τ ρ έ χ ο ν  έ τ ο ς  ε π α ν ιδ ρ ύ θ η κ ε  το  

Α ρ χ η γ ε ίο  Α σ τ υ ν ο μ ία ς  κ α ι π ρ ο -  

χ ω ρ ά ε ι  η  α ν α δ ιο ρ γ ά ν ω σ η  τ ω ν  

υ π η ρ ε σ ιώ ν  τ ο υ  Σ ώ μ α τ ο ς  σ ε  ό λ η  

τη  χ ώ ρ α .  Έ γ ιν ε  α ν α κ α τ α ν ο μ ή  

α ρ μ ο δ ιο τ ή τ ω ν  τ ω ν  α ν ω τ ά τ ω ν  

δ ιο ικ ο ύ ν τ ω ν  α ξ ιω μ α τ ικ ώ ν  σ τ ις  

ε π ιτ ε λ ικ έ ς  κ α ι μ ά χ ιμ ε ς  υ π η ρ ε σ ί

ες . Το Υ π ο υ ρ γ ε ίο  Δ η μ ο σ ία ς  Τά

ξ ε ω ς  κ α ι  τ ο  Α ρ χ η γ ε ίο  Α σ τ υ ν ο 

μ ία ς  κ α τ α ρ τ ίζ ο υ ν  κ α ι  ε φ α ρ μ ό 

ζ ο υ ν  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α  ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ι 

σ μ ο ύ  τ η ς  Α σ τ υ ν ο μ ία ς  σ τ ο υ ς  β α 

σ ικ ο ύ ς  τ ο μ ε ίς  ε κ π α ιδ ε ύ σ ε ω ς ,  ε 

ξ ο π λ ισ μ ο ύ  μ ε  σ ύ γ χ ρ ο ν α  υ λ ικ ο -  

τ ε χ ν ικ ά  μ έ σ α  κ α ι  τ ο υ  σ υ σ τ ή μ α 

τ ο ς  Α σ τ υ ν ο μ ία ς  τ ω ν  π ρ ο η γ μ έ 

ν ω ν  ε υ ρ ω π α ϊκ ώ ν  χ ω ρ ώ ν ,  τ ω ν  

ε π ι σ τ η μ ο ν ικ ώ ν  ε ρ ε υ ν ώ ν  κ α ι  

τ ω ν  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο υ μ έ ν ω ν  ν έ ω ν  

τ ε χ ν ο λ ο γ ιώ ν .

Γ ια  τ η ν  α σ φ ά λ ε ια  τ ω ν  σ υ ν ό 

ρ ω ν ,  τ η ν  α π ο τ ρ ο π ή  τ η ς  λ α θ ρ ο 

μ ε τ α ν ά σ τ ε υ σ η ς  κ α ι ό σ ω ν  σ ο β α 

ρ ώ ν  ε γ κ λ η μ ά τ ω ν  σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  μ ε

α υ τ ή ν , η  π ο λ ιτ ικ ή  η γ ε σ ία  τ ο υ  Υ

π ο υ ρ γ ε ίο υ  π έ τ υ χ ε  τη σ υ ν ε ρ γ α σ ί 

α  μ ε  τα  σ υ ν α ρ μ ό δ ια  Υ π ο υ ρ γ ε ία  

τ ω ν  γ ε ιτ ο ν ικ ώ ν  χ ω ρ ώ ν  κ α ι τ ω ν  

Α σ τ υ ν ο μ ιώ ν  τ ο υ ς  μ ε  τ η ν  Ε λ λ η 

ν ικ ή  Α σ τ υ ν ο μ ία .  Έ χ ο υ ν  π ρ ο -  

σ λ η φ θ ε ί  2 . 3 0 0  σ υ ν ο ρ ιο φ ύ λ α κ ε ς ,  

ο ι  ο π ο ίο ι  ε κ π α ιδ ε ύ θ η κ α ν  κ α ι  

π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν  σ π ο υ δ α ίε ς  υ π η ρ ε 

σ ίε ς  σ τ ις  π α ρ α μ ε θ ό ρ ιε ς  π ε ρ ιο 

χ έ ς  κ α ι  ή δ η  γ ίν ο ν τ α ι  δ ια δ ικ α σ ί

ε ς  γ ια  τ η ν  π ρ ό σ λ η ψ η  κ α ι ά λ λ ω ν  

1 .0 0 0 .  Ο ι  Α σ τ υ ν ο μ ικ έ ς  Δ ι ε υ 

θ ύ ν σ ε ις  τ ω ν  α κ ρ ιτ ικ ώ ν  ν ο μ ώ ν  

κ α τ α ρ τ ίζ ο υ ν  κ α ι  ε φ α ρ μ ό ζ ο υ ν  

σ χ έ δ ια  α σ τ υ ν ό μ ε υ σ η ς  τ ω ν  σ υ 

ν ό ρ ω ν ,  σ υ λ λ ή ψ ε ω ς  τ ω ν  λ α θ ρ ο 

μ ε τ α ν α σ τ ώ ν  κ α ι  π ρ ο σ τ α σ ία ς  

τ ω ν  κ α τ ο ίκ ω ν  κ α ι  τ ω ν  π ε ρ ιο υ 

σ ιώ ν  τ ο υ ς , σ ε  σ υ ν ε ρ γ α σ ία  μ ε  

σ υ ν α ρ μ ό δ ιε ς  υ π η ρ ε σ ίε ς ,  μ ε  α -  

π ο τ ε λ ε σ μ α τ ικ ό τ η τ α .

Δ ε ν  π ρ έ π ε ι  ν α  ξ ε χ ν ά μ ε  ό τ ι  

ψ υ χ ή  τ ω ν  δ υ ν ά μ ε ω ν  δ ιώ ξ ε ω ς

τ ο υ  ε γ κ λ ή μ α τ ο ς  ε ίν α ι  η  π ίσ τ η  

κ α ι η  α φ ο σ ίω σ η  ό λ ω ν  τ ω ν  α 

σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν  σ τ ο  κ α θ ή κ ο ν  τους , 

η ε υ σ υ ν ε ιδ η σ ία  κ α ι  η  ικ α ν ό τ η τ α  

ε κ τ ε λ έ σ ε ω ς  τ η ς  α π ο σ τ ο λ ή ς  

τ ο υ ς

Στα εγκαίνια του περιπτέρου 
παραβρέθηκαν βουλευτές, ο 
Γενικός Επιθεωρητής Αστυνο
μίας, ο Αρχηγός του Λιμενικού 
Σώματος, ο Διοικητής του Γ’
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Σώματος Στρατού, οι πρόεδροι 
των συνδικαλιστικών ενώσεων 
της Αστυνομίας, εκπρόσωποι 
της τοπικής και νομαρχιακής 
αυτοδιοίκησης, προξενικών, 
δικαστικών, στρατιωτικών και 
πανεπιστημιακών αρχών της 
πόλης.

Στις 3.9.2000 το Πληροφο
ριακό Κέντρο της Αστυνομίας 
επισκέφθηκε ο Υπουργός Δη
μοσίας Τάξεως κ. Μιχάλης 
Χρυσοχοΐδης, ο οποίος εντυ
πωσιάστηκε από τη διακόσμη- 
ση και τον πλούτο των εκθεμά
των, συνεχάρη τον Γεν. Αστυν. 
Δ/ντή Θεσσαλονίκης και κατέ
θεσε στο βιβλίο επισκεπτών 
πως: “Η  Ε λ λ η ν ικ ή  Α σ τ υ ν ο μ ία  

μ ε  τ η ν  π α ρ ο υ σ ία  τ η ς  σ τ η ν  6 5 η  

Δ .Ε .Θ . α π ο δ ε ικ ν ύ ε ι  ό τ ι  α ν τ ι 

λ α μ β ά ν ε τ α ι  κ α ι α ν τ α π ο κ ρ ίν ε τ α ι  

π λ ή ρ ω ς  σ τ ις  α λ λ α γ έ ς  τ η ς  κ ο ι 

ν ω ν ία ς  κ α ι  τ η ς  χ ώ ρ α ς .  Α ξ ιό μ α 

χ η ,  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ικ ή  κ α ι  τ α υ τ ό 

χ ρ ο ν α  φ ιλ ικ ή  κ ο ν τ ά  σ τ ο ν  π ο λ ίτ η  

γ ια  ν α  έ χ ο υ μ ε  π ά ν τ ο τ ε  α σ φ α λ ε ίς  

π ό λ ε ις

Πρέπει να επισημανθεί ότι η 
διακόσμηση του περιπτέρου έ
γινε από τους καλύτερους δια- 
κοσμητές της Θεσσαλονίκης. 
Επικοινωνιακά απευθυνόταν 
κυρίως σε επισκέπτες νεαρής 
ηλικίας. Στον εσωτερικό χώρο 
προβαλλόταν βιντεοταινία με 
τη δραστηριότητα των διαφό
ρων Υπηρεσιών που δημιουρ- 
γήθηκε με τη συνδρομή σκη
νοθέτη και συνεργείων της ΕΤ- 
3. Επίσης εκτέθηκε πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό, με θέματα 
Δημόσιας Ασφάλειας και Οδι
κής Ασφάλειας.

Σε ειδικές προθήκες είχε ε
κτεθεί συλλογή όπλων. Στον ε
ξωτερικό χώρο εκτέθηκε ρο
μπότ του Τμήματος Εξουδετέ- 
ρωσης Εκρηκτικών Μηχανι
σμών και άνδρες του TEEM 
Θεσσαλονίκης έκαναν επίδει
ξη του ρομπότ στους επισκέ
πτες.

Τέλος κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας του περιπτέρου, 
διανεμήθησαν στους
επισκέπτες του 5.000 αντίτυπα 
του τεύχους Αυγούστου - 
Σεπτεμβρίου της “Αστυνο
μικής Επιθεώρησης”.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΜΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ 

ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ

Ενημερωτική συγκέντρωση 
για θέματα αστυνομικού εν
διαφέροντος πραγματοποιή
θηκε με πρωτοβουλία της η
γεσίας της Ελληνικής Αστυ
νομίας, με τη συμμετοχή των 
Διευθυντών Αστυνομίας Πει
ραιώς και Δυτικής Αττικής, 
των βοηθών τους, των προϊ
στάμενων των Τμημάτων του 
Επιτελείου τους, των Διοικη
τών - Υποδιοικητών και των 
προϊστάμενων των Γραφείων 
Ασφαλείας των Αστυνομικών 
Τμημάτων των δύο αυτών 
Διευθύνσεων.

Στη συνάντηση αυτή παρευ- 
ρέθηκαν ο Υπουργός Δημοσί
ας Τάξεως κ. Μιχάλης Χρυσο- 
χοΐδης, ο Υπαρχηγός του Σώ
ματος Αντιστράτηγος κ. Γεώρ- 
γιος Πλάκας, ο Γ ενικός Επιθε
ωρητής Αστυνομίας Αντιστρά
τηγος κ. Κωνσταντίνος Οικο
νόμου, οι προϊστάμενοι των 
Κλάδων Ασφάλειας - Τάξης 
Υποστράτηγος κ. Παύλος Ρού- 
μπης, Διοικητικού Υποστρά
τηγος κ. Ηλίας Παπαευθυμίου 
και Οικονομικών - Πληροφο
ρικής κ. Σταύρος Ρούμπος κα
θώς και οι Διευθυντές των υπ’ 
αυτούς Διευθύνσεων, ο Γεν. 
Αστυν. Διευθυντής Αττικής Υ
ποστράτηγος κ. Φώτιος Βλά
χος και ο Δ/ντής της Δ/νσης Α
σφάλειας Αττικής.

Σκοπός της συνάντησης ή
ταν η επικοινωνία της ηγεσίας 
με τη βάση του Σώματος, η ά
μεση και αμφίδρομη ενημέ
ρωση και η εφαρμογή ενός 
ενιαίου τρόπου μεταφοράς 
της πολιτικής και στρατηγι
κής του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης προς αυτούς που 
είναι ταγμένοι στην υλοποίη
σή τους, Οι άμεσες επιδιώ
ξεις της συνάντησης αυτής α
φορούσαν την αλλαγή της ει
κόνας της Αστυνομίας, την 
αύξηση της αποτελεσματικό- 
τητάς της και την οικοδόμηση 
σχέσεων εμπιστοσύνης με την 
κοινωνία.

01 ΔΟΚΙΜΟΙ 
ΥΠΑΣΤΥΝ0Μ0Ι 
ΣΤΟ ΗΡΩΔΕΙΟ

Στα πλαίσια των πολιτιστι- 
k- ψυχαγωγικών εκδηλώσε- 

ι τεταρτοετείς Δόκιμοι της 
Αξιωματικών πραγμα

τοποίησαν επίσκεψη στο Ηρώ- 
δειο όπου παρακολούθησαν τη 
θεατρική μουσική παράσταση 
του Γιάννη Μαρκόπουλου “Ε- 
ρωτόκριτος”.

Τους Δοκίμους συνοδέυσε ο 
Διοικητής της Σχολής Αστυν. 
Δ/ντής κ. Ιωάννης Γιαννόπου- 
λος και εκπαιδευτές αξιωματι
κοί.
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Στιγμιότυπο από την επί
σκεψη εκπαιδευτών της 
DIA στον Υπαρχηγό της Ελ
ληνικής Αστυνομίας Αντι
στράτηγο κ. Γεώργιο Πλάκα 
και την απονομή αναμνηστι
κής πλακε'τας εκ μέρους του 
Υπαρχηγού, στον επικεφα
λής των Αμερικανών εκπαι
δευτών.

-

«
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------------  m

Τέλεση αγιασμού στη 
Σχολή Εθνικής Ασφάλειας 
για την έναρξη των μαθημά
των της τρίτης εκπαιδευτι
κής περιόδου. Στην τελετή 
παρέστησαν ο Διευθυντής 
της Αστυνομικής Ακαδημίας 
Ταξίαρχος κ. Σπυρίδων 
Δράκος και ο Διοικητής της 
Σχολής Εθνικής Ασφάλειας 
Ταξίαρχος κ. Παναγιώτης 
Ανδριανόπουλος.

__________Η ΜΑΧΗ__________
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Στο Τμήμα Δοκ. Αστυφυλά
κων Ρεθύμνου πραγματοποιή
θηκαν οι καθιερωμένες εκδηλώ
σεις, για τον εορτασμό της 59ης 
επετείου από τη μάχη της Κρή
της, προς τιμήν των πεσόντων 
ανδρών της Ελληνικής Χωρο
φυλακής, το Μάϊο του 1941.

Στη διάρκεια των εκδηλώσε
ων έγιναν και τα εγκαίνια έκ
θεσης φωτογραφίας και πολε
μικού υλικού, με θέμα τη μάχη 
της Κρήτης, στην οποία πα- 
ρουσιάσθηκε αρχειακό φωτο
γραφικό και πολεμικό υλικό 
των πεσόντων ανδρών της Χω
ροφυλακής.
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9Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Το Ιμπορικό - Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Έβρου
διΛάνωσε πρόσφατα την 9η 
ΕμΛΟρική Έκθεση Αλεξαν
δρούπολης, στην οποία συμ
μετείχαν εκθέτες απ’ όλη την 
Ελλάδα, την Κύπρο, την 
Τουρκία και την Βουλγαρία 
και την επισκέφθηκαν περί
που 60.000 άτομα.

Η Α.Δ. Αλεξανδρούπολης 
συμμετείχε με περίπτερο, στο 
οποίο προβλήθηκαν μηνύματα 
για τη μείωση των ατυχημά
των, με αφίσες, φωτογραφίες 
και προβολές σε γιγαντοοθό
νη. Επίσης απευθύνθηκαν μη
νύματα για την πρόληψη των 
ναρκωτικών.

Τα εγκαίνια του περιπτέρου 
έγιναν από τον Υφυπουργό 
Οικονομικών κ. Απόστολο 
Φωτιάδη και παραβρέθηκαν ο 
Μητροπολίτης Αλεξανδρου- 
πόλεως κ.κ. Άνθιμος, ο Νο
μάρχης Έβρου κ. Γ. Ντόλιος, ο 
Γεν. Αστυν. Δ/ντής 
Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονί
ας και Θράκης Υποστράτηγος 
κ. Ν. Ζαπαρτίδης, ο Αστυν. 
Δ/ντής Αλεξανδρούπολης κ. 
Βασίλειος Ναζλής, ο Πρόε
δρος του Ε.Β.Ε.Α. κ. Ν. Δα- 
στερίδης κ.α.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΦΥΛΑΚΩΝ

Πραγματοποιήθηκε στις εγκα
ταστάσεις του Τ.Δ.Α. Κομο
τηνής η τελετή αποφοίτησης 
των 996 Φυλάκων της Υπηρε
σίας Εξωτερικής Φρούρησης 
Καταστημάτων Κράτησης του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης 
(848 εκπαιδεύθηκαν στις ε
γκαταστάσεις του οικείου 
Τ.Δ.Α. και 148 στο Τ.Δ.Α. 
Ξάνθης).
Στην τελετή παρέστησαν ο Υ
πουργός Δικαιοσύνης κ. Μιχ. 
Σταθόπουλος, ο Διοικητής της 
Σχολής Ταξίαρχος κ. Αντώ
νιος Πιέρρος, εκπρόσωποι της 
εκκλησίας, των δικαστικών 
και αστυνομικών αρχών, το 
διδακτικό προσωπικό και συγ
γενείς των Φυλάκων.

ΤΣΕΧΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ 
ΣΤΗΝ ΠΙΕΡΙΑ

Τα τελευταία πέντε χρόνια, 
στην Ακτή Πλαταμώνα Πιερί
ας εφαρμόζεται πρόγραμμα 
θεραπευτικών διακοπών για 
παιδιά από την Τσεχία. Μέλη 
του τσεχικού Κοινοβουλίου 
που επισκέφθηκαν τις εγκατα
στάσεις, συναντήθηκαν με τον 
Αστυν. Διευθυντή Πιερίας κ. 
Ιωάννη Λουΐζο, ο οποίος τους 
διαβεβαίωσε ότι το πρόγραμ
μα απολαμβάνει πλήρους α
στυνομικής κάλυψης και τους 
επέδωσε αναμνηστικό αγαλ- 
ματίδιο.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ

ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Στΐι| 11.9.2000 οι πρόεδροι 
και τα Δ.Σ. της Διεθνούς Έκ
θεσης Θεσσαλονίκης και της 
Η Η Κ Ρ Ο , παρέθεσαν δεξί
ωση στο Συνεδριακό Κέντρο 
“I. Βελλίδης”, προς τιμή των 
στελεχών της Ελληνικής Α
στυνομίας, του Πυροσβεστι
κού Σώματος και του κέ
ντρου “Ευρωδιάγνωση”, για 
τη συμβολή τους στην επιτυ
χή διοργάνωση της 65ης 
Δ.Ε.Θ.

Ο Γ εν. Αστυνομικός 
Δ/ντής Θεσσαλονίκης Υπο
στράτηγος κ. Ιωάννης Πανα- 
γόπουλος, εξέφρασε την ευα
ρέσκειά του προς όλο το προ
σωπικό της Γ.Α.Δ. Θεσσαλο
νίκης για την άψογη εμφάνι
σή του καθ’ όλη τη διάρκεια 
της Έκθεσης και επέδωσε 
στους προέδρους της ΔΕΘ 
και HELEXPO τιμητικές 
πλακέτες με το έμβλημα της 
Αστυνομίας.

Η ΤΡΟΧΑΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Με την ευκαιρία της έναρ
ξης της νέας σχολικής χρο
νιάς ο Διευθυντής Τροχαίας 
Θεσσαλονίκης Αστυν. 
Δ/ντής κ. Ιωάννης Μαρνάς, 
επικεφαλής υπηρεσιακού 
κλιμακίου, επισκέφθηκε σχο
λικά συγκροτήματα της πό
λης προκειμένου να ευχηθεί 
και να ενημερώσει τους μα
θητές σε θέματα κυκλοφο- 
ριακής αγωγής και να επιστή- 
σει την προσοχή τους για την 
αποφυγή ατυχημάτων στους 
δρόμους.

Στα πλαίσια της ενημέρω
σης μοιράστηκαν 10.000 ε
νημερωτικά φυλλάδια με ο
δηγίες που αφορούν την α
σφαλή κίνηση από και προς 
το σχολείο σε μαθητές 35 
Δημοτικών Σχολείων.

Στόχος της Τροχαίας είναι 
αφενός η ευαισθητοποίηση 
στο έπακρο των οδηγών και 
αφετέρου η ενημέρωση των 
μαθητών, ώστε να μειωθούν 
στο ελάχιστο οι κίνδυνοι 
πρόκλησης ατυχημάτων.

Σηματοδότης
Πολύ το μυαλουδάκι σας. 
παιδιά, μη το παιδεύετε

ΚΟΚΚΙΝΟ το φως 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.

χρώμα το 
στη μέση όταν φαίνεται, 
ημαίνει, να μη βιάξεστε, 
σημαίνει

* *
Το ΠΡΑΣΙΝΟ το φως 
σημαίνει, να θυμάστε, 

παιδιά, είναι το πέρασμα 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ. ΠΕΡΑΣΤΕ.
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΤΡΟΧΑΙΩΝ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Ημερίδα σχετικά με την πρό
ληψη των τροχαίων ατυχημά
των διοργάνωσε το Τμήμα 
Τροχαίας Αγρίνιου στο Παπα- 
στράτειο Μέγαρο.

Την παρουσίαση των ομιλη
τών έκανε ο Διοικητής του Τ.Τ. 
Αγρίνιου Αστυν. ΕΓ Δημήτριος 
Σιάχος, ο οποίος αναφέρθηκε 
στο σοβαρό για τη χώρα μας 
πρόβλημα των τροχαίων ατυ
χημάτων και τις καθημερινές 
απώλειες, κυρίως νέων στο 
βωμό του Μολώχ της ασφάλ
του. Ο Υποδιοικητής του Τ.Τ. 
Αστυν. Β’ Κωνσταντίνος Κα- 
λιμάνης αναφέρθηκε στη δια
χρονική εξέλιξη και παρουσία 
των μεταφορικών μέσων, ανα
πτύσσοντας παράλληλα και τις 
παραμέτρους του κυκλοφορια- 
κού προβλήματος.

Στη συνέχεια μίλησε ο γνω
στός πρωταθλητής των αγώ
νων ταχύτητας Τάσος Ιαβέρης, 
ο οποίος αναφέρθηκε στις συ
νέπειες των τροχαίων ατυχη
μάτων και τον τρόπο ασφα
λούς οδήγησης. Τη σειρά των 
ομιλιών έκλεισε ο ιατρός του 
Γ.Ν.Ν. Αγρίνιου κ. Κωνσταντί
νος Γαλανόπουλος και μέλος 
της Ελληνικής Εταιρίας Τραύ
ματος, με θέμα την παροχή 
πρώτων βοηθειών σε τραυμα
τίες.

Μετά το πέρας των ομιλιών, 
πραγματοποιήθηκε επίδειξη α
σφαλούς οδήγησης από τον κ. 
Ιαβέρη.

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΣΤΑ ΡΑΛΙ

Επίσημη συμμετοχή στους 
αγώνες ΡΑΛΙ με καινούργιο 
αυτοκίνητο (Subaru Imbreza) 
έκανε η αγωνιστική ομάδα της 
Ελληνικής Αστυνομίας, η ο
ποία έλαβε μέρος στα ράλι Α- 
κρόπολις, Άνοιξης, Ολύμπιο, 
Θερμαϊκού, Χαλκιδικής και 
Λαμίας.

Οδηγός του αυτοκινήτου εί
ναι ο Αρχιφύλακας Γρηγόρης 
Νιώρας και συνοδηγός ο Κων
σταντίνος Λύτρας.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Ο Γεν. Γραμματέας κ. Βόλ- 
κερ Ρόσοου και ο πρόεδρος 
της Τεχνικής Επιτροπής κ. 
Μισέλ Πράλογκ, της Ευρωπα
ϊκής Αθλητικής Ένωσης Α
στυνομικών συναντήθηκαν με 
τον προϊστάμενο Κλάδου 
Διοικητικού του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας Υ
ποστράτηγο κ. Ηλία Παπαευ- 
θυμίου, για να συζητήσουν θέ
ματα σχετικά με τη διοργάνω
ση του 28ου Πανευρωπαϊκού 
Αθλητικού Συνεδρίου Αστυ
νομικών και του 4ου Πανευ
ρωπαϊκού Πρωταθλήματος 
Ποδηλασίας Αστυνομικών, 
που έχει αναλάβει η Αθλητική 
Ένωση Αστυνομικών Ελλά
δος. Ο κ. Παπαευθυμίου δια
βεβαίωσε την Τεχνική Επιτρο
πή ότι η Ελληνική Αστυνομία 
αναλαμβάνει την παροχή κάθε 
αναγκαίας συνδρομής στην 
Α.Ε.Α.Ε. Ο κ. Ρόσοου εξέφρα- 
σε τη βεβαιότητά του για την 
επιτυχία της οργάνωσης.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ 
ΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜΟΥ

Στις 11.9.2000 πραγματο
ποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέ
ου κτιρίου, στο οποίο μετα
στεγάστηκε το νέο κτίριο του 
Α.Σ. Νέας Καλλίστης Ροδό
πης από το Νομάρχη Ροδόπης 
κ. Στέργιο Σταυρόπουλο, τον 
Αστυν. Δ/ντή κ. Γεώργιο Κόκ
κινη και τον Δήμαρχο Αιγεί- 
ρου κ. Πέτρο Αλμπανίδη πα
ρουσία των τοπικών πολιτικών 
και στρατιωτικών Αρχών, α
στυνομικού προσωπικού και 
πλήθος κατοίκων της περιο
χής-

Μετά την τελετή του αγια
σμού, χαιρετισμό απηύθυναν ο 
Νομάρχης, ο Αστυν. Δ/ντής 
Ροδόπης, και ο Δήμαρος Αι- 
γείρου.

Το νέο κτίριο διαθέτει σύγ
χρονα γραφεία, άνετους κοι
τώνες προσωπικού και 
ασφαλή κρατητήρια.

Γ-# —

fc *ϊ> r  IΚΨ ν
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ

χρόνια πριν, στις αίθου- 
οκταταξίου Γυμνασίου 

ΑόοΜακίου, εξήντα μαθήτες 
ΙΒ^ιαθήτριες, καθισμένοι δί- 
πλα-δίπλα στα λιγοστά θρανία, 
αφιερωμένοι με δίψα στο μάθη
μα για τη γνώση και τη σπουδή, 
προετοιμάζονταν για τον αγώνα 
της ένταξης στη ζωή.

Εξετάσεις, στόχοι και όνειρα 
προκαλούσαν την εφηβική ψυ
χή τους και τους υπόσχονταν ε
πιτυχία και δόξα! Με ένα χαρτί 
στο χέρι και ένα βαθμό που α- 
ποδείκνυε την επιμέλεια και 
την ικανότητά τους, βγαίνουν 
στο μεγάλο διάλειμμα της ζω
ής! Κανένα κουδούνι δεν α- 
κούγεται για την επόμενη ώρα. 
Είναι η στιγμή για προσπάθεια 
και έργο, για δικαίωση και κα
ταξίωση.

Ο χρόνος κυλάει γρήγορα, 
αδέκαστος κριτής και παροι- 
μιώδης τσιγγούνης, απαιτεί 
πολλά και δίνει λίγα, παλεύει 
τώρα μαζί τους να τους αρπά
ξει τα όνειρα.

Και όμως! Εξήντα παιδιά, 
σκληραγωγημένα από τις συν
θήκες του χωριού και της επο
χής, γνωρίζουν τα τερτίπια του, 
κρατούν γερά το σπαθί της μά
χης και τον κερδίζουν! Αποδει- 
κνύουν ότι είναι μικρόψυχος 
και αδύναμος! Ένας φαφλατάς 
που δήθεν γερνάει το σώμα, μα 
...δεν μπορεί να τα βάλει με 
την ψυχή τους!

Λαμπεροί, ώριμοι και πετυ
χημένοι, είναι σήμερα παρό-

ντες για να τιμήσουν με την 
παρουσία τους το μικρό χωριό 
που τους έδωσε το έναυσμα 
για τον αγώνα της ζωής. Για να 
συναντήσουν με το βλέμμα της 
ψυχής τους τα πρόσωπα εκεί
νης της εποχής.

Η αίθουσα γεμίζει από χα
ρούμενες ομιλίες και γέλια. 
Ξετυλίγοντας τις μαθητικές α
ναμνήσεις, γυρίζουν άφοβα το 
ρολόι του χρόνου και αποκα

λύπτουν μυστικά και γεγονότα, 
ταιριάζουν το σήμερα με το 
χθες, αποθεώνουν τη ζωή που 
έγινε φίλος και σύμμαχος στον 
αγώνα τους!

Ένας αγαπημένος καθηγη
τής καθισμένος δίπλα τους, αι
σθάνεται βαθειά συγκίνηση 
για το θεμέλιο λίθο που έβαλε 
σ’ αυτό το έργο! Αλήθεια, ποια 
παρουσία να προσφωνήσει σή
μερα και με ποιο όνομα;

Παρόντες ανάμεσά τους και 
σήμερα ο Αντιστράτηγος Γε
ώργιος Πλάκας, καθώς και άλ
λοι τρεις συνάδελφοι: ο Η. 
Κουτσικουρής, ο Κ. Βασιλός 
και ο Δ. Καρδούλας, αναζη
τούν στα πρόσωπά τους εκεί
νες τις ημέρες που έζησαν όλοι 
μαζί, μοναδικά και ανεπανάλη
πτα. Ακολουθούν και αναβιώ
νουν το μυθιστόρημα, ανάμε
σα από συζητήσεις και μνήμες. 
Επιβεβαιώνουν τις ρίζες τους 
και αισθάνονται περήφανοι και 
δικαιωμένοι.

Με χαρές και συγκινήσεις 
περνάει η βραδιά και ο συγγρα
φέας περιμένει τη νέα συνάντη
ση, που όλοι υποσχέθηκαν, για 
να συνεχίσει το βιβλίο του.

ΕΛ. ΑΡ

0 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Τις Υπηρεσίες της Α.Δ. Δωδεκανήσου επισκέφθηκε πρόσφα
τα ο Προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας του Σώμα
τος Αρχιμανδρίτης κ.κ. Νεκτάριος Κιούλος. Συγκεκριμένα, 
επισκέφθηκε Υπηρεσίες της Ρόδου, της Καρπάθου, της Νισύ- 
ρου, της Κω, της Καλύμνου, της Λέρου και των Λειψών. Με 
την άφιξή του στη Ρόδο μίλησε στο προσωπικό της Αστυν. 
Διεύθυνσης και τέλεσε αγιασμό, ενώ από τον Αστυν. Διευ
θυντή κ. Βασίλειο Χατζή μαργαρίτη του επεδόθη αναμνηστι
κή πλακέτα. Ο

Επιμε'λεια: Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
0  Υπ οστράτηγος Υ γειονομικού  ΕΛ.ΑΣ. ε .α . 

κα ρ δ ιολόγος κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
σας γ ν ω σ τ ο π ο ιε ίς  ε φ εξή ς  

τις π ρω ινές Ιό ρ ες  (0 9 .0 0  ■ 13 .00 ),
Τρίτη και Πέμπτη θ α  ερ γ ά ζετα ι στο  
“ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ", 

όπου ε κ τε λ ε ίτα ι
π λήρης εργασ τηρ ιακό ς καρδ ιολογικός έλ εγ χ ο ς  

από άρτια  ε ξ ε ιδ ικ ε υ μ έ ν ο υ τ ο τ ^ ν  το μ έα  το υ ς  Ια τρούς  
και θα  είνα ι σ τη  δ ιά θεσ ή  σας 

για οπ οιαδήπ οτε εξυ π η ρ έτη σ η  τω ν ιδίων 
ως και τω ν μ ελ ώ ν  τω ν ο ικο γενειώ ν  σας.

Το “ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ', 
βρίσ κετα ι επ ί τη ς  ο δ ού  Κηφισίας  

έν α ν τ ι το υ  Ν οσ οκομείου  ΥΓΕΙΑ και δ ια θ έτε ι 
προς εξυ π η ρ έτη σ η  τω ν ασ θεν ώ ν το υ  

ά ν ετο  iPiwiiKO^Parking.

"ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ"
Κηφισίας 3 3 0  (είσοδος από Κ ορδελιού 8)

Τηλ.: 6 8 .5 5 .9 5 1  - Α & 6 8 .5 5 .9 4 1  - 2 
Τηλ. κ. ΣΟΥΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: 2 8 :2 2 .2 3 3  (ο ικ ίας - ιατρείου)

Έ το ιμ ες  σ τολές και επ ί μέτρω , 
διακριτικά  και όλα τα  α ξεσ ο υ ά ρ  Α στυνομίας  

σ τις  κα λύ τερ ες τιμές.
Α π οστολές σ  όλη την Ελλάδα μ ε  αντικαταβολή  

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α  Ε Ι Δ Η

Φ Ρ Ο Υ Ζ Α Κ Η Σ
Κ. Ο ΥΡΑ Ν Η  4, (Π άροδ ος Μ εσ ογείω ν - Π εντάγω νο)

(έναντι Νοσοκομείου Σωτηρία, Σταθμός Metro "Εθνική Άμυνα”) 
Τηλ.: 6 72 2 .22 6 , Fax: 6 72 2 .22 8

Οικολογικές γούνες γυναικείες - παιδικές 
Τσάντες - Γάντια · Ζώνες 
Μεγάλη ποικιλία σχεδίων 

Επιδιορθώσεις - Βαφαί 
Ευκολίες πληρωμής & συναδελφικες τιμές

νιι ούλου\nutrrtJJIp'JUUDA
r4 >bu;(u I'pMujuxij

20% έκπτωση στους συναδέλφους 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Την προώθηση πρωτοβουλιών 
για τη βελτίωση της αστυνομικής 
συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και 
Βουλγαρίας αποφάσισαν ο Υ
πουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Μι- 
χάλης Χρυσοχοΐδης με τον Υ
πουργό Εσωτερικών της Βουλγα
ρίας κ. Εμμανουήλ Γιορντάνοφ.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης μετέβη επι- 
σήμως την 25η Σεπτεμβρίου στη 
Σόφια, συνοδευόμενος από αρμό
διους υπηρεσιακούς παράγοντες 
και συζήτησε τα σημαντικότερα 
θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος 
(οργανωμένο έγκλημα, λαθρομε
τανάστευση, λαθρεμπόριο, διακί
νηση γυναικών με σκοπό τη σε
ξουαλική εκμετάλλευση). Συζη
τήθηκε επίσης το θέμα της επο
χιακής απασχόλησης βουλγάρων 
υπηκόων στη χώρα μας αλλά και 
το θέμα της πρόληψης και κατα
πολέμησης των πυρκαγιών.

Και από τις δύο πλευρές διαπι
στώθηκε πρόοδος στους τομείς 
της εν γένει αστυνομικής συνερ
γασίας και η διάθεση για περαιτέ
ρω βελτίωση, χάριν του αμοιβαί
ου συμφέροντος και των δύο χω
ρών, και συμφωνήθηκε προώθη
ση πρωτοβουλιών, για τη βελτίω
ση της συνεργασίας στο άμεσο 
μέλλον.

Οι πρωτοβουλίες αυτές αφο
ρούν συγκεκριμένα τη:

- Σύσταση Ομάδων Εμπειρο
γνωμόνων Υψηλόβαθμων στελε
χών και των δύο πλευρών, για την 
βελτίωση της αστυνομικής συ
νεργασίας.

- Διασυνοριακή συνεργασία 
μεταξύ των Αστυνομικών Διευ
θυντών των όμορων υπηρεσιών 
των δύο χωρών, για την αντιμε
τώπιση καθημερινών πρακτικών 
ζητημάτων.

- Ανταλλαγή πληροφοριών α
μοιβαίου ενδιαφέροντος και

- Παροχή τεχνογνωσίας εκ μέ
ρους της χώρας μας στον τομέα 
της εγκληματολογικής αστυνομί
ας.

Επιπλέον, από την ελληνική 
πλευρά προτάθηκε η συμμετοχή 
κατόπιν προσκλήσεως αστυνομι
κών της Βουλγαρίας σε διάφορα 
εκπαιδευτικά σεμινάρια που πρό
κειται να διοργανωθούν στην Ελ

λάδα στα πλαίσια των προγραμ
μάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και στα πλαίσια του Συμφώνου 
Σταθερότητας, σχετικά με τη λα
θρομετανάστευση, το οργανωμέ
νο έγκλημα, τη διακίνηση και εκ
μετάλλευση γυναικών κ.λπ.

0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Η συνεργασία ελληνικών και 
αλβανικών αστυνομικών υπηρε
σιών για την καταστροφή από αέ- 
ρος των καλλιεργειών ινδικής 
κάνναβης στην Αλβανία, η βελτί
ωση των σχέσεων των δύο χω
ρών, η εμπέδωση του αισθήματος 
ασφάλειας και η επίλυση του 
προβλήματος των τριών πετρελα
ϊκών εταιριών, ήταν ορισμένα α
πό τα θέματα που συζητήθηκαν 
κατά τη διάρκεια επίσημης επί
σκεψης του Υπουργού Δημοσίας 
Τάξεως κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη 
στην Αλβανία. Κατά τη διάρκεια 
της εκεί παραμονής του, συνα
ντήθηκε με τον πρωθυπουργό κ. 
Ιλίρ Μέτα και με τον ομόλογό του 
κ. Σπαρτάκ Πότσι. Τον κ. Χρυσο
χοΐδη συνόδευαν στελέχη του υ
πουργείου, Αστυνομικοί Διοικη
τές Περιφερειών και ο πρέσβης 
της Ελλάδας στα Τίρανα.

Κατά τη συνάντηση του Έλλη
να Υπουργού με τον πρωθυπουρ
γό κ. Ιλίρ Μέτα, που πραγματο
ποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλί
μα, τονίσθηκε ότι θα συνεχισθούν 
τα θετικά βήματα για τη σταθερό
τητα στην Αλβανία, ενώ ιδιαίτερα 
αναλυτική αναφορά έγινε στο θέ
μα των τριών εταιριών πετρελαί
ου στο Δυρράχιο.

Ο πρωθυπουργός κ. Μέτα από 
την πλευρά του τόνισε ότι οι ελ- 
ληνοαλβανικές σχέσεις, οι οποίες 
είναι οι καλύτερες των τελευταί
ων δέκα ετών, αποτελούν υπό
δειγμα στα Βαλκάνια, ενώ υπο
δειγματική είναι και η συνεργασί
α μεταξύ των δύο υπουργείων 
Δημοσίας Τάξεως.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υποστήριξε 
πως θα πρέπει να υπάρξει συνέ
χεια και συνέπεια στις προσπά
θειες των αλβανικών αρχών ού
τως ώστε να αποκατασταθεί πλή
ρως το κλίμα ασφάλειας και στα
θερότητας στη γειτονική χώρα. Ε

πί πλέον τόνισε ότι από τον επό
μενο χρόνο θα εφαρμοσθεί πλή
ρως η συμφωνία εποχιακής απα
σχόλησης για να δοθεί η δυνατό
τητα στους Αλβανούς πολίτες να 
εργασθούν απρόσκοπτα στην Ελ
λάδα.

Στη συνέχεια ο κ. Χρυσοχοΐδης 
συναντήθηκε με τις οικογένειες 
200 αστυνομικών που δολοφονή
θηκαν κατά την εκτέλεση του κα
θήκοντος τα τελευταία τρία χρό
νια. Επισκέφθηκε ακόμη την έδρα 
της πολυεθνικής αστυνομικής δύ
ναμης της ΔΕΕ στην Αλβανία και 
ενημερώθηκε για το έργο της από 
τον Γάλλο Διοικητή ο οποίος εξή
ρε τη συνεισφορά των τεσσάρων 
Ελλήνων αξιωματικών που συμ
μετέχουν στη δύναμη.

Κατόπιν επισκέφθηκε το Κέ
ντρο Εκπαίδευσης των Ειδικών 
Δυνάμεων της αλβανικής αστυνο
μίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. 
Χρυσοχοΐδης κατά τη συνάντησή 
του με τον Αλβανό ομόλογό του 
επικεντρώθηκε στο καλό επίπεδο 
συνεργασίας σχετικά με την πά
ταξη του κοινού, του οργανωμέ
νου και του διασυνοριακού ε
γκλήματος και τονίσθηκε η σημα
σία της υλικοτεχνικής βοήθειας 
που προσφέρει η Ελλάδα στην 
αλβανική Αστυνομία. Επίσης υ- 
ποστηρίχθηκε η πρόταση της αλ
βανικής πλευράς για τη συγκρό
τηση διεθνούς κέντρου για την 
καταπολέμηση του λαθρεμπορίου 
στην Αυλώνα και ανακοινώθηκε 
ότι θα οργανωθούν στο άμεσο 
μέλλον περιφερειακές συναντή
σεις για θέματα ασφάλειας και 
καταπολέμησης του εγκλήματος 
με πρώτη τη συνάντηση που επί- 
κειται να γίνει στην Κέρκυρα με
ταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και Αλβα
νίας, ενώ σύντομα θα οργανωθεί 
τριμερής συνάντηση μεταξύ Ελ
λάδας, Αλβανίας και ΠΓΔτΜ.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της ε
πίσκεψης στα Τίρανα, ο κ. Χρυ
σοχοΐδης συναντήθηκε με τον 
πρόεδρο του Κόμματος Ένωσης 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Βασί
λη Μέλο και τον πρόεδρο της Ο
μόνοιας, Βαγγέλη Ντούλε, με 
τους οποίους συζήτησε το κοινό 
τους πρόγραμμα ενόψει των δη
μοτικών εκλογών στην Αλβανία. 
Ο κ. Χρυσοχοΐδης εξέφρασε την

πλήρη στήριξη της ελληνικής κυ
βέρνησης και υποσχέθηκε να με
ταφέρει στο πρωθυπουργό τα 
προβλήματα που του τέθηκαν.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ
ΤΡ0Χ0Ν0ΜΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ

Στο πλαίσιο των αποφάσεων 
της διυπουργικής Επιτροπής, για 
την πρόληψη τροχαίων ατυχημά
των, από την πολιτική και φυσική 
ηγεσία του Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως είχε αποφασισθεί η εφαρ
μογή δοκιμαστικού προγράμμα
τος συνεχούς και εντατικής τρο- 
χονομικής αστυνόμευσης σε δύο 
μεγάλα τμήματα του οδικού άξο
να Πάτρας - Αθηνών - Λαμίας - 
Θεσσαλονίκης από 15 Ιουνίου 
μέχρι 15 Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα εφαρμόσθηκε 
από το Α.Τ. Ξυλοκάστρου, το Τ.Τ. 
Αιγίου, το Τ.Τ. Λαμίας και το 
Α.Τ. Στυλίδας. Χρησιμοποιήθη
καν φανερά αστυνομικά οχήματα 
και δίκυκλα, περιπολικά με συμ
βατικές πινακίδες, συσκευές ρα
ντάρ και ανίχνευσης οινοπνεύμα
τος. Στόχος του δοκιμαστικού 
προγράμματος ήταν να διαπιστω
θεί εάν η συστηματικότερη και ε
ντονότερη αστυνόμευση μπορεί 
να επηρεάσει πτωτικά το δείκτη 
των ατυχημάτων σε συγκεκριμέ
να οδικά τμήματα, τα οποία έχουν 
χαρακτηρισθεί “κυκλοφοριακά 
ευαίσθητα”, λόγω της πυκνότη
τας των ατυχημάτων.

Κατά το τρίμηνο εφαρμογής 
του δοκιμαστικού προγράμματος, 
από στατιστικής πλευράς, έγιναν 
συγκρίσεις με το 1999 και τελικά 
διαπιστώθηκε σημαντικότατη 
μείωση των ατυχημάτων (θανα
τηφόρα -20%, σοβαρά -64%, ελα
φρά -27%) και πολύ θετικά απο
τελέσματα σε άλλους τομείς της 
δημόσιας ασφάλειας (ναρκωτικά, 
λαθρομετανάστευση κ.λπ.).

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Τέθηκαν σε αποστρατεία με 
διάφορα Π.Δ. και αποφάσεις του 
Αρχηγού του Σώματος:

- Με το βαθμό του Αστυν. Υ
ποδιευθυντή οι: Ζαχαρίας Σκαλι- 
δάκης, Αλέξιος Ξανθάκος, Γεώρ-
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γιος Ζέρβας, Φώτιος Ντούρος, 
Νικόλαος Κουτσουρέλης, Δημή- 
τριος Μπαλιακούτας, Δη μητριός 
Ευγένης, Σωτήριος Πατέρας, Ιω
σήφ Δρακάτος και Γεώργιος 
Γιανναδάκης.

- Με το βαθμό του Αστυνό
μου Α’ οι: Αθανάσιος Γιαννακός, 
Ηλίας Ηλιόπουλος και Κωνστα
ντίνος Τ ριάντος.

- Με το βαθμό του Αστυνό
μου Β’ οι: Κωνσταντίνος Λάππας 
και Ηλίας Παρασχόπουλος.

- Με το βαθμό του Υπαστυνό- 
μου Β’ οι: Βασίλειος Χρ. Δρού- 
νης, Δημήτριος Ασπρούδης, Γε
ώργιος Παπαδη μητριού, Χρήστος 
Παππάς, Βασίλειος Γκούσδοβας, 
Ιωάννης Μαυρέλης, Γεώργιος 
Μανουσάκης, Γ εώργιος Κορομη- 
λάς, Ευάγγελος Βρυνιώτης, Αθα
νάσιος Μαρίνος, Ηλίας Μωϋσί- 
δης, Δημήτριος Μανουσάκης, 
Ανδρέας Αακιώτης, Γ εώργιος 
Μπαλατσούκας, Γεώργιος Κιου- 
λαφίδης, Ιωάννης Κούπας, Αθα
νάσιος Μπάκουρας, Κωνσταντί
νος Εμμανουηλίδης, Εμμανουήλ 
Κοκολογιαννάκης, Ιωάννης Γε- 
ωργούλας και Γ εώργιος Μαυρομ- 
μάτης.

- Με το βαθμό του Ανθυπα- 
στυνόμου οι: Γρηγόριος Βουρ- 
λιώτης, Κωνσταντίνος Γιαζιτζής, 
Θωμάς Γ κίκας, Γ εώργιος Δραγω- 
ίδης, Νικόλαος Θηβαίος, Κων
σταντίνος Παπαντώνης, Φώτιος 
Μπλάνας, Κωνσταντίνος Μάνος, 
Χαρίλαος Παπαθανασίου, Δημή- 
τριος Μαγιάκος, Ιωάννης Λου- 
κής, Γεώργιος Παπαδεράκης, Γε
ώργιος Πατρικάκος, Θεοδώρα 
Πιρπιρή, Δημήτριος Τσιγκόπου- 
λος, Θεόδωρος Σταθόπουλος, Νι
κόλαος Νταλιμπίρας, Νικόλαος 
Τσουτσάνης, Αναστάσιος Χαϊτί- 
δης, Γεώργιος Ξανθόπουλος, 
Χρήστος Πατσιούρας, Παρα- 
σκευάς Νερκιζόγλου, Αθανάσιος 
Τέγος, Ανδρέας Φραγκολιάς, Α
βραάμ Καγκελίδης, Δημήτριος 
Πετσόγλου, Νικόλαος Γαλλής, 
Αρτέμης Καρακωνσταντής, Αθα
νάσιος Ζιάννας, Δημήτριος Κού- 
βαρης, Ιωάννης Κωνσταντάκης, 
Γεώργιος Μποτζής, Δημήτριος 
Καλαντζής, Ευάγγελος Νικοβιώ- 
της, Κωνσταντίνος Χαλβαντζής, 
Νικόλαος Πολυγένης, Λάζαρος 
Λαμούρης, Αβραάμ Ματραπά- 
ζης, Ευάγγελος Παρασκευούδης, 
Μαρίνος Μαρινόπουλος, Γεώρ
γιος Νιαουνάκης, Σπυρίδων Κα-

τσούλης, Ματθαίος Αλεξιάδης, 
Μελτίνη Καμπουράκη, Παντελής 
Αδάμ, Ευάγγελος Κατσικαρέλης, 
Ηλίας Σεβετλίδης, Θεόδωρος 
Τζουραμάνης, Ιωάννης Χριστο
δούλου, Ιωάννης Σιούτης, Ιωάν
νης Πλουμής, Βασίλειος Κοντα- 
κτσής, Ιωάννης Κοκολάκης, Θεο
φάνης Μπάλλος, Γεώργιος Ανα- 
στασιάδης, Παντελής Χατζάκης, 
Αθανάσιος Σαμαράς, Ιωσήφ Η- 
λιού, Κωνσταντίνος Μπακογιάν- 
νης, Στυλιανός Τσιρωνίδης, Κων
σταντίνος Ανθουλάκης, Γ εώργιος 
Καργαλιανάκης, Χρήστος Στέ- 
φου, Κοσμάς Μαυρίδης, Δημή- 
τριος Θεοδώρου, Παναγιώτης 
Σκλείδας, Ελευθέριος Σιουμπά- 
λας, Εμμανουήλ Μαυράκης, Ιω
άννης Τσαγκάρης, Μιχαήλ Σουρ- 
γουτσίδης, Δημήτριος Κυριακί- 
δης, Βασίλειος Παραμυθιώτης, 
Κωνσταντίνος Καραγιώργος, Α
θανάσιος Βρατσίστας, Σωτήριος 
Λαμπρογιώργος, Αναστάσιος Πα- 
παστάμος, Νικήτας Γεωργίου, 
Γ εώργιος Παπακωνσταντίνου, 
Βασίλειος Καφετζής - Κώστας, 
Χρήστος Ντάφλος, Σταύρος Απο- 
στολίδης, Αθανάσιος Πατέλης, 
Χρήστος Διονυσόπουλος, Σπυρί
δων Μανιώτης, Γεώργιος Πέ
τρου, Δημήτριος Λαμπρούσης, Ε
λευθέριος Τάσιος, Βάιος Ριζο- 
γιάννης, Αλέξανδρος Κυριαζίδης, 
Θωμάς Κεραμάρης, Ιωάννης Με- 
λαδάκης, Παύλος Ντάϊκος, Ελευ
θέριος Γούλας, Ιωάννης Μπού- 
γιας, Γ εώργιος Ρουσάκης και Σω
τήριος Τζάθας.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

•  Υπαστυνόμος Β' που υπη
ρετεί στην Α.Δ. Χαλκιδικής επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Αττικής, 
τηλ. 0977686337.

•  Ο Ανθυπαστυνόμος Νικόλα
ος Πατέρας που υπηρετεί στην Υ- 
ποδ/νση Ασφάλειας Αλεξανδρού
πολης επιθυμεί να μετατεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. 
Θεσσαλονίκης, τηλ. 0946907550, 
055136870.

•  Η Αρχιφύλακας Αιμιλία 
Κουτρουμπή που υπηρετεί στο 
Α.Τ. Ρόδου επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό της από

οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑ- Ρουμελιώτης που υπηρετεί στον 
ΔΑ, τηλ. 0938081 504, Α.Σ. Πρίνος Θάσου επιθυμεί να 
024123849. μετατεθεί ιιμοιβαία με συνάδελ-

•  Ο Αρχιφύλακας Γεώργιος φό του από οποιαδήποτε υπηρεσί- 
Κορνιζάκης που υπηρετεί στην α της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ. 
Α.Δ. Αρκαδίας επιθυμεί να μετά- 059371230, 0Bf65t5677.
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του ·  Ο Αστυφύλακας Σπυρίδων 
από οποιαδήποτε υπηρεσία της Τσίνας ιίου υπηρετεί στη ΔΑΕ 
ΓΑΔΑ, 079722210, 0972705197. Αττικής επιθυμεί να Κτατεθεί α-

•  Ο Αρχιφύλακας Γεώργιος μοιβαία με συνάδελφό του από ο- 
Σιδηρόπουλος που υπηρετεί στο ποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. 
Α.Τ. Ελευθερούπολης Καβάλας 1 Ιρέβεζας. Κέρκυρας ή Θεσπρω- 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία τίας,τηλ. 0946374148.
με συνάδελφό του από οποιαδή- ·  Ο Αστυφύλακας Νικόλαος 
ποτέ υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσα- Αντωνίου πομ υπηρετεί στο Α.Τ. 
λονίκης, τηλ. 031654422. Ωρωπού επιθυμεί να μετατεθεί α-

•  Ο Αρχιφύλακας Σωτήριος μοιβαία με συνάδελφό του από το
Κακάλης που υπηρετεί στο Α.Τ. 
Ερμούπολης Σύρου επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσί
α της ΓΑΔΑ, τηλ. 028182620.

•  Αρχιφύλακας που υπηρετεί 
στο Α.Τ. Κομοτηνής επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσί
α της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ. 
0944197521.

•  Η Αρχιφύλακας Ευαγγελία 
Μποβιάτση που υπηρετεί στο 
Α.Τ. Κω επιθυμεί να μετατεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό της από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. 
Αττικής, τηλ. 0944280503.

•  Η Αστυφύλακας Άννα Βαμ- 
βουκλή που υπηρετεί στην Α.Δ. 
Λέσβου επιθυμεί να μετατεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό της από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. 
Θεσσαλονίκης, τηλ. 025127729.

•  Ο Αστυφύλακας Γεώργιος 
Μπομπότης που υπηρετεί στο 
Γραφείο Ασφάλειας Ανω Πόλης 
Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να μετα
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 
από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Α.Δ. Λάρισας, τηλ. 606500, 
0972812739.

•  Ο Αστυφύλακας Κωνστα
ντίνος Πάνου που υπηρετεί στο 
Α.Τ. Κορωπίου επιθυμεί να μετα
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 
από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Α.Δ. Ιωαννίνων ή Πρεβέζης, τηλ. 
6623707.

•  Ο Αστυφύλακας Εμμανουήλ 
Τσαγκαράκης που υπηρετεί στο 
Α.Τ. Σάμου επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από 
οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. 
Ηρακλείου, τηλ. 027380171, 
0972606155.

•  Ο Αστυφύλακας Μηνάς

Α.Τ. Βύρωνα, Παγκρατίου, Πα- 
πάγου ή Ψυχικού, τηλ. Α.Τ. Ωρω
πού.

•  Ο Αστυφύλακας Δημήτριος 
Αργυρούδης που υπηρετεί στο 
Α.Τ. Σχηματαρίου Βοιωτίας επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της Α.Δ. Χαλκιδικής ή 
της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ. 
0945085359, 031856316.

•  Ο Αστυφύλακας Αθανάσιος 
Πολίτης του υπηρετεί στο Α.Τ. 
Άμφισσας επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από 
οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. 
Φθιώτιδας, τηλ. 026528623, 
023128389.

•  Ο Αρχ/κας Λούσκας Ευστά
θιος που υπηρετεί στο AT Γρεβε- 
νών, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση 
με συνάδελφό του από οποιαδή
ποτε υπηρεσία της ΓΑΔΑ. τηλ. 
9521013, 0977-472353.

•  Ο Αστ/κας Δεληγιάννης Γε- 
ώργιος που υπηρετεί στην Αμεση 
Δράση Αττικής, επιθυμεί αμοι
βαία μετάθεση με συνάδελφό του 
από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Α.Δ. Αργολίδας. Τηλ. 
0974722550 - 0944293379.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΡΩΓΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η μηνιαία εισφορά του αστυνο
μικού και πολιτικού προσωπικού 
της Ελληνικής Αστυνομίας υπέρ 
του Ειδικού Λογαριασμού είχε 
καθοριστεί στο 0,2% επί του βα
σικού μισθού του Αστυνόμου Β'. 
Με την υπ. αριθμ. 8064/16/2 από 
8/6/2000 Κοινή Υπουργική Από-
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
φάση η μηνιαία εισφορά υπέρ του 
Ειδικού Λογαριασμού καθορίστη
κε στο 0,3% επί του βασικού μι
σθού του Αστυνόμου Β\ όπως 
αυτός διαμορφώθηκε με το άρθρο 
31 ν. 2768/1999 και από 1/7/2000 
ανήλθε στις 688 δραχμές μηνιαί- 
ως.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΜΙΣΘ0Λ0ΓΙΚΕΣ 
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Με αφορμή τις αμφιβολίες που 
διατυπώθηκαν για το θέμα του υ
πολογισμού της προϋπηρεσίας 
στις Ένοπλες Δυνάμεις, των Α
στυφυλάκων και Αρχιφυλάκων 
κατά την εφαρμογή των διατάξε
ων του άρθρου 5 του ν. 
2838/2000, διευκρινίζεται από τη 
Δ/νση Οργάνωσης Νομοθεσί- 
ας/Α.Ε.Α. ότι η βούληση της Πο
λιτείας για το ζήτημα αυτό είναι 
να μην θιγεί το νομικό καθεστώς 
που προβλέπει τον υπολογισμό 
του χρόνου προϋπηρεσίας στις Έ
νοπλες Δυνάμεις, για τη λήψη 
των μισθολογικών τους προαγω
γών.

Προκειμένου όμως, να αρθούν 
οι προαναφερόμενες αμφιβολίες, 
το Υπουργείο μας θα ζητήσει, κα- 
ταρχήν, τις ερμηνευτικές απόψεις 
των αρμοδίων υπηρεσιών του Υ
πουργείου Οικονομικών και εφό
σον δεν υπάρξει θετική αντιμετώ
πιση, θα προωθήσει άμεσα σχετι
κή νομοθετική ρύθμιση.

ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ 
ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ξεκίνησε η λειτουργία της 
Σχολής Χορού της Δ/νσης Α
στυνομίας Πειραιά, για τα παι
διά του αστυνομικού και πολι
τικού προσωπικού των υπηρε
σιών της Δ.Α. Πειραιά. Στη 
Σχολή διδάσκονται δωρεάν μα
θήματα παραδοσιακών χορών 
κάθε απόγευμα Σαββάτου.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο 
γραφείο Δημοσίων Σχέσεων 
της Υπηρεσίας (υπεύθυνη η κα 
Λίτσα Νιαρχάκου, τηλ. 4174- 
415, 4122501 εσωτ. 242).

Στη Σχολή θα λειτουργήσουν 
τρία τμήματα και γίνονται δε
κτά παιδιά ηλικίας από 5 - 18 ε
τών.

ΤΑΕ-ΚΒ0-ΝΤ0, ΤΖΟΥΝΤΟ, 
ΧΟΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Για την περίοδο 2000 - 2001 τα 
Τμήματα ταε-κβο-ντο, τζούντο 
και χορού παιδιών αστυνομικού 
και πολιτικού προσωπικού των Υ
πηρεσιών της Αττικής 
επαναλειτουργούν από 19.9.2000 
για παιδιά από 6-18 ετών.

Αιτήσεις νέων εγγραφών θα γί
νονται δεκτές καθημερινά κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(08.30’ - 14.00’). Τηλέφωνα επι
κοινωνίας, 6441333, 7705711 εσ. 
6553. Την αίτηση θα συνοδεύει α
παραίτητα ιατρική βεβαίωση πα
θολόγου ιατρού και δύο φωτο
γραφίες.

Τα τμήματα χορού επαναλει- 
τουρούν από 16.9.2000.

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
Π.ΕΝ.Α.Α. (1999-2000)

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας, 
με συγκεκριμένη στρατηγική και 
τακτική, άοκνες, επίμονες, επίπο
νες και συντονισμένες προσπά
θειες, αλλά και με τη βοήθεια 

και συμπαράσταση των συναδέλ
φων κατόρθωσε να επιτύχει ό

λους τους στόχους και τις προτε
ραιότητες που έθεσε μέσα στη 

συνδικαλιστική χρονιά που πέρα
σε. Πιο συγκεκριμένα, οι δρα
στηριότητες της Π.ΕΝ.Α.Α. εί

χαν σαν αποτέλεσμα:
1. Τη βελτίωση των οικονομι

κών μας αποδοχών, μέσα στα 
πλαίσια του “ενιαίου μισθολογί
ου”, ήτοι:

Α. Τη θεσμοθέτηση των “Μι- 
σθολογικών Προαγωγών Αξιω
ματικών και Ανθυπαστυνόμων”, 
κυρίαρχη άλλωστε επιδίωξη και 
στόχος όλων μας, οι οποίες, ως 
γνωστόν, αποτέλεσαν τη βάση 
και το πρότυπο επέκτασής τους 
και στους Αρχιφύλακες και Α
στυφύλακες και με τις οποίες εξα
σφαλίζεται ολόκληρος ο μεθεπό
μενος μισθολογικός βαθμός για 
τους αυτεπάγγελτα αποστρατευό
μενους συναδέλφους. Για τη “θε
ραπεία”, ωστόσο, κάποιων αδυ
ναμιών επιμέρους ζητημάτων της 
αναμφισβήτητα σημαντικότατης 
αυτής ρύθμισης, η Π.ΕΝ.Α.Α. ε
πεξεργάζεται ήδη σχετική τροπο- 
ποιητική - βελτιωτική πρόταση.

Β. Την αύξηση του βασικού μι
σθού από 188.500 σε 200.000 α
πό 1-1-2000 και 203.000 από 1-7- 
2000.

Γ. Την αναπροσαρμογή των 
συντελεστών του βασικού μισθού 
από 1-7-2000.

Δ. Τη χορήγηση “εκλογικού επι
δόματος”, ύψους 160.000 δρχ.

Ε. Την καθιέρωση επιδόματος 
Ευθύνης Διοίκησης - Διεύθυνσης, 
ύψους 10 - 50.000 δρχ. για όλους 
τους Ανώτατους και Ανώτερους 
Αξιωματικούς, καθώς και για 
τους ασκούντες Διοίκηση κατώ
τερους Αξιωματικούς, Ανθυπα- 
στυνόμους και Αρχιφύλακες.

ΣΤ. Την αναπροσαρμογή της πέ
ραν του 5νθημέρου αποζημίωσης α
πό τις 7.000 στις 9.000 δρχ.

Ζ. Την αύξηση του επιδόματος 
υψηλής ή αυξημένης ευθύνης κα
τά 10.000 δρχ. περίπου.

Η. Την καθιέρωση “αποζημίω
σης για νυχτερινή απασχόληση”, 
η οποία, ως γνωστόν, δεν έχει α
κόμη χορηγηθεί στους δικαιού
χους. Θέση της Π.ΕΝ.Α.Α., σε α
ντίθεση με άλλες Ενώσεις, είναι η 
αποζημίωση αυτή να χορηγείται 
σε ΟΠΟΙΟΝ, ΟΠΟΤΕ και για Ο
ΣΟ ΧΡΟΝΟ εργάζεται νυχτερινό 
ωράριο.

2. Την αύξηση των οργανικών 
θέσεων των Αξιωματικών, κατά 
65 συνολικά, ήτοι: 1 Αντιστρατή- 
γου, 4 Υποστρατήγων, 10 Ταξι
αρχών, 20 Διευθυντών και 30 Υ
ποδιευθυντών, η οποία θα εκτο
νώσει σημαντικά το “πρόβλημα 
της επετηρίδας” και θα δώσει 
προοπτική και δυνατότητα εξέλι
ξης στους Αξιωματικούς.

3. Την αναπροσαρμογή του 
συντελεστή απόδοσης (92%), για 
τον προσδιορισμό του εφάπαξ βο
ηθήματος του Τ.Α.ΑΣ., που ικα
νοποιεί το σύνολο σχεδόν των συ
ναδέλφων, αφού αυξάνει το εφά
παξ από 2 - 3.000.000 δρχ. Ήδη η 
Π.ΕΝ.Α.Α. έχει εκδηλώσει ενέρ
γειες ώστε ο εν λόγω συντελεστής 
απόδοσης να ανέλθει για το έτος 
2000 στο ύψος του 98%.

4. Τη θεσμοθέτηση ποσοστού 
10% επί των εσόδων των Αθλητι
κών Σωματείων, που προέρχονται 
από τα τηλεοπτικά τους δικαιώ
ματα για τη μετάδοση ποδοσφαι
ρικών και λοιπών αγώνων, ποσο
στό το οποίο και θα χορηγείται ως 
αποζημίωση στο αστυνομικό προ
σωπικό για την πρόσθετη απα

σχόλησή του προς λήψη μέτρων 
τάξης και ασφάλειας στους αθλη
τικούς χώρους.

5. Την αναδρομική καταβολή 
του “στεγαστικού επιδόματος”, 
που αφορά στο χρονικό διάστημα 
από 1-1-1988 μέχρι 31-10-1989, 
σε όσους από τους συναδέλφους 
είχαν προσφύγει εμπρόθεσμα στα 
αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια. 
Ως γνωστόν, θέση της Ομοσπον
δίας μας είναι το ως άνω επίδομα 
να χορηγηθεί σε όλο το αστυνομι
κό προσωπικό αδιακρίτως.

6. Την πληρωμή της οφειλόμε- 
νης από 2ετίας και πλέον “εκτός 
έδρας αποζημίωσης”, λόγος για 
τον οποίο και με απόφαση των 
συναρμοδίων Υπουργών εκτα
μιεύτηκαν πρόσφατα 4,5 δις.

7. Την επέκταση της “εκπαι
δευτικής αποζημίωσης” και για 
τους σπουδαστές της Σ.ΕΘ.Α. 
που υπηρετούν στο Λεκανοπέδιο 
της Αττικής, ύψους 60.000 δρχ. 
περίπου μηνιαίως.

8. Την εξεύρεση, επιτέλους, “ε
πίσημης στέγης” για τα Γ ραφεία 
της Π.ΕΝ.Α.Α., σε κτίριο της Α
στυνομικής Ακαδημίας.

Σε όλα αυτά, να προσθέσετε 
και μια σειρά από δημιουργικές 
παρεμβάσεις μας σε διάφορα θε
σμικά και τρέχοντα θέματα (Αρ
χηγείο ΕΛ.ΑΣ κ.λ.π.).

Οπως αβίαστα διαπιστώνεται, 
η “συγκομιδή” αυτής της χρονιάς 
ήταν αρκετά “πλούσια”. Και επει
δή στις προθέσεις μας, ούτε ήταν 
ποτέ ούτε και είναι να μονοπωλή
σουμε τις επιτυχίες, ορισμένα από 
τα προαναφερόμενα ζητήματα α
ποτελούσαν επιδιώξεις και άλλων 
Ενώσεων.

Ο αγώνας, όμως, για την προά
σπιση των δικαιωμάτων και συμ
φερόντων μας συνεχίζεται, με 
σκοπό την προώθηση και άλλων 
αιτημάτων και την επίλυση άλ
λων προβλημάτων που απασχο
λούν το αστυνομικό προσωπικό 
και την Ελληνική Αστυνομία.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Π0ΑΣΥ 
(21-9-2000)

Το Διοικητικό και το γενικό 
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με 
βάση και τις ομόφωνες αποφά
σεις του Συνεδρίου και αφού συ- 
νεκτίμησε την κατάσταση για τα
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επίκαιρα προβλήματα των αστυ
νομικών, κατέληξε κοινά στα ε
ξής:
1. Θεωρεί αδιαπραγμάτευτη τη 
θέση για την ωρομίσθια νυχτερι
νή αποζημίωση, ως αυτή περι
λαμβάνεται στην εκδοθείσα Υ
πουργική απόφαση και στις εξ 
αυτής εκδοθείσες ερμηνευτικές ε
γκυκλίους.

Το κενό της νομοθετικής ρύθ
μισης που για τους γνωστούς λό
γους προβάλλεται εντέχνως, ενώ 
ήταν δυνατόν να υπερπηδηθεί ε
φόσον οι υπηρεσιακοί παράγο
ντες προκαλούσαν αυτό, πρέπει 
να διευθετηθεί ως δεσμεύθηκε η 
Κυβέρνηση το αργότερο μέχρι 
τον Οκτώβριο.

Σε αντίθετη περίπτωση, ύστερα 
και από την ομόφωνη απόφαση, η 
Ομοσπονδία θα προχωρήσει σε 
Πανελλαδικές κινητοποιήσεις μέ
σα στον Νοέμβριο ε.ε.

2. Θεωρεί δεδομένη τη ρύθμι
ση του ζητήματος που η Διοίκηση 
προκάλεσε με την τοποθέτηση 
των νεοεξερχομένων αστυνομι
κών σε Νομούς - Υπηρεσίες της 
Χώρας χωρίς αντικειμενικά και 
κοινωνικά κριτήρια, την στιγμή 
που εκκρεμούν αιτήματα μετάθε
σης αστυνομικών προηγουμένων 
ετών και μάλιστα με πολλαπλά 
προβλήματα. Σε περίπτωση επα
νάληψης και εφέτος της ιδίας 
λανθασμένης τακτικής που ιδιαί
τερα εκθέτει - αδικεί τους υπηρε- 
τούντες αστυνομικούς στο Λεκα
νοπέδιο Αττικής και όχι μόνο, ο
μόφωνα αποφασίσθηκε η εκδή
λωση άμεσης Πανελλαδικής κι-

- χρησιμοποίηση των αστυνομι
κών σε αθλητικές συναντήσεις 
και την επιφύλαξη για το περιεχό
μενο του σχεδίου κοινής Υπουρ
γικής απόφασης που και πάλι ε
ρήμην του συνδικαλιστικού κινή
ματος προωθείται προς υπογραφή 
από τους συναρμόδιους Υπουρ
γούς. Το γεγονός αυτό είναι επό
μενο ότι θα δημιουργήσει τριβές 
για τις οποίες η Ομοσπονδία δεν 
θα φέρει καμία ευθύνη.

5. Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση 
απόφασης του Πανελλαδικού Συ
νεδρίου για την διεκδίκηση του ε
πικινδύνου και ανθυγιεινού της 
εργασίας του αστυνομικού, κατα
τέθηκε για πρώτη φορά σχετική 
εισήγηση για το μεγάλο αυτό ζή
τημα (το θέμα ανέπτυξε επιστη
μονικά ο Καθηγητής του Εργατι
κού Δικαίου του Πανεπιστημίου 
Αθηνών κος Αλέξης Μητρόπου- 
λος), προκειμένου να αποτελέσει 
αντικείμενο περαιτέρω γενικής 
συζήτησης (Πρωτοβάθμιες Οργα
νώσεις - μέλη αυτών - φορέων 
κ.λ.π.), αλλά και από τους άμεσα 
ενδιαφερομένους εργαζομένους 
στο Πυροσβεστικό και Λιμενικό 
Σώμα, τα προεδρεία των οποίων 
μετείχαν στην κοινή συνεδρίαση.

6. Τέλος λοιπά ζητήματα που 
απασχολούν τους αστυνομικούς 
(πεζές περιπολίες, κατασπατάλη
ση και πάλι αστυνομικών δυνάμε
ων παρά τις παρεμβάσεις της πο
λιτικής ηγεσίας για περιορισμό, 
αναδιάρθρωση αστυνομικών υπη
ρεσιών, διεκδίκηση επιδόματος 
για τους εργαζομένους στις παρα
μεθόριες περιοχές, έλλειψη υλι-

+ Ταξίαρχος ε.α. Δημή- 
τριος Αόαμόπουλος. Γεννήθη- 
κε την 28.1.1946. Υπηρέτησε 
σε διάφορες υπηρεσίες της 
Γ.Α.Δ. Αττικής. Υπήρξε έγγα
μος και πατέρας δύο τέκνων. 
Απεβίωσε την 13.7.2000 λόγω 
παθολογικών αιτίων.

+ Αστυν. Δ/ντής Α ' Χρή- 
στος Δημακόπουλος. Γεννή
θηκε το 1912 στα Αραχωβίτικα 
Αχάΐας. Κατετάγη ως Δόκιμος 
Αστυφύλακας το 1937. Υπηρέ
τησε ως Διοικητής σε πολλές 
υπηρεσίες της Αθήνας και του 
Πειραιά. Υπήρξε έγγαμος και 
πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε 
την 19.1.2000.

+ Αστυνόμος Α’ Θεόδωρος 
Χρ. Καραμπάτσος. Γεννήθηκε 
το 1928 στο Κυνηγού Πυλίας 
Μεσσηνίας. Κατετάγη το 1949 
στην τ. Α.Π. ως Δόκιμος Αστυ
φύλακας. Υπηρέτησε καθ’ όλη 
τη διάρκεια της σταδιοδρομίας 
του σε μάχιμες υπηρεσίες των 
Αθηνών. Αποστρατεύθηκε τον 
Δεκέμβριο του 1981. Απεβίω
σε την 5.8.2000.

+ Αρχιφύλακας Ιωάννης 
Σαρρηγιάννης. Γ εννήθηκε στο 
Νεοχώρι Σάμου το έτος 1953. 
Κατετάγη την 22.11.1975 ως 
Δόκιμος Χωροφύλακας. Υπη
ρέτησε στην Δ.Α.Π. Πρω- 
τευούσης, στην Α.Δ. Σάμου 
και Α.Δ. Χίου. Υπήρξε έγγα
μος. Απεβίωσε την 16.7.2000 
λόγω παθολογικών αιτίων.

+ Αστυφύλακας Θεόδωρος 
Βγενόπουλος. Γ εννήθηκε το έ
τος 1971 στη Σκούρα Αχαΐας 
και ήταν άγαμος. Κατετάγη την 
15.7.1999 και υπηρέτησε σε υ
πηρεσίες της Α.Δ. Αρκαδίας. 
Την 11.3.2000 εκτελούσε δια
τεταγμένη υπηρεσία ως οδηγός 
υπηρεσιακής μοτοσικλέτας στο 
Τμήμα Τροχαίας Τρίπολης. 
Περί ώρα 19:50’ έλαβε κλήση 
από το κέντρο R/T προκειμέ
νου να επιληφθεί συμβάντος. 
IX αυτοκίνητο που εκινείτο με 
αντίθετη κατεύθυνση, επιχεί
ρησε ελιγμό παραβιάζοντας 
την προτεραιότητα της μοτοσι
κλέτας του Αστυφύλακα Βγε- 
νόπουλου, με αποτέλεσμα τη 
σύγκρουση και το θανάσιμο 
τραυματισμό του Αστυφύλα
κα.

+ Αστυν. Δ/ντής Α’ Τήξεως 
ε.α. Ιωάννης Σαρηγιάννης (τ. 
Α.Π.). Γεννήθηκε το 1896 στο 
Τρίκερι Μαγνησίας. Απεβίωσε 
την 27-8-2000.
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ετυχα ίνο υν ι
ι όχι μόνο στο πρόσωπα των παιδιών, 

που αξίζουν ασφαλώς θερμά συγχαρητήρια, αλλά και στις οικογένειας τους

ΤΕΙ.

που έδωσαν στην Ελληνική κοινωνία σημαντικό αριθμό μελλοντικών επιστημόνων.
θερμά λοιπόν συγχαρητήρια σε όλους.

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο Γ Ο Ν Ε ΙΣ Σ Χ Ο Λ Η Β Α Ο Μ Ο Σ -Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 
ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 
ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΑΚΡΙΒΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΑΛΑΤΣΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
ΑΛΒΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 
ΑΛΕΗΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ 
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΑΛΕΞΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΑΛΜΠΑΝΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 
ΑΜΠΕΛΑΡΓΑ ΜΑΡΙΑ 
ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΑΜΥΓΔΑΛΟΥΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝ ΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
ΑΝΔΡΙΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΡΕΤΗ 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΑΡΑΠ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ 
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
ΑΡΜΑΤΑΣ
ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΣΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΑΤΖΙΤΖΙΚΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ 
ΛΥΓΕΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 
ΑΥΓΟΥΣΤ1ΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΣΜΑΡΩ 
ΑΦΑΤΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 
ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΒΑΒΑΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΒΑΒΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΒΑΓΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΒΑΓΕΝΑ ΣΟΦΙΑ 
ΒΑΊΝΑ ΟΛΓΑ 
ΒΑΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 
ΒΑ'ΙΤΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΒΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΒΑΡΒΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΖΟΥΠΑΝΟΥΙΩΑΝΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΣΗΦ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΗΜΟΣ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ. ΠΑΤΡΑΣ 
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Π.Θ.
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΟΙΚ. ΕΠΙΣΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 
ΑΕΙ ΠΑΤΡΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΥΠ/ΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤ. ΒΟΛΟΥ 
ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΑΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΜΠ. - ΔΙΑΦ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΡΟΔΟΥ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΤΕΙ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΡΓ. - ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.
ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΘ 
ΑΣΤ. Δ/ΝΤΗΣ-ΔΑΔΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Υ/Α'-Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΣΗΤΕΙΑΣ 
Υ/Β'-Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΔΑΠΑΝΩΝ 
Υ/Α -Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Δ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Τ.Α. ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ- Α.Τ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α/Υ-Τ.Π.Α.Κ.Π./ΔΑΘ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΥΓ/ΚΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Δ. ΔΡΑΜΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ. ΛΑΜΙΑΣ
Υ/Β'-Τ.Τ. ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Δ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Γ ΑΛΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΚΙΛΚΙΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΕΦΦ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Α. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ.ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ. ΑΛΕΞΑΝΡΟΥΠΟΛΗΣ
Υ/Α’ - AT ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Υ/Α’ - AT ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΔΡΑΠ/ΝΑΣ
Α/Β -Τ.Τ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ A’ -Α.Τ. ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΙΖ' Α.Τ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Σ.ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠ.ΑΣΦ.ΠΡ.ΔΗΜ/ΤΙΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Τ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΔΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ /Α'-ΣΑΕΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑΔΠ ΝΟΤ.ΑΙΓΑΙΟΥ
Α/Α -Α.Τ. ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΚΕΡ/ΝΙΟΥ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Α/Α'-Α.Τ.ΝΕΜΕΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΕΑ/ΔΓ A 
ΑΡΧ.-Α.Τ.ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
ΑΡΧ/-Α.Τ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Αε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ. ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 
Α/Α' -Α.Τ. ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 
ΑΡΧΙΦ.- Γ ' Τ. Τ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ- ΤΔΑ ΞΑΝΘΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΛΕΒΙΔΙΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Δ. ΠΕΛΛΑΣ 
ΑΣΤ/ΚΑΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΣΤΑΔΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΑΕΡ/ΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
Α/Α -Α.Δ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΛΑΜΙ ΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β' - ε,α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΒΕΡΟΙΑΣ 
Υ/Β-Τ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ. ΜΕΓΑΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΙΗ' Α.Τ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠ.ΑΣΦ.ΠΡ.ΔΗΜ/ΤΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ. ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 
Α.Δ. - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ 
Π.Υ.- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ 
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-Α.Τ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΠ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Δ.ΣΕΡΡΩΝ 
Υ/Β'-Α.Τ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Π.Α.Κ.Π./ΑΑΘ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Τ.Δ/ΣΗΣ/Δ.Α.Θ.
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ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ 
ΒΛΣΙΛΚΑΡΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΒΑΣΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΒΕΛΗ ΟΛΓΑ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΒΕΝΕΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 
ΒΕΡΒΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΕΧΕΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
Β1ΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ 
ΒΙΔΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΒΙΟΛΝΤΖΗ ΔΑΦΝΗ 
Β1ΣΒΑΡΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΒΙΤΩΡΑΚΗ ΦΙΛΟΘΕΗ 
ΒΛΑΊΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΒΛΑΊΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 
ΒΛΑΊΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 
ΒΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΒΛΑΧΟΥ ΧΑΡΑ 
ΒΛΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΑΗΤΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΒΟΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΒΟΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΒΟΥΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΒΟΥΡΟΥ ΞΕΝΗ 
ΒΟΥΡΤΣΑ ΝΑΥΣΙΚΑ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΒΟΥΤΥΡΕΑ ΜΑΡΙΑ 
ΒΥΘΟΥΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΓΑΒΡΑ ΙΩΑΝΝΑ 
ΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 
ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΓΑΛΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
ΓΑΡΑΦΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΓΑΡΟΥΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΓΕΡΑΛΗ ΑΡΕΤΗ 
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΓΕΡΟΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΓΕΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 
ΓΕΩΡΓΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ 
ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΏΝΗ 
ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΟΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
ΓΕΩΡΓΟΥΑΟΠΟΥΑΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΕΛΠΙΔΑ 
ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
Γ1ΑΝΝΑΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 
Γ1ΑΝΝΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
Γ1ΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Γ1ΑΝΝΟΥΚΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 
ΓΙΑΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΙΑΧΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
ΓΙΔΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 
ΓΙΟΥΡΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ 
ΓΙΟΥΡΣΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 
Γ1ΩΤΑ ΕΛΕΝΗ 
ΓΙΩΤΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 
ΓΚΑΓΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΓΚΑΓΚΑΣ ΑΡ1ΣΤΕΙΔΔΗΣ 
ΓΚΑΖ1ΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΓΚΑΖΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
ΓΚΑΜΑΡΗ ΠΑΝΩΡΑ1Α 
ΓΚΑΝΑΒΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΘΩΜΑΣ

ΛΑΤΣΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 
ΖΗΣΗΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΗΛΙΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦ ΥΑΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΝΤΕΝΤΕ ΜΑΡΙΑ 
ΗΛΙΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
ΘΕΟΛΟΓΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΑΜΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ- ΤΔΑ ΞΑΝΘΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
Υ/Β'ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΣΙΝΔΟΥ 
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ. - Α.Δ. ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΔΘ
ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΧΗΜ.-ΜΗΧ.ΠΑΤΡΑΣ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ/MO ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΑΝΤΕΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΣΤΥΑ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΗΝΉΣ
ΚΟΙΝ.ΔΙΟΙΚ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΤΕΙ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΣ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΟΙΚ.-ΠΕΡΙ.ΑΝΑΠΤ.ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΕΙ ΒΟΛΟΥ
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΠΟΛ/ΚΗΣ ΤΕΧΝ.-ΕΠΙΚ.ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ (1ος)
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΕΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ. ΠΑΤΡΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΣΊΝΑΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΠ.ΛΑΜΙΑΣ
ΤΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛ.ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ.ΛΑΜΙΑΣ
ΧΗΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΕΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧ.ΠΟ.ΕΠΙΣΤ.-ΙΣΤ.ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ.ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΦΙΛ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΕΧΝ/ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΑΘ/ΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Τ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ. ΠΑΡΑΔΕΊΣΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α/ΝΣΗ ΕΓΚΛ/ΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Τ.ΛΑΜΙΑΣ
ΑΣΤ/ΚΑΣ - Τ.Α. ΠΥΡΓΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ. ΔΑΦΝΩΝ-ΑΓ.ΜΥΡΩΝΑ
Α/Α' - Α.Τ. ΧΑΊΔΑΡΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ ε.α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Γ'Τ. Τ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Γ Τ.Τ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ. ΞΑΝΘΗΣ 
ΑΣΤ/ΚΑΣ - Α.Σ. ΛΑΜΠΕ ΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΘΗΒΩΝ 
Υ/Α'-Α.Τ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Υ/Β-Α.Τ. ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ-ΓΑΛΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Α. ΛΑΜΙΑΣ 
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ. ε.α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΕΠΙΤ.Α.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε,ο.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Τ. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Α.Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Υ/Α' - Α.Τ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΡΓΟΥΣ
ΑΣΤ/ΚΑΣ - ΤΔΧΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Λ. ΛΕΣΒΟΥ
Α.Υ. - ΤΕΕ/ΔΔΑΣ/ΑΕΑ
ΑΣΤ/ΚΑΣ - Α.Σ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ
ΑΣΤ/ΚΑΣ - Α.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Τ. ΜΕΓΑΡΩΝ
Α.Υ. - Α/ΝΣΗ ΟΙΚ.ΕΠ1Θ/ΣΗΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΤΔΑ ΑΜΥΓΛΑΛΕΖΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΕΦΦ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Κ.Ι. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.ΤΡ .ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΧΙΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΜΩΛΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΜΩΛΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Σ.ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ/ΚΥΜΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.ΔΙΩΞ.ΝΑΡΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ .ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΤΗΝΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Τ. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΠΑΛΑ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ.ΗΜΑΘ1ΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΝΤ/ΓΟΣ - ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΠΑΛΑ. ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΒΥΡΩΝΑ
Π.Υ. - Β Τ.Τ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Α/Α' - ΑΕΑ/ΔΓΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΒΥΡΩΝΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ ΛΑΑ
Α/Α'-ΑΕΑ/ΔΓΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΒΥΡΩΝΑ
Α.Υ. - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Τ. ΑΕΡ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΕΑ/ΥΔΤ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε,ο.
Υ/Α' - Α.Δ. ΠΕΛΛΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΔΑΔΑ
Π.Υ. - Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΔΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΑΝΔΡΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Τ. ΠΥΡΓΟΥ
Υ/Β - Τ.Τ. ΑΡΓΟΥΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΛΑΜΙΑΣ
Υ/Α' - ΤΟΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΕΦΦ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΕΑ
ΑΝΘ/ΜΟΣ - 1Β Α.Τ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Υ/Α'- Α.Τ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΔΑ ΑΜΥΓΛΑΛΕΖΑΣ
Α/Α'- Α.Τ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
Υ/Α'- Α.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΣΕΦΦ ΒΟΛΟΥ
Α.Υ. - ΕΤΕΧ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΟΡΕΣ/ΔΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΑΒΕ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Τ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
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ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΚΑΤΣΗΣ ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΚΕΚΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
ΓΚΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΓΚΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΓΚΕΝΤΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΓΚΙΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΚΙΡΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΓΚΟΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΓΚΟΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ 
ΓΚΟΖΗΣ ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΚΟΛΕ ΦΑΝΗ 
ΓΚΟΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΓΚΟΛ1ΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΑΟΣ ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΓΚΟΥΒΑΣ ΑΝΑΡΕΑΣ 
ΓΚΟΥΛΟΥΣΙΑΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 
ΓΚΟΥΣΑΟΒΑ ΙΩΑΝΝΑ 
ΓΚΟΥΤΙΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 
ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΓΚΡΙΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ ΠΑΤΡΑ 
ΓΛΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΓΟΓΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΓΟΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑ 
ΓΟΥΔΡΟΥΜΑΝΙΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΓΟΠΔΑ ΑΑΜΠΡΙΝΗ 
ΓΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 
ΓΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΟΥΛ1ΕΛΜΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΓΡΗΓΟΡΙΑΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΑΑΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΓΡΗΓΟΡΙΑΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΓΡΟΖΗΣ ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΑΒΙΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΔΑΊΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΔΑΚΟΥ'ΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΔΑΛΑΚΑ ΣΟΦΙΑ 
ΑΑΛΑΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΔΑΜΙΡΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 
ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 
ΔΑΡΑΔΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ 
ΔΑΡΙΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΑΥΊΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΕΓΕΡΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΛΗ ΖΩΗ 
ΔΕΛΗΓΓΙΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΔΕΑΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
ΔΕΛΗΔΗΜΟΥΔΗΣ ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΔΕΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣ 
ΔΕΑΛΑ ΣΟΦΙΑ 
ΔΕΜΕΡΙΤΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 
ΑΕΜΕΡΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΔΕΡΒΙΤΗ ΦΙΛΑΝΘΗ 
ΔΕΣΠΟΤΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
ΔΗΜΑΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΜΑΡΙΑ 
ΑΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 
ΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΑΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ 
ΛΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΖΗΣΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΛΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 
ΔΗΜΟΤΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
ΑΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΙΧΑΛΑ ΕΛΕΝΗ 
ΔΟΒΡΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΔΟΛΑΜΠΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΔΟΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΑΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΔΟΥΒΛΑΝΤΩΝΗΣ ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΛΟΥΒΛΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΔΟΥΑΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΟΥΑΓΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΔΟΥΛΓΕΡ1ΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 
ΔΟΥΛΙΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΔΟΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 
ΔΟΣΟΥΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
ΔΡΑΓΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΛΡΑΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΔΡΑΜΑΛΗ ΤΡΙΑΔΑ 
ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΡΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΗΛΙΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΠΑΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΓΑΒΡΙΗΛ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΓΑΛΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 
ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 
ΠΑΥΛΟΣ 
ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΗΛΙΑΣ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΣΤΡΑΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
ΗΛΙΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΣΠΥΡΟΣ 
ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΒΕΛΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΜΕΤΣΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΗΛΙΑΣ 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΧΡΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΏΝ 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΟΝ.ΥΠΑΞ.ΣΤΡΑΤΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΣΜΥΝ
ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ.ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΠΛΗΡ.-ΤΕΧΝ.ΗΑ.ΥΠΟΛ. ΛΑΜΙΑΣ 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΣΤΥΑ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΑΠ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΑΕΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΡΑΣ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΧ.ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΑΕΙ ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΕΙ ΔΡΑΜΑΣ 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 
ΣΜΥΝ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΧ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
ΑΕΙ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ.ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΤΕΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΓΕΩΠ.ΣΧΟΑΗ ΠΑΝ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΜΥΝ
ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΒΙΟΜ/ΚΗ ΠΛΗΡΟΦ. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΟΑ.ΜΗΧ.ΘΡΑΚΗΣ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ.ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ
ΑΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ.
ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝ.ΥΓ.ΠΡΟΝ.ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΕΙ ΡΟΔΟΥ

Α/Α’ - Α.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΕΦΦ ΠΑΤΡΩΝ 
Υ/Α - Δ/ΝΣΗ ΕΣ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Α/Β - Α.Τ.ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Α. ΔΡΑΜΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΜΔ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΕΘ 
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ε.α.
ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΕΛ.ΑΣ 
ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΕΑ.ΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Α. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΞΑΝΘΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΥΕΦΦ ΠΑΤΡΩΝ 
Α.Λ. - Α.Δ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Τ.Τ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΚΗΠΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Α. ΝΑΟΥΣΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
Π.Υ. - Τ.Τ. ΣΠΑΡΤΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Δ. ΔΡΑΜΑΣ 
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ - Α.Τ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΥΑΒΕ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΤΑΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Μ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Α.Τ. ΣΗΤΕΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΑΡΝΙΣΣΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Σ. ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Τ. ΞΑΝΘΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε,α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ Τ.Α. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Α/Α - Α.Τ. ΠΕΡ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Α/Β - ΑΕΑ/ΔΓΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ 
Α/Α - Δ/ΝΣΗ ΠΑΗΡ/ΚΗΣ 
Α/Α -Α.Τ. ΠΕΡ. ΛΑΡΙΣΑΣ 
Π.Υ. - Α.Τ. ΧΙΟΥ 
Α/Β - Τ.Τ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΑΕΑ/ΚΔ/ΔΠ/ΤΕΛ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΜΑΚΡΑΚΩΝΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΤΔΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΔΚΑ - ΑΕΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ ε.α.
Α.Δ. - ΔΔΑ - ΑΕΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΤΕΝΕ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Δ. ΞΑΝΘΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ- Α ,Τ. ΚΟΛΙΝΑΡΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ ε,α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 
Α/V - Α.Τ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Α/Υ - Α.Τ. ΑΣΤΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΣΦ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ-ΣΕΡΡΩΝ 
Α/Α - ΓΑΔΠ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΑΕΑ/ΚΔ/ΔΠ/ΤΕΛ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ. ΗΜΑΘΙΑΣ 
Α.Υ . - ΠΣΕΑ/ΥΔΤ 
Α/Α'- ΔΠ/2ο ΤΜΗΜΑ 
Υ/Α'- Α.Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΑΣΤ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΔΡΑΜΑΣ 
ΑΡΧΙΦ. - Α.Τ. ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Α/Α - ΔΚΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Σ. ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΣΤ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ-ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ - ΓΑΔΠ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Τ. ΔΙΟΔΙΩΝ ΣΧΗΜ/ΡΙΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 
Π.Υ. - Τ.Τ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
Υ/Α'- Δ.Δ.ΥΛΙΚΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Δ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε,α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Σ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ 
Π.Υ. - Τ.Α. ΔΡΑΜΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΔΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
Α.Υ.-Α.Δ. ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΔΑΕΘ 
Υ/Β - Τ.Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Υ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΠΕΡ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΥΔΕ/ΓΑΔΘ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ.ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ.ΤΡΙΛΟΦΟΥ 
Α.Υ. -Τ.Τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΑΒΕ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΧΑΊΔΑΡΙΟΥ 
Π.Υ. - ΓΑΔ ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Ε ' ΥΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
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ΔΡΟΚΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΑ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
ΕΡΕΊΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
ΖΑΓΚΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΖΑΜΠΙΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΔΗΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΚΑΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΟΥΡΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΑΡΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΖΑΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΖΑΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΗΛΙΑΣ
ΖΑΧΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΕΪΜΠΕΚΗ ΡΟΖΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΕΡΒΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΖΕΡΦΕΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΖΗΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΤΟΣ
ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΙΑΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΖΙΩΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΙΩΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΖΙΩΤΑΣ ΘΩΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΖΩΙΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΖΩΤΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΑΝΑΣΑΚΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΣΑΑΚ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΟΛΙΩΤΗ ΘΩΜΑΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΘΟΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΩΜΑ ΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΔΙΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΚΑΒΑ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΚΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΚΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΚΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΚΑΚΡΙΔΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΙΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΑΠΑΝΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΛΛΙΝΗΣ ΤΡΑ ΪΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΛΤΣΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΛΥΒΑ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΜΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΝΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΠΕΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΠΟΓΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Α.Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΣΜΥΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΑΕΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΑΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΓΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΙΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΙ/ΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΜΕΘ.ΙΣΤ.-ΘΕΩΡ.ΕΠΙΣΤ.ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ
ΜΗΧ/ΓΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΕΙ ΧΙΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΒΟΛΟΥ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΤΕΦΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ
ΤΕΦΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΧΗΜ.ΜΗΧ.ΠΟΛ. ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ AS/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ -
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΕΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΠΑΔ/ΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ
ΣΧ.ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Τ.ΑΡΧ.-ΙΣΤ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΦΥΤ.ΠΑΡ.ΑΘΗΝΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΜΥ
ΣΜΥΝ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ
ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΙΚ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΤΕΒΕ 
Υ/Β- Α.Τ. ΔΡΑΠ/ΝΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΤΕΒΕ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ. ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Δ. ΠΕΙΡΑΙΑ 
Υ/Α'- Α.Τ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Β' Τ.Τ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΠΥΡΓΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΔΡΑΜΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ■ ■
Υ/Α'- ΔΑΕΑ/ΥΜΕΤ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ. ΔΡΑΜΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ. ΠΟΤΑΜΩΝ
Υ/Α'- ΤΔΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Γ'Τ. Τ. ΘΕΣ/ΚΗΣ
Α/Α'- ΔΑΑ
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Τ.Α. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Α/Α'- Τ.Α. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΔΟΞΑΤΟΥ 
Υ/Β'- ΓΑΔΑ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
Υ/Α' - Α.Τ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΔΑΕΘ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Δ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
Α/Α'- Α.Τ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Τ. ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - A ' Α.Τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Α.Υ. - Α.Δ. ΚΙΛΚΙΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ. ΑΡΜΕΝΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ. ΑΡΜΕΝΙΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Γ ' Τ. Τ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΔΑΘ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Τ.Α. ΣΑΜΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΠΕΡ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ. ΞΑΝΘΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ. ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Σ. ΓΑΖΩΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ.ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
Α/Α'- Α.Τ. ΕΥΖΩΝΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
Α.Υ. - Α.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Τ. ΕΚΠ/ΓΑΔΘ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΡΝΙΣΣΑΣ 
Α.Υ. - Α.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΛΑΓΚΑΔΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΑΕΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ ε.α.
Υ/Α - Α.Τ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ ε,α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΝΙΚΑΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ 
Π.Υ. - Β' ΓΑΕΠ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΑΣΤ/ΚΑΣ- ΔΑΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ ε.α.
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ - ΓΑΔΘ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Α. ΛΑΜΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Α. ΛΑΜΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε,α.
ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΕΛ.ΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Σ. ΑΦΑΝΤΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΒΕΡΟΙΑΣ
Α/Α'- ΔΚΑ-ΑΕΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΕΑ/ΤΕΛ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ.ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ/ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ.ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ/ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Α/Α' - Α.Τ. ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Γ.Α.Δ.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Α. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Δ.ΑΙΤΩΛΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠ.ΑΣΦ.ΠΡ.ΔΗΜ/ΤΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠ.ΑΣΦ.ΠΡ.ΔΗΜ/ΤΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε,α.
ΑΣΤ/ΚΑΣ ΔΕΦΦ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ -Α.Τ. ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ ε,α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΤΟΤΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΓΑΔΠΔΕ 
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ε,α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΑΣΤ/ΚΑΣ - ΔΑΑ 
Υ/Β - Α.Τ. ΠΕΙΡΑΙΑ 
Α/Α'- Α.Τ. Ν. Μ ΑΚΡΗΣ
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ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΑΠΟΤΕΛΙΑΣ ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΚΑΡΑΒΑΣΙΑΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΡΑΓΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ 
ΚΑΡΑΑΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΑΡΑ ΙΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΑΡΑ'ΙΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 
ΚΑΡΑΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ 
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΚΑΛΗ 
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΑΘΗΝΑ 
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ 
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΡΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΡΒΕΛΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 
ΚΑΡΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΚΑΡΙΤΣΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΚΑΡΚΑΦΙΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 
ΚΑΡΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΡΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΚΑΡΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΑΡΤΣΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΚΑΡΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΚΑΣΕΛΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
ΚΑΤΑΚΑΛΙΔΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
ΚΑΤΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 
ΚΑΤΕΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΚΑΤΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΚΑΤΡΑΝΑ ΕΛΕΝΗ 
ΚΑΤΡΑΧΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 
ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΤΣΙΑΦΛΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΤΣΙΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΚΑΧΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΕΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΚΕΛΑΊΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΚΕΦΑΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 
ΚΕΦΟΚΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΥΡΚΟΣ 
ΚΙΑΜΗΑΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΚΙΑΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΚΙΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΙΣΣΑ ΕΛΕΝΗ 
ΚΙΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
ΚΛΑΓΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΚΟΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΚΟΘΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ 
ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΚΟΚΚΟΤΑ ΝΑΥΣΙΚΑ 
ΚΟΚΚΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΟΚΚΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 
ΚΟΚΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ 
ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
ΚΟΛΙΟΚΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΟΛΟΝΕΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΚΟΛΩΝΙΑ ΣΑΒΒΟΥΛΑ 
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 
ΚΟΝΙΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΓΡΑΝΝΕΤΑ 
ΚΟΝΤΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΚΟΡΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΚΟΡΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
ΚΟΡΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 
ΚΟΡΜΑ ΙΩΑΝΝΑ 
ΚΟΡΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΠΕΤΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
ΠΕΤΡΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΗΛΙΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΗΝΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ 
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ

ΦΩΤΕΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔ.ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΣΤ/ΜΩΝ 
ΠΑΙΔΑΓ.ΘΡΑΚΗΣ 
ΜΗΧ.Η/Υ ΤΗΛΕΠΙΚ.ΒΟΛΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ 
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΤΕΙ ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΑΕΙ ΣΑΜΟΥ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΜΥΝ
ΣΕΛΕΤΕ ΑΘΗΝΩΝ 
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ— 
ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΜΗΧ.ΠΑΡ. ΘΡΑΚΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΜΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΣΧ. ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΜΥΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΣΥΔΑ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝ/ΤΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΧΑΡ/ΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΣΧ.ΤΟΠ/ΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Α.Π.Θ. 
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΏΝ 
ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ 
ΧΗΜΙΚΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΠΟΑ. ΜΗΧΑΝ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΧΑΡΝΩΝ 
Υ/Α'-Α.Τ. ΠΕΡ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Τ.Τ.ΔΡΑΜΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΕΛ/Α. ΕΛ.ΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Α.Δ.-Α/ΝΣΗ ΔΙΑΧ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
Α/Α'-ΑΕΑ/ΔΓΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Δ.ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Σ.ΑΝΑΚΑΣΙΑΣ 
ΑΣΤ/ΚΑΣ Α.Τ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Δ.ΔΡΑΜΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
Υ/Α’-Α.Τ.ΚΑΚΑΒΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΤΕΒΕ 
ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ.ΒΟΛΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΠ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α Τ.Τ.ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Σ.ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Υ/Β' ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ ε.α.
ΥΠΑΣΤ.Β ε.α.
ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΥΑΒΕ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΓΑΛΑΣΣΙΣΤΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ.ΞΑΝΘΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Α/Β'-ΙΣΤ AT ΠΕΙΡΑΙΑ 
Α/Α' -A AT ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Φ.ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΔΑΔΘ 
Α.ΥΠΟΔ.-Α.Τ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ.ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ 
Α.Υ.- Α.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Α.Δ.-ΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΚΑΝ ΑΛΑΚΙΟΥ 
Α /Α -A AT ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ- Α.Τ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-50 ΓΡΑΦ.ΣΤΡΑΤ./Α. ΕΛ.ΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΕΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ- ΤΔΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ 
Υ/Α'-Α.Τ.ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.ΑΣΦ.ΧΑΝΙΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
Α/Α' -ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ.ΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ.ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Π.Υ.-Α.Τ. ΦΙΑΙΠΠΙΑΔΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
Υ/Α' - ΤΔΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΛ/ΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ.ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ.ΣΕΡΡΩΝ
Α/Β'-ΔΔΑΣ/ΑΕΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ- Τ.Α.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ- Τ.Α.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Υ.Α.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ ΓΑΔΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤΕΒΕ
ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΕΛ.ΑΣ
Α/Α'-Α.Τ.ΣΤΑΔΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΕΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠ.ΑΣΦ.ΠΡ.ΔΗΜ/ΤΙ ΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Α. ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Τ.ΑΣ.ΧΑΝΙΩΝ
Α.Δ.-Α.Δ.ΡΟΔΟΠΗΣ
Α/Β'-ΥΠ.ΑΣΦ.ΠΡ.ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Π.Υ.-ΔΑΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΘ
Π.Υ.-Α.Τ.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υ/Α -Α.Τ. ΒΡΥΣΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ- Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ/ΤΕΛ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΡΧ.-Α.Τ. ΚΟΑΩΝΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΘ
ΑΡΧ/ΚΑΣ- ΔΚΑ/ΑΕΑ
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΥΔΕΖΙ/ΔΑΘ
MB'- ΤΔΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ.ΑΙΓΑΛΕΩ
Π.Υ.-Α.Τ.ΖΙΤΣΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Σ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ- Α.Τ. ΠΑΛΑ. ΦΑΛΗΡΟΥ
Α/Α'-Τ.Τ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΑ
ΑΡΧ.-Α.Τ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΤΔΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ
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ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ Υ/Α'-Τ.Τ.ΜΕΓΑΡΩΝ
ΚΟΡΥΦΑ ΦΑΝΗ ΠΕΤΡΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ- Α.Τ.ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΚΟΣΜΙΛΟΥ ΑΓΓΕΑΑ-ΘΕΟΛΩΡΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ- Α.Τ.ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ
ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΜΔΑ
ΚΟΤΣΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ Υ/Β'-ΥΤΕΒΕ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΑ. ΑΣΤΥΝ.ΑΝΘΑ ΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΕΑ
ΚΟΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α/Α'- ΤΔΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ
ΚΟΥΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α/Α'-Α.Τ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΚΟΥΖΟΥΝΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΉ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΚΟΥΚΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚ. ΑΕΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧ.-Α.Τ.ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚ. ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ.-Α.Τ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΚΟΥΚΟΥΑΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Υ.-Α.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ Α/Α-ΔΑ Π
ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ- Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΑ
ΚΟΥΛΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΚΟΥΑΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ Π.Υ.-Α.Τ. ΓΥΘΕΙΟΥ
ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΛ/ΚΗΣ-ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ. ΕΛΑΣΣΟΝ ΑΣ
ΚΟΥΛΟΥ ΜΕΝΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΛΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΚΥΨΕΛΗΣ
ΚΟΥΛΟΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΙΝ.ΑΝΘΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Υ.-ΑΤ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Δ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΚΟΥΜΠΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Δ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ. ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΚΟΥΡΔΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΟΥΡΔΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝ Θ/ΜΟΣ-Α.Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΤ/ΚΑΣ- Α.Τ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΤΑΘ. ΤΟΥΡ. ΑΣΤ. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΧ.ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Τ.Α.ΔΡΑΜΑΣ
ΚΟΥΤΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΗΦΑΚΗ ΠΟΠΗ ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ Π.Υ.-Β AT ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Ε ΥΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΟΥΤΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
ΚΟΥΤΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Δ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟΥΤΣΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-Α.Δ.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΣΕΡΡΩΝ
ΚΟΥΤΣΙΩΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΑΡΑΧΩΒΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΜΠΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ.ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Δ. -Δ.Τ.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΕΒ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ Π.Υ.-Δ.Δ. ΥΛΙΚΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΥ ΡΟΥΜΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΩΜΑΣ ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Υ.Α.ΣΕΡΡΩΝ
ΚΟΥΦΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ ΑΔ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΧ.ΗΛ.ΥΠ.-ΠΛ.ΚΑΤΡΑΣ(4ος) ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΠ.ΚΡΗΤΗΣ
ΚΟΦΦΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Σ.ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΚΟΦΦΑ ΔΑΦΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΘ
ΚΡΕΠΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
ΚΡΙΚΕ ΛΑ ΑΝΘΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Α/Α'-Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ
ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΣΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΡΙΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α/Α -Τ.Τ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΡΟΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ.ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΚΡΟΥΠΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡΙΦ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΡΥΣΤΑΑΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΕΦΦ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α/Α'-Α.ΤΑΕΡ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Α. ΧΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΥΠΑΣΤ. ε.α.
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΡΕΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΦΕΡΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΕΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ. ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
ΚΥΡΚΟΣ ΒΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΚΩΜΑΙΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Υ/Α - Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Τ.Α. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Υ.Α. ΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Σ.ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Σ. ΑΓΡΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΩΜΑΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕΝΕ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΣ/ΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ-Α.Σ.ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΣΕΡΡΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕΝΕ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ.ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΠΕΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΩΣΤΑΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
ΚΩΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΣΟΒ.ΠΟΛΥΤ.ΑΘΗΝΩΝ Υ/Α'-Α,Τ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΣΤΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ- Α.Τ. Ν.ΧΑΛΚ/ΝΑΣ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ ε.α.
ΚΩΣΤΟΥΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ. ΜΗΛΟΥ
ΚΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Α/Α'-ΑΕΑ/ΔΓΑ
ΚΩΤΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΥΓΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΕΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Α/Β' -AT ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΚΩΤΟΥΑΑΣ ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΚΑΣ-Α.Τ.ΚΑ.ΔΛΙΘΕΑΣ
ΚΩΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΑΧΑΡΝΩΝ
ΛΑ ΓΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΣΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π.Υ. Α'-ΤΔΧΥ
ΛΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ- Α.Τ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Υ/Α'-ΔΤΕΝΕ
ΛΑΔΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ/ΤΕΛ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Υ.-Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Σ.ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΛΑΚΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΘΩΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Υ.-Α.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΑΚΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Α/Β'-Τ.Τ.ΣΕΡΡΩΝ
ΛΑΜΠΡΙΝΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΜΥΝ ΤΑΞ/ΧΟΣ ε.α.
ΛΑΜΠΡΙΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΑΞ/ΧΟΣ ε.α.
ΑΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΠΕΡ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΠΕΡ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Υ.Α.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
ΛΕΙΒΑΛΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ίΚΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΛΕΦΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
ΑΕΦΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΛΕΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΛΙΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΛΙΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΛΙΒΑ ΚΩΝ/ΝΑ 

ΙΒΑΝΟΣ ΙΩ ΑΝΝΗΣ 
ΛΙΓΟΨΥΧΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 
ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΛΙΟΥΤΑ ΙΟΥΛΙΑ 
ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΒΑΤΟΣ 
ΛΙΤΙΝΑ ΤΕΛΙΑ 
ΛΟΥΙΖΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 
ΛΟΥΛΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΛΟΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 
ΛΟΥΡΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 
ΛΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΛΟΥΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΙΑ 
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΛΛΙΑΣ 
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 
ΛΥΡΑΝΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
ΛΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΛΥΣΣΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 
ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΑΓΚΟΥΦΗ ΟΛΓΑ 
ΜΑΊΣΤΡΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΑΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ 
ΜΑΚΡΟΓΚΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΜΑΛΑΜΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΧΑΡΑ 
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΑΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΜΑΝΕΓΑΣ ΘΩΜΑΣ 
ΜΑΝΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ-ΚΩΝ. 
ΜΑΝΘΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 
ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΜΑΝΤΑΚΗ ΖΩΗ 
ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΜΑΝΩΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΜΑΝΩΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΑ 
ΜΑΣΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΜΑΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΜΑΡΑΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 
ΜΑΡΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΑΡΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΑΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΑΡΡΟΚΩΣΤΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 
ΜΑΣΟΥΡΑΚΗ ΜΙΡΚΑ 
ΜΑΣΤΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΑΤΖΑΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΑΤΣΟΥΚΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 
ΜΑΤΩΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΝΝΑ 
ΜΑΥΡΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ 
ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
ΜΑΥΡΙΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΝΑ 
ΜΑΥΡΟ ΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΜΕΓΑΡΧΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΕΚΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΕΛΕΤΛΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΝΙΚΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 
ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΕΤΖ1ΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΜΗΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΜΗΣΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΛΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ 
ΛΕΚΚΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΗΛΙΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΕΤΡΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΒΑΊΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΩΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΣΥΜΕΩΝ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΚΟΝΔΥΛΗ ΤΡΙΣΟΥΛΑ 
ΠΑΝΟΣ 
ΛΑΖΑΡΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΓΛΑΣΤΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ 
ΛΑΖΑΡΟΣ 
ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΛΕΝΗ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΏΝ
ΠΟΛ.-ΛΟΜ.ΕΡ.ΣΕΡΡΩΝ
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
Α.Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
Α.Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΝΗΠ/ΓΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
Τ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΡΟΔΟΥ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΣΗ ΜΟΝ.ΥΓ.-ΠΡΟΝ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΙΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΟΛΥΤ. ΠΑΤΡΩΝ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΕΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΤΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΧ.ΔΙΟΙΚ.ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΤΕΦΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΝΑΥΤ ΣΠΟΥΔΕΣ)

ΑΡΧ/ΚΑΣ AT ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Σ.ΤΟΥΡ. ΑΣΤ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΥ ΑΡΓΟΥΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΠΣΕΑ/ΓΑΔΘ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Δ.ΝΑΡΚ.ΣΕΡΡΩΝ 
Π.Υ.- Δ.ΝΣΗ ΟΙΚ.ΚΩΝ 
Π.Υ.-Τ.ΑΛΛ.ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΕΩΝ ΣΕΠΟΛ1ΩΝ
ΥΠΟΣ/ΓΟΣ-ΓΑΔΠ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΑΟΝΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Υ.Α.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΒΆΤ ΛΑΡΙΣΑΣ
Υ/Α'-ΔΑΑ
Α.Δ. - Α.Δ.ΠΙΕΡΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ- ΔΚΑ/ΑΕΑ
Α/Α'-Τ.Τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ ΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΕΛ.ΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ- ΤΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΖΑΧΑΡΩΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ- ΤΔΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ -Δ/ΝΣΗ ΕΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ.ΝΑΥΗΑΚΤΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Τ.Α.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΘ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΠ ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡΧ.-ΔΙΕΥΘ.Τ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕΝΕ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕΝΕ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ. ΡΟΔΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΠ.ΑΣΦ.ΠΡ.ΔΗΜ/ΤΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Δ.Ν. ΡΟΔΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΥΡΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. Ν. ΜΑΚΡΗΣ
Α/Α'-ΤΓΑ/ΓΑΔΘ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
ΑΝΘ/ΜΟΣ- Α.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΣΤ/ΚΑΣ-Α.Δ.ΧΑΝΙΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Α/Α’-ΑΕΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Σ.ΜΙΚΡ.ΔΕΡΕΙΟΥ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤΕΒΕ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Σ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΝΑΟΥΣΑΣ
Π.Υ. Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦ. ΑΕΑ
Υ/Α'- Α.Δ.ΕΥΒΟΙΑΣ
Υ/Α'-Α.Δ.ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Δ.ΣΕΡΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Α.ΞΑΝΘΗΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
Α.Υ.-ΔΑΕΑ/ΕΚΑΜ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Α.ΔΡΑΜΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ 
Α/Β'-Α.Τ.ΣΚΑΛΑΣ 
Α/Α'-ΕΙΔΑΣΥΔΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Α/Α* - \Α  Α
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ.ΠΥΡΓΟΥ 
Π.Υ.-Τ.Τ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 
ΑΝΘ.-Α'Τ. Τ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 
Υ.Β. ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Δ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
Π.Υ.-Κ.Ι.ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Υ.Α. ΡΟΔΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
Π.Υ.-Δ/ΝΣΗ ΕΛ.ΔΑΠΑΝΩΝ 
Α.Υ. ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ- Α.Τ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 
ΑΣΤ/ΚΑΣ-Τ.Τ.ΧΑΝΙΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ.ΘΑΣΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Α> Τ.Τ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Υ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Υ/Β'-Τ.Α.ΔΡΑΜΑΣ
Α/Α'-ΔΑΑ
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Υ/Α’-ΙΣΤ’ Τ.Α. ΘΕΣ/ΚΗΣ 
Α/Β'-ΔΤΕΝΕ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Υ.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Υ.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Δ.ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΕΤΕΧ
Α /Α -AT ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΣΤ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΒΕΥΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
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ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΙΧΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΙΧΑΛΟΥΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜIΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΜΙΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΟΣΧΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΜΟΥΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΜΟΥΡΚΟΓ1ΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 
ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΜΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΜΠΑΓ1ΑΡΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ■  
ΜΠΑΤΛΓΚΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΠΑΚΑΔΟΥΜΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΠΑΚΑΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΠΑΚΟΑΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΜΠΑΛΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΜΠΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΜΠΑΑΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΜΠΑΑΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΠΑΛΕΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΜΠΑΛΙΑΚΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΠΑΛΛΑ ΜΑΡΙΑ 
ΜΠΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΠΑΛΤΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΜΠΑΜΠΗΣ ΖΗΣΗΣ 
ΜΠΑΝΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ 
ΜΠΑΝΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
ΜΠΑΟΥΣΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
ΜΠΑΡΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 
ΜΠΑΡΑΑΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΜΠΑΡΟΥΤΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΜΠΑΤΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
ΜΠΑΤΑΡΑ ΦΑΣΣΑ 
ΜΠΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΠΑΤΙΣΤΑΚΗ ΝΙΚΗ 
ΜΠΑΤΡΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 
ΜΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΗΛ1ΑΣ 
ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΠΕΑΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 
ΜΠΕΛΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΜΠΕΛΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΜΠΖΙΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΜΠΙΜΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 
ΜΠΙΜΠΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ 
ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΜΠΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 
ΜΠΛΑΤΖΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΜΠΛΑΤΖΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΜΠΟΖΑΝΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΜΠΟΖΙΑ ΖΩΗ 
ΜΠΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΠΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΜΠΟΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 
ΜΠΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΜΠΟΥΓΙΑ ΜΑΡΙΑ 
ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΜΠΟΥΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ 
ΜΠΟΥΚΟΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΜΠΟΥΛΑΜΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 
ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΜΠΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΠΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΜΠΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΝΑ 
ΜΥΛΩΝΑ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΩΡΑΊΤΗ ΣΟΦΙΑ 
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΝΑΖΛΗ ΤΕΡΤΙΘΕΑ 
ΝΑΑΜΠΑΝΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΝΑΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 
ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 
ΝΙΑΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΠΕΤΡΟΠΑΡΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΑΠΠΑ-ΜΠΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΘΩΜΑΣ 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΝΙΚΗΤΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΟΥΒΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΣΤΕΛΙΟΣ 
ΑΡΕΤΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΕΤΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΙΓΝΑΝΤΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΛΟΥΚΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΠ1Κ. ΠΟΛΙΤ1ΚΗΣ-ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΕ1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΕΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΜΥΝ
ΤΕΦΑΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΗΛ.-ΜΗΧ.-Η/Υ ΠΛ.ΑΘΗΝΑΣ/ΕΜΠ 
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΕΦΑΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΣΜΥ
ΕΠ.ΥΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΑΝΕΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΕΠ.ΦΥΣ.ΑΓ.ΘΕΣ.ΝΙΚΗΣ 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΜΥΝ
ΔΙΕΘΝ.ΕΜΠΟΡ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝ.-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΜΠ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΣΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΗΛ/ΚΗΣ-Δ/ΝΣΗΣ ΑΡΤΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΑΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΑ1ΔΑΓ/ΚΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΕΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΕΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΙΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΗΛ/ΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΟΙΚ/ΚΕΣ ΕΠΙΣΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΗΛΕΚΤ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΒΡΕΦ/ΚΟΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛ/ΚΗ-ΠΑΙΔ/ΚΗ ΣΧ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
Τ.ΑΓΡΟΤ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΝΗΠ/ΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΜΗΧ.-ΑΕΡΟΝ.ΜΗΧ.ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ(9η)
ΑΕΙ ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗΣ
ΣΜΥ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΤΕΙ ΒΙΟΜ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡ.-ΑΡΧ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΕΧΝ.ΙΑΤ.ΟΡΓ.ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΕΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Σ.ΑΓΓ1ΣΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ- Τ.Α. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Α/Α'-Α.Τ. ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΞΑΝΘΗΣ 
Π.Υ.-ΓΑΔΑ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ.Π.ΤΥΧΙΚΟΥ 
Α.Υ.-ΑΔ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Α.Δ. -ΔΑΑ 
Α.Υ.-Α.Τ.ΡΑΦΗΝΑΣ 
Α.Υ.-ΥΜΔΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ- Α.Δ.ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
Υ/Β' ε.α.
Α/Δ Α.Δ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΟΤΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΤΔΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
Υ/Α-Α.Τ.ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Δ.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ- Α.Τ. ΑΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
Π.Υ.-Δ.Τ.ΑΤΤΙΚΗΣ 
Α/Α-ΑΕΑ/ΔΚΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Α / Α *  A F A
Α.Υ.-Α.Τ. Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΑΕΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
Α/Υ. -Α.Τ.ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 
Α.Δ. ε.α.
Α.Υ. ε.α.
Α.Υ. ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ.ΚΑΤΣΙΚΑ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ.ΧΑΑΑΝΤΡΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΕΝΕ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΠΕΛΟΠΙΟΥ
Υ/Α -ΙΕ AT ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ -Τ.ΔΙΩΞ.ΝΑΡΚ.ΑΕΡ.ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β' AT ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Τ.Τ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΜΕΣΣΝΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΘ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΘ
ΑΣΤ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΟΡΜΕΝΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΕΕ 
Α.Υ.-Α Τ.ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Δ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΠ ΒΡΟ.ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
Α/Α’ -AT ΝΙΚΑΙΑΣ 
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ- Α.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΒΑΤΟΑΑΚΚΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Υ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΧΕΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΚΗΠΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΤΔΝ ΟΡΕΣ/ΔΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Υ.Α.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Δ.ΝΑΡ.ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.ΑΛΛ.ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜΔ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε,α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Δ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
Υ/Β’ Α.Σ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Τ.Τ.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Α/Α-Α.Τ.ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Σ.ΒΡΥΛΟΡΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΠΕΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΕΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ ΤΔΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΙΒ' Τ.ΑΣ.ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΙΑ' AT ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ- Α.Τ. ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ/ΤΤΜ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Β AT ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Β AT ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΙΣΤΙΑΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Δ.ΠΕΛΛΑΣ 
ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-Α.Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Σ. ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
Α/Α'-ΤΣΦ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Σ.ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ -Α.Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ ΓΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ.ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
Α/Α'-Α.Τ. ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
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Ν1ΑΡΟΥ ΔΑΣΠΟΥΝΑ 
N1APXOY ΕΙΡΗΝΗ 
NIKA ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
Μ ΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 
ΝΙΚΑΚΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
ΝΙΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΊΔΗ ΘΕΟΧΑΡΙΑ 
ΝΙΚΟΛΑΤΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΤΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΝΙΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΝΟΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΊΖΑ 
ΝΟΥΚΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΝΟΥΣΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΝΤΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΤΑΛΛΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑ 
ΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
ΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΝΤΑΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΝΤΖΟΥΜΑΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΝΤ1ΚΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 
ΝΤΙΝΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΝΤΟΜΑΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 
ΝΤΟΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΞΕΡΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΞΗΡΟΓ1ΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΞΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΞΥΠΟΛΙΤΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 
ΞΩΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΟΞΟΥΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΟΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΟΡΦΑΝΟΥΑΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 
ΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣ1ΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΠΑΓΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 
ΠΑΛΙΑΚΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΠΑΛΙΑΚΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 
ΠΑΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΠΑΛΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ 
ΠΑΝΑΓ1ΩΤ1ΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
ΠΑΝΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 
ΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΠΑΝΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔ. 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΠΑΤΡΑ 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΘΩΜΑΣ 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Π ΑΠ ΑΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΑΠΑΑΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΗ ΣΓΓΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΞΑΝΘΙΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΙΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΒΛΑΧΟΝIΚΟΛΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΕΤΡΟΣ 
ΠΕΤΡΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
ΗΛΙΑΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΘΩΜΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΜΙΧΑΗΛ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΕΙ ΙΩΑΝΜΝΩΝ 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΣΟΕ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤ.ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΛ.-ΑΣΦ.ΕΡΓ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΟΙΚΟΝ.ΕΠ1ΣΤ.ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΏΝ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ H · · ·
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΙΣΤ.-ΑΡΧΑΙΟΛ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΣΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛ/ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΧ.ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚ.ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΙΟΙΚ.ΕΠΙΧ.ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Δ.Μ.Υ.-Π.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞ.ΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΙΚ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΡΟΔΟΥ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤ.ΑΘΗΝΩΝ
ΙΟΝ ΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΕΙ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΘΕΟΛ.ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΡΟΔΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧ. ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΣΜΥ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΜΕΤΣ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΕΙΑΘΗΝΩΝ
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΧ. ΑΣΤΥΦ. ΕΛ.ΑΣ
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΜΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ
ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΜΠ-Τ.ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΕΙ ΣΙΝΔΟΥ

ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΔΥΤ.ΑΕΡ/ΝΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 
ΑΣΤΥΦΥΛ.-Τ.Τ.ΔΡΑΜ ΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ.ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΟΤΛ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
Π.Υ.- ΠΣΕΑ/ΥΔΤ
ΑΡΧ/ΚΑΣ- ΤΔΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ 
Α.Υ.-Α.Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Κ.1.ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΟΦΑΔΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Σ.ΠΡΙΝΟΥ 
Α/Α-ΔΙ.Κ.Α./ΑΕΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.ΤΟΥΡ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β' AT ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Σ.Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ.ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Υ/Β ε.α.
Α/Β-Δ/ΝΣΗ ΕΛ.ΔΑΠΑΝΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΠΕΡ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Π.Υ.-Α.Τ.ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ/ΤΤΜ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕΝΕ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤΕΒΕ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΔΡΑΜΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ- Τ.Τ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Τ.Τ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Α.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΔΑ
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-Α.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΔΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ. ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΤΑΞ/ΡΧΟΣ-ΓΑΔΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ- Α.Τ.ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ 
Α.Δ. -ΔΑΔΑ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ.ΣΗΤΕΙΑΣ 
ΑΣΤ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΣΚΥΔΡΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ 
Α.Υ.-Α.Υ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΣΥΝΤ. ΕΛΛ. ΑΣΤΥΝ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Δ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
Α.Υ.-ΓΑΛΑ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΟΤΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΑΤΗΓΟΣ ε.α. 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ- Α.Τ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Δ.ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΔΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ. ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ.ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
Α/Α-ΥΠ.ΑΣΦ.ΠΡ.ΔΗΜ/ΤΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
Α/Α-ΣΧΟΛΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ ε.α. 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΛΕΧΑΙΝΩΝ 
ΑΝ Θ/ΜΟΣ-ΔΑΘ 
Α.Δ.-ΥΜΔΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Δ.ΗΜΑΘΙΑΣ
Υ/Β'ε.α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
Π.Υ.-ΤΕΑ/ΓΑΔΘ
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΕΔ/ΔΕ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΟΤΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΠΑΛΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ ε-α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΝ Θ/ΜΟΣ-ΔΤΕΝ Ε 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Σ.ΙΠΠΕΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΔΘ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΚΑΡΑΙΤΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Δ.ΠΕΛΛΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ -Τ.Τ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ- Α.Τ.ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 
Υ/Α'-Α' AT ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
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ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝ Θ/ΜΟΣ-ΔΑ A
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΑΡΓΟΥΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΑΣΤ. Α'-5ο ΓΡ.ΣΤ./Α. ΕΛ.ΑΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ -Α.Σ.ΩΡΕΩΝ/ΙΣΤΙΑΙΑΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Γ'Τ. Τ. ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΑΠΑ'ΙΩΝΝΟΥ ΛΑΜΠΡ1ΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Δ.-Κ.Ι. ΑΘΗΝΏΝ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΡΟΛΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε,α.
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΣ ΜΗΧΑΝΊΩΝΑΣ
ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ.ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ.ΝΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΠΑΠΑΜΚΟΛΑΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ-Α.Φ.ΖΑΚΡΟΥ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Υ/Α’ AT ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Π ΑΠΑΝΤΩΝ ΙΟΥ ΜΑΓΛΑΛΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΣΦ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΙΛΟΣΟΦ. ΣΧΟΛΗ ΑΠ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΔΕ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΝΕΛΛΙ ΔΕΔΕ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ- Τ.Δ.Ν. ΡΟΔΟΥ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΠΕΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Τ.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΑΠ1ΓΓΙΩΤΗ ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Υ.Α.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Υ/Α' - ΤΑΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ ΔΑΔΘ
ΠΑΠΠΑ ΜΑΓΑΔΑΛΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΑΑ
ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α/Α' -ΥΑΒΕ
ΠΑΡΟΥΣΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ Υ/Β' -Τ.ΕΓΚ./ΔΑΘ
ΠΑΡΟΥΣΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Τ.Σ/Φ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΠΑΡΧΑΡΙΑΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΦΛΦ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε,α.
ΠΑΣΣΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΓΟΥΣ
ΠΑΣΧΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ- Α.Τ.ΜΗΛΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε,α.
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ- Α.Τ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΠΑΤΕΔΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α AT ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ
ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ. ΒΟΛΟΥ
ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΜΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.Π.ΣΕΡΡΩΝ
ΠΑΤΡΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Τ.Α.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΟΣ/ΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
ΠΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΣ/ΚΑΣ-ΣΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΑΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ/ΚΑΣ- ΣΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Β AT ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΟΛΓΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΙΝ.ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΔ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΝΛΡΙΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕΝΕ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΕΊΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡ.ΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α. Τ.ΔΡΑΜΑΣ
ΠΕΊΟΓΛΟΥ ΟΛΓΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΔΡΑΜΑΣ
ΠΕΠΠΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΠΕΡΛΕΠΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ.ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΠΕΡΝΙΕΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ- Α.Τ. ΒΟΥΛ/ΝΗΣ
ΠΕΣΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Α.Π.Θ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΑΔΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΤΑΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΙΣΤ Τ.ΑΣ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Υ /Α -A AT ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΤΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Α.Υ.-Α.Δ.ΞΑΝΘΗΣ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΕΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Τ.Τ.ΣΕΡΡΩΝ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α/Β -Α.Τ.ΘΗΡΑΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΑΧΑΡΝΩΝ
ΠΕΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚ.ΕΠ1ΣΤ.Π ΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ Υ/Α' -Α.Τ.ΜΑΝΔΡΑΣ
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΚΑΜΠΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ
ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/Μ ΟΣ-Τ.Τ. ΕΔΕΣΣΑΣ
ΠΗΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΟΝΙΟΥ Α/Α'ε.α.
ΠΙΝΕΤΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤΕΒΕ
ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΑΝΔΡΙΤΣΑ1ΝΑΣ
ΠΛΑΚΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΕΡ/ΝΙΟΥ
ΠΛΕΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΜΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΗΛΕΙΑΣ
ΠΛΙΑΓΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΕΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α' AT ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΟΖΙΟΠΟΥΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ AJA' ε.α.
ΠΟΛΥΖΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΚΑΘΕΝΩΝ
ΠΟΛΥΣΑΚΗ ΞΑΝΘΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Υ.Α.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΠΟΡΑΒΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΤΥΦ.- ΔΙΕΥΘ.Τ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ- ΤΑΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ Π.Υ.-Α.Δ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΠΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑ1Δ/ΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΕΣ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΓΔ.ΝΕΡΩΝ
ΠΟΥΛΙΚΙΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΠΕΡ.ΣΕΡΡΩΝ
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α/Α -Α.Υ.ΑΜ ΑΛΙ ΑΛΑΣ
ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΣΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Σ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
ΠΟΥΤΑΚΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΙΛ/ΚΟ ΝΗΠ/ΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΣΤΑΥΡ/ΛΗΣ
ΠΡΙΜΥΚΗΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΧ. ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ Α/Α'-Υ.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΡΑΓΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΦΙΛΙΠΠΙ ΑΛΑΣ
ΡΑΜΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Α/Β -Α.Τ.ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΡΑΜΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ. ΑΙΓΑΛΕΩ
ΡΑΠΑΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ.ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ
ΡΑΠΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΕΑ/ΟΙΚΟΔ.ΣΥΝ/ΣΜΟΥ
ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΣΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΡΧ./ΚΑΣ-Α.Δ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΡΕΒΥΘΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΒΑΙΛΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Π.Υ. Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦ. ΑΕΑ
ΡΕΠΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΣΤ.Φ1Λ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΡΗΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΛΑΜΙΑΣ
ΡΗΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α/Υ’-ΔΑΑ
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π.Υ.- ΔΚΑ/ΑΕΑ
ΡΙΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Υ.Α.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΡΙΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ.-ΔΙΕΥΘ.Τ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΡΙΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α/Α -Τ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ
ΡΙΣΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΡΟΔΟΠΟΥΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΑ ΑΡΓΟΥΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Δ.-Κ.Ι.ΠΕΙΡΑΙΑ
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ΡΟΥΜΠΙΔΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
ΡΟΥΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΡΟΥΦΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΡΩΜΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΣΑΒΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΣΑΒΒΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΣΑΒΒΟΠΟΥΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
ΣΑΚΑΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΣΑΚΑΡΙΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 
ΣΑΚΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
ΣΑΚΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
ΣΑΚΟΝΙΔΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ 
ΣΑΚΟΥΛΟΓΙΩΡΓΑ ΛΕΣΠΟΙΝΑ 
ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 
ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΑΜΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΑΠΑΚΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 
ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΣΑΡΗΚΩΣΤΑ ΜΕΡΟΠΗ 
ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΑΤΟΑΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 
ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ 
ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 
ΣΔΡΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΣΕΛ1ΩΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 
ΣΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΣΕΡΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΣΕΤΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΟΑΥΣΣΕΑΣ 
Σ1ΑΜΕΤΗ ΑΝΔΡ1ΑΝΝΑ 
ΣΙΑΜΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΣΙΛΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 
ΣΙΑΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΣΙΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
ΣΙΜΥΓΔΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΣΙΟΥΓΚΑ ΑΓΑΠΗ 
ΣΙΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΣΙΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΣΙΩΚΑ ΜΑΡΙΑ 
ΣΙΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΣΚΑΒΕΝΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΣΚΑΡΚΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
ΣΚΗΠΗΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΚΙΑΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΣΚ1ΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΣΚΛΗΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΚΟΛΑΡΙΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΚΟΡΔΑΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
ΣΚΟΥΑΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΣΚΟΥΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 
ΣΚΟΥΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΣΚΡΕΚΑ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ 
ΣΚΡΕΤΑΣ ΒΑΤΟΣ 
ΣΚΡ1ΤΖΟΒΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 
ΣΜΕΡΑΙΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΣΜΕΡΑ1ΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΣΟΥΡΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΣΟΥΦΛΕΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΣΠΑΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΣΠΗΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΣΤΑΘΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΣΤΑΜΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 
ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 
ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΣΤΡΑΒΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΣΥΓΓΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΑΙΑΣ

ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 
ΗΑΙΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΑΡΙΑ 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΑΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΗΑΙΑΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΟΘΩΝ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΗΑΙΑΣ 
ΕΛΕΝΗ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
ΤΕΙΣΕΡΡΩΝ 
ΧΗΜΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΛΗΣ 
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ 
Τ.ΦΥΣ.ΠΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛΕΠΛΗΡ.-Δ/ΣΗΣ Τ.ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤ.
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΑΠ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΘΡΑΚΗΣ
Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΧ.ΠΕΡ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΝΗΠ/ΓΩΝ ΒΟΛΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝΕ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.ΑΘΗΝΩΝ
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΦΑΑ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΛΩΣ.-ΦΙΛ.-ΠΟΛ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΕΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
Τ. ΠΟΛ.ΤΕΧΝ.-ΕΠΙΚ.
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΤΕΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ
ΠΟΛ.ΔΟΜ.ΕΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΒΟΛΟΥ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟΥ 
ΤΕΙ ΔΡΑΜΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΒΟΛΟΥ 
ΣΥΔ ΠΟΛΕΜ.ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΚΟΙΝ/ΓΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 
ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΤΕΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΠΑΙΔΑΓ.ΝΗΠ/ΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΕΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΘ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ.ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Υ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Υ.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Α.Υ.-Α.Δ.ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΡΧ1Φ.- ΓΎ. Τ. ΘΕΣ/ΚΗΣ
Π.Υ.-Α.Τ.ΚΙΛΚΙΣ
ΑΣΤ/ΚΑΣ-Α.Τ.Ν. ΜΑΚΡΗΣ
ΑΣΤ/ΚΑΣ- Α.Τ. Ν. ΜΑΚΡΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ AT ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Α.Υ.-Α.Τ. ΒΥΡΩΝΑ
Α/Α' -AT ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Π.Υ.-ΔΤΕΝΕ
Α/Α-Υ.Α.ΟΡΕΣ/ΔΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Υ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Γ Τ. Τ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
Π.Υ.-Α.Τ.ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Α /Β ελ .
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ -Α.Σ. ΣΕΛΛΙΩΝ-Α.Τ.ΣΠΗΛΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΙΕ AT ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤΕΒΕ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΔΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Σ.ΧΩΡΙΣΤΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΛ.ΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΠ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΑΔΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α.
Α/Α' -ΔΑΔΑ 
Α.Δ.-ΔΑΑΑ 
Π.Υ.-ΔΤΕΝΕ
Α/Α-ΣΧ.ΜΕ.-ΕΠ1Μ.ΠΑΡ.ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΕΦΦ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
Α/Β'-Α.Δ.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΙΓ AT ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.ΑΝΗΛ./ΑΑΘ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Τ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Δ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠΟΔ.ΑΛΛΟΔ.ΘΕΣ/ΚΗΣ/ΔΑΘ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Α.Τ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
Α/Β-Α.Τ. Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ- Α.Τ.ΑΕΡ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΙΖ AT ΘΕ/Ν1ΚΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Δ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΓΙΑΣ 
Υ/Β'-ΓΎ. Τ.ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Δ.ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α.Τ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΘΟΥΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ -Τ.Τ.Α. ΡΟΔΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΝΕΑΣ ΙΩΑΝ1ΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΕΦΦ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΠΥΡΓΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ 
ΑΣΤ/ΚΑΣ-Α.Α. ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - A'Τ.Τ.ΘΕΣ/ΚΗΣ 
Π.Υ. - Α' ΓΑΛΠ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.Α. ΡΟΔΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΑ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΤΟΤΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΤΕΝΕ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Τ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε,ο.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΔΡΑΜΑΣ 
Α.Υ. ε.α.
Υ/Α'-ΤΟΤΑ ΑΘΗΝΩΝ 
Π.Υ. - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ,/Α. ΕΑ.ΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ ΓΑΔΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Πρώην ΑΡΧΗΓΟΣ 
Πρώην ΑΡΧΗΓΟΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ 
Α Λ -  Λ Α Α Α
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΑΣΤ/ΚΑΣ - Τ.Τ. ΛΑΜΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ - Δ.Α. ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Τ.ΤΡ .ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Τ.Τ. ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΟΛΙΤ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ Α.Δ. - ΔΑΑΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Υ/Α - ΣΑΕΑ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Α/Α - ΤΔΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ
ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Π.Υ. - Τ.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
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ΣΥΓΚΛΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΣΥΜΝΙΛΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΣΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΣΥΡΜΑΛΗΣ ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΣΦΥΡΗ ΛΗΜΗΤΡΑ 
ΣΦΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΣΧΙΖΑ ΜΑΡΙΑ 
ΣΧΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΣΧΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΣΧΟΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΣΩΤΗΡ1ΑΔΟΥ ΧΑΡΑ 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΤΑΓΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
ΤΑΚΗ ΑΡΕΤΗ 
ΤΑΑ1ΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 
ΤΑΞΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΑΡΕΑΣ 
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΕΓΟΣ ΒΑΤΟΣ 
ΤΕΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
ΤΕΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΕΡΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
ΤΖΑΒΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΖΑΜΠΑΖ1ΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΤΖΑΝΑΚΗ-ΚΑΡΑΜΠΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 
ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΤΖΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΤΖΕΝΤΟΥΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΤΖΙΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΖΙΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΖΙΜΑΓΕΩΡΓΗ ΣΟΦΙΑ 
ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΥ ΖΩΗ 
ΤΖΙΡΩΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 
ΤΖΙΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 
ΤΖΙΤΖΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 
ΤΖΙΩΡΤΖΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 
ΤΖΙΩΤΑ ΕΛΕΝΗ 
ΤΖΙΩΤΖΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 
ΤΖΟΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΤΖΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΤΗΛΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΤΙΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΤΙΓΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΤΟΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΤΟΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΤΟΛΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 
ΤΟΡΟΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΡΑΊΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΤΑΪΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΡΑΝΟΣ ΦΙΛΩΤΑΣ 
ΤΡΑΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑΝΑΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΩΝΟΡΑ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
ΤΡΙΧΙΑ ΜΑΡΙΑ 
ΤΡΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
ΤΣΑΓΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 
ΤΣΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΣΑΓΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΣΑΊΡΙΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 
ΤΣΑΚΑΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΣ 
ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΤΣΑΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
ΤΣΑΤΣΟΥ ΕΡΜΙΝΑ 
ΤΣΑΤΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΣΕΔΕΜΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΤΣΕΛΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
ΤΣΕΠΡΑΙΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΤΣΕΡΓΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 
ΤΣΕΡΚΕΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
ΤΣΕΡΚΕΖΗ ΣΟΦΙΑ 
ΤΣΕΡΠΕ ΣΟΦΙΑ 
ΤΣΙΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΤΣΙΑΝΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗ 
ΤΣΙΒΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΣΙΓΚΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΣΙΓΚΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΣΑΒΒΑΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΝΑΥΣΙΚΑ 
ΠΑΥΛΟΣ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΘΩΜΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΡΑΒΙΝΙΩΤΟΥ ΟΛΓΑ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΟΣΧΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΑΝΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
ΛΥΜΠΕΡΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΟΠΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΗ/ΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΑΝ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΣΣΑΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΤΕΙ ΗΛΕΚ/ΓΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΑΕΙ ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (1η) 
ΑΕΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΕΦΦ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΓΑΛΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Τ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Υ/Α'- ΔΑΕΑ/ΥΑΤ
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
Α/Α'- Α.Τ. ΟΑΚΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
Α.Δ . -ΣΑΕΑ
Υ/Α - Α.Τ. ΚΙΛΚΙΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Δ/ΝΣΗ Τ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Τ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΑΣΤΥΦ/ΚΑΣ - ΥΠ. ΑΣΦ. ΠΡ. ΔΗΜ/ΤΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΕΦΦ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ Τ.Α. ΘΗΒΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΔΑΔΑ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΠΑΛΑΜΑ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΕΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ. ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Δ.ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΕΑ. ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΕΦΦ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
Π.Υ. - ΔΠΑ/ΑΕΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Δ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Δ.Α.Θ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΤΔΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ. ΜΑΚΡΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΟΝΙΟΥ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΛΛΗΝ. Φ1ΛΟΛ. ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.ΒΟΑΟΥ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΣΤΑΤ.-ΑΝ.ΕΠΙΣΤ.ΣΑΜΟΥ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚ.ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΚΟΛΩΝΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΠΕΡ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΠΕΡ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΕΑ/ΤΕΛ 
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΑΚΑΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Τ. ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΙΣΤ' Τ.Α. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΤΕΝΕ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΘΗΡΑΣ 
Υ/Α'- Α.Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α Α.Τ. ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΕΧΙΝΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Α/Β' - Τ.Σ/Φ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
Π.Υ. - ΔΑΘ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ - Δ.Α.Δ.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΠ
ΑΣΤ/ΚΑΣ - ΥΠΕΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Γ ' Τ.Τ. ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΞΑΝΘΗΣ
Υ/Α - ΔΚΑ Α.Ε.Α.
Α.Δ. - ΑΕΑ/ΔΓΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΘ 
Α.Υ. - Α.Τ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Σ. ΔΟΛΙΑΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΓΑΔΑ 
Υ/Α' ΤΔΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Τ.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 
Α/Α'- Τ.Α. ΧΙΟΥ 
Α/Α'- Α.Τ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΓΑΒΑΛΟΥΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΦΥΣ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΕΑ/ΥΜΕΤ
ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΦΙΛ/ΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΜΠ. 
ΦΙΛΟΣ.ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΠΑΝΕ/ΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
ΤΕΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΑΕΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΕΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 
ΑΕΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
TFI ΠΠΡΛΙA
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΤΟΒΕΙΟ ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ

ΥΠΟΣΤ/ΓΟΣ - ΓΑΔΠΔΕ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Α. ΞΑΝΘΗΣ 
Π.Υ. - Α.Τ. ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ 
Π.Υ. - Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ/ΑΕΑ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
Υ/Α - Α.Τ. ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΠΣΕΑ/ΥΔΤ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ. ΑΝΑΚΑΣΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ -Α.Τ. ΠΕΡ. ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΠΕΡ. ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΔΑΕΑ/ΤΕΛ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΠΕΡ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ. ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ 
Α.Υ. - Α.Τ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 
Υ/Α'- Α.Τ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
Α/Β'- Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΛ/ΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Τ. ΑΓ .ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Δ.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
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ΤΣΙΚΟΛΑΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ! 
ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΘΩΜΑ!
ΤΣΙΛΙΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 
Τ!ΙΜ ΕΡΙΚ Α ! ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΤΣΙΜΙΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΤΣΙΝΤΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΤΣΙΟΛΚΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΤΣIΟΥΓΚΡΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΣΙΡΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΤΣΙΤΟΥ ΑΓΛΑ ΪΑ 
ΤΣΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΣ1ΩΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
ΤΣΟΑΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΤΣΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 
ΤΣΟΠΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΤΣΟΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΤΣΟΥΜΑ ΑΡΓΥΡΩ 
ΤΣΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΤΣΟΥΠΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 
ΤΣΟΥΤΣΙΑ ΕΛΛΗ 
ΤΣΟΥΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΤΣΩΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΤΣΩΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΤΣΩΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
ΦΑΛΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΦΑΛΑΛΕ ΒΙΟΛΑ 
ΦΑΛΤΑΚΑ ΑΜΑΛΙΑ 
ΦΑΜΕΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΦΑΡΑΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΦΑΡΣΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
ΦΙΛΙΠΠΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
ΦΙΔΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 
ΦΙΛΟΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΦΙΛΟΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΦΛΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΦΟΔΟΥΛΗΣ ΟΡΦΕΑΣ 
ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΦΟΥΡΓΙΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΟΥΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ 
ΦΡΑΓΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΦΡΑΓΚΟ! ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΦΩΤΙΚΑ ΕΥΔΟΚΙΑ 
ΧΑΤΝΤΙΝΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
ΧΑΜΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΧΑΡΙΛΟΓΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 
ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΧΑΣΑΠΗ ΑΘΗΝΑ 
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΧΑΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΧΑΤΖΗΒΓΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 
ΧΑΤΖΗΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΧΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΧΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΧΕΛΕΓΚΟΥΡΗΣ ΘΑΛΗΣ 
ΧΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΧΡΟΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΧΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΥΕΜΜΑΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΨΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΨΥΧΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΨΥΧΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ν ΙΚ Ο ΛΑ Ο Σ
Θ Ε Ο Φ Α Ν Η Σ
Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ
Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ
Α ΡΙΣ Τ Ε Α
ΔΙΠ Λ Α  ΓΛΥΚΕΡΙΑ
Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ
Α Ρ ΙΣ Τ Ε ΙΔ Η Σ
Χ Α ΡΑ ΛΑ Μ Π ΟΣ
Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ
Π ΡΟ Δ ΡΟ Μ Ο Σ
Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ
Χ Α ΡΑ ΛΑ Μ Π ΟΣ
Α Ν Τ Ω Ν ΙΟ Σ
Α ΓΓΕ Λ ΙΚ Η

Τ Ε Ι Κ Ο ΖΑ Ν Η Σ
ΔΗ Μ .ΣΧ .-ΕΠ .ΔΥ Τ .Μ Α Κ Ε ΔΟ Ν ΙΑ Σ 
Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ  Θ Ε Σ Σ Α Λ ΙΑ Σ  
ΣΧ Ο Λ Η  Α ΣΤΥ Φ Υ ΛΑ Κ ΩΝ  
Τ Ε Ι Λ Α ΡΙΣΑ Σ
Φ ΙΛ /Κ Ο -Π Α ΙΔ /Κ Ο  Θ Ε Σ /Ν ΙΚ Η Σ  
Τ Ε Ι Σ Ε Ρ Ρ Ε Σ
Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ο  Θ Ε Σ /Κ Η Σ  
Π ΑΙΔΑΓ.ΘΡΑ Κ Η Σ 
ΣΜ Υ Ν  (2ος)
Τ Ε Ι Φ Λ Ω Ρ ΙΝ Α Σ  
Τ Ε Ι ΠΑΤΡΑΣ 
ΣΧ Ο Λ Η  Α ΣΤΥ Φ Υ ΛΑ Κ Ω Ν  
Ν Ο Μ ΙΚ Η  Α Ν Θ Η Ν Ω Ν  
ΙΑ Τ ΡΙΚ Η  ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν

Α ΡΧ /Κ Α Σ  - Α.Τ. Κ Α Τ Ε ΡΙΝ Η Σ  
Α ΡΧ /Κ Α Σ  - ΓΑΔΠ ΔΥΤ. Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ Σ  
Μ Α ’- ΓΑΔΠ Θ Ε Σ Σ Α Λ ΙΑ Σ  
VIA '- ΑΔ ΡΟΔΟΥ 
Α ΡΧ /Κ Α Σ  - AT ΙΑ ΛΥ ΣΣΟ Υ  
Α ΡΧ /Κ Α Σ  - Α.Δ. Λ Α ΡΙΣ Α Σ  
Α Ν Θ /Μ Ο Σ  - Τ.Α. ΔΙΔ/ΧΟΥ 
Α Ν Θ /Μ Ο Σ  - ΔΤΕΝ Ε
Α ΡΧ /Κ Α Σ  - Α.Τ. ΚΑ ΤΩ  Ν Ε Υ ΡΟ Κ Ο Π ΙΟ Υ
Α ΡΧ /Κ Α Σ  - ΔΑΠ
Α Ν Θ /Μ Ο Σ  - Α.Δ. Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν
Α ΡΧ /Κ Α Σ  - Α.Τ. Α ΡΑΧΩ ΒΑΣ
Μ Α ’- Α.Τ. Κ1ΑΤΟΥ
Α Ρ Χ /Κ Α Σ  - Α.Τ. Κ Α Ν Α Λ Α Κ ΙΟ Υ
Π.Υ. - ΓΑΔΠ ΔΥΤ. Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ Σ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΣΙΝΔΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΜΔ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΛΕΚΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΔΑΕΘ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ VIA '- Α.Τ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Υ. - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΔΑΕΘ
ΣΤΡΟΜΠΩΝΙΑΤΗ Κ. ΓΎΜΝΑ.ΑΚΑΔ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ. ΑΓ.ΣΤΕΡΑΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΓΑΒΑΛΟΥΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Υ. - Α.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Τ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΥΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Τ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Τ.ΦΙΛ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ Α.Υ. - ΔΑΕΑ/ΥΑΤ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΕΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΕΡ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΡΟΣΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΣ/ΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΙΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣ/ΓΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΝΙΚΑΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΛΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΑΑΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΠΕΡ .ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΟΤΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΙΩΣΗΦ ΜΑΘ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Τ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ - A' Α.Τ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΔ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΛ.ΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Μ Α ’-Α.Τ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ - Τ.Μ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΝ.ΟΡΓ.-ΕΚΠ.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ.ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΙΛΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ/ΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Α.Υ. - Α.Υ. ΑΡΓΟΥΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Υ. - Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΑΕΙ ΡΟΔΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Τ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΑΣΤ. ε.α.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ ε.α.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Δ. - Α.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Τ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΑΑ
ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Α. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠ-ΔΙΑΦ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε,α.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΥΠ. ΑΣΦ. ΠΡ. ΔΗΜ/ΤΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΒΑΡΔΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Β Α.Τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ - A' Α.Τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΔΡΑΠ/ΝΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Τ.ΑΣΦ.ΑΕΡ/ΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Δ.-ΥΜΔΘ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΕΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ - Τ.Τ. ΣΕΡΡΩΝ
ΖΕΡΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Υ. - ΠΣΕΑ/ΥΔΤ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Τ. ΡΟΔΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΕΘ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε,α.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΠΕΡ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΧΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ. ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ. ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ
ΝΕΡΟΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΔΑΔΘ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΩΛ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Τ. ΜΕΓΑΡΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΣΕΡΡΩΝ

ΓΕΜΟΥΣΑΚΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Υ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ - Τ.ΤΡ .ΔΡΑΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΥΤΕΒΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΙΣΤΙΑΊΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΔΑΕΘ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Σ. ΜΑΧΑΙΡΑ-ΑΣΤΑΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Τ. ΛΟΥΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔ.Υ/Α'-Α.Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ - Α.Σ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ Τ.ΑΓΡ.ΑΝΑΠΤ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε,α.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΔΡΑΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕΙ Μ Α ’- ΥΕΦΦ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ V IA ’- Α.Τ. ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΙ ΣΧ.ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΥΑΒΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΤ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ Μ Α ’- Α.Τ.ΠΕΡ. ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ - Τ.Α. ΞΑΝΘΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Τ. ΒΟΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Π.Υ. - Α.Τ. ΜΟΙΡΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ ΤΟΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ □
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To νεανικό τους πρόσωπό 
καθαρό και η εφηβική καρ
διά τους φλογισμένη και ζε
στή από τον ενθουσιασμό 
για τη νέα οικογένεια που 

πριν λίγες μέρες τους υποδέχθηκε, τη 
μεγάλη οικογένεια της Ελληνικής Α
στυνομίας. Η Ευδοκία, η Ευγενία και 
ο Αντώνης, τρία νέα παιδιά που αρί
στευσαν στις εισαγωγικές εξετάσεις 
για τις Ανώτατες Σχολές. Όλοι τους 
βαθμολογήθηκαν με άριστα και ενώ 
θα μπορούσαν να έχουν περάσει σε 
οποιαδήποτε άλλη ανώτατη σχολή, 
να γίνουν γιατροί, μηχανικοί ή δικη
γόροι, κ.ά, επέλεξαν να σταδιοδρο
μήσουν στις τάξεις της Ελληνικής Α
στυνομίας. Τους ενδιέφερε η Αστυ
νομία και ο βασικός γνώμονας της ε
πιλογής τους δεν ήταν η επαγγελμα
τική αποκατάσταση, αλλά η πρόκλη
ση της ανιδιοτελούς προσφοράς στο 
κοινωνικό σύνολο, της αρωγής του 
συνάνθρωπου, η δράση και το αεικί
νητο του νου και του σώματος, ο ρο
μαντισμός της αυταπάρνησης: λέξεις 
γεμάτες νόημα για έναν έφηβο, που 
ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και 
όραμα.Καμαρώνουν αυτά τα παιδιά, 
όπως και οι συνάδελφοί τους, που 
δεν υπολείπονται ιδιαίτερα σε βαθ
μούς. Μόνο που ακόμα περισσότερο 
θα πρέπει να καμαρώνουμε όλοι ε
μείς που υπηρετούμε στην Αστυνο
μία, για το νέο αίμα που δεχόμαστε 
και αποτελεί την ελπίδα του Σώμα
τος. Γιατί τα νέα αυτά παιδιά, τα ά- 
γουρα σήμερα, σε λίγα χρόνια θα ε
πανδρώσουν τις τάξεις μας και θα εί
ναι οι νέοι οδηγοί και ηγέτες.

Εκτός από την αστυνομική οικο
γένεια, όμως, στο νέο αίμα, που προ
ορίζεται να επανδρώσει τις ηγετικές 
θέσεις του Σώματος, προσβλέπει όλη 
η ελληνική κοινωνία, από τους κόλ
πους της οποίας προέρχεται και ο έν
στολος κόσμος.

Οι αριστεύσαντες νέοι Δόκιμοι 
Υπαστυνόμοι πριν ακόμα συνηθί
σουν την νέα τους αμφίεση, πριν ε
ξοικειωθούν με τους χώρους της 
Σχολής, προσπαθώντας να εντα
χθούν στο αστυνομικό πνεύμα και 
κοπιάζοντας να εναρμονιστούν στα 
παραγγέλματα των εκπαιδευτών 
τους, απάντησαν με συστολή στα ε
ρωτήματα που τους έθεσε η “Α.Ε.”. 
Μια συστολή που θα μπορούσε με 
απόλυτη σιγουριά να ερμηνευτεί 
σαν προσπάθεια απόκρυψης της δι
καιολογημένης τους έπαρσης για το 
επίτευγμά τους: την εισαγωγή στη 
Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

ΘΕΟΦΑΝΕΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 
Αρχηγός των πρωτοετών 
Δοκίμων Υπαστυνόμων

Γεννήθηκε στον Λιμένα Θάσου το 
1983. Μιλάει αγγλικά. Εισήχθη με 
γενικό βαθμό 19,725.

"Κ α τ' αρχάς ήθελα να β ρ ω  ένα  ε
πάγγελμα  που θα μ ε  κρα τούσε πάντο
τε σ ε  εγρήγορση  κα ι θα μ π ο ρ ο ύσ ε να  
μ ο υ  προσφ έρει έντονες  στιγμές  κα ι ό
χ ι  κάποιο  επάγγελμα  ρουτίνας, που θα 
μ ε  έκλεινε  σ ε  ένα  γραφείο  κα ι θα μ ο υ  
περ ιόρ ιζε το υς  ορίζοντες. Ή θελα να  
βρίσκομα ι σ ε  επα φή μ ε  άλλα άτο
μ α . . .Π ’ αυτό  διάλεξα τη ν  Α στυνομία , 
για τί έχει να  σου προσφ έρει πολλές  
συγκινήσεις, έχει ευρύ πεδίο  δρά σης  
και οπω σδήποτε σου παρέχει τη ν  ευ 
καιρία  να  β ο η θ ή σ ε ις  το κοινω νικό  
σύνολο κα ι το υς  συνα νθρώ πους σου. 
Γνω ρίζω  π ω ς  θα αντιμετω πίσω  πολ
λ ές  δύσκολες  κα ταστά σεις  κα ι θα πρέ
πει να φανώ  πολύ δυνατή  αλλά  οι δυ
σκολίες δεν  πρόκειτα ι να μ ε  απ ογοη
τεύσουν. Αντιθέτω ς, μ ο υ  δ ίνο υν  κου
ρ ά γιο  κα ι είμα ι αποφα σισμένη  να πα
λέψω . Π α ρόλο  που κα νένα ς από τον  
κύκλο  τω ν γνω στώ ν μ ο υ  δεν  ε ίχε  υπη
ρ ετή σει πο τέ  σ την Α στυνομ ία  για  να  
μ ο υ  μ ιλήσει σχετικά  κα ι να μ ε  ενθα ρ
ρύνει, πήρα  μ ό νη  μ ο υ  τη  μεγά λη  από
φα ση να εντα χθώ  στο  Σώ μα.

Οι πρώ τες  μ έρ ες  που βρ ίσκομα ι 
μ έσ α  στη Σ χολή  είνα ι λ ίγο  δύσκολες. 
Β εβα ίω ς, γνω ρίζω  π ω ς  β ρ ίσ κ ο μ α ι  
στο στάδιο  τη ς  προσα ρμογής κα ι ό 
πω ς κά θε α ρχή  είνα ι λ ίγο  δύσκολα. 
Π ιστεύω  όμως, πω ς σ τη  συνέχεια  θα  
ανταπεξέλθω  σε κά θε δυσκολία . Α λ 
λω σ τε  κα ταλαβα ίνω  πω ς όλα  όσα  
συμβα ίνουν γύρω  μου, είνα ι γ ια τί έ 
χ ο υ ν  σκοπό να β γά λο υ ν  ικα νούς α 
ξ ιω ματικ ούς της Ε λληνική ς Α σ τυνο 
μίας. Ε ίνα ι φτιαγμένα  έτσι, ώστε, να 
μ ε  προετο ιμάσουν για  το  μ έλ λ ο ν  μ ο υ  
στο αστυνομικό  Σ ώ μα  και τις  δυσκ ο 
λ ίες  που θα α ν τ ιμ ετω π ίσ ω ...".

ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 
Υπαρχηγός των πρωτοετών 

Δοκίμων Υπαστυνόμων

Γεννήθηκε στην Κομοτηνή το 
1983.Κατέχει πτυχίο Πληροφορικής. 
Εισήχθη με γενικό βαθμό 19,714.

"Το επά γγελμα  του αστυνομικού  
δεν  μ ο υ  ήταν άγνω στο, γ ια τί κα ι ο πα 
τέρα ς μ ο υ  υπήρξε αστυνομικός. Ή ταν  
φυσικό, λο ιπόν, να  επηρεα στώ  από  
τ ις  συζητήσεις μ α ζ ί του. Μ ου άρ εσε α 
νέκαθεν η Α στυνομία  σα ν  χ ώ ρ ο ς  ε 
πα γγελμα τικής εξέλιξης, γι ’ αυτό  και 
ήταν η πρώ τη  μ ο υ  επιλογή. Η  επα γ
γελματική  μ ο υ  αποκατά στα ση  είνα ι 
βέβ α ια  ένα ς  πολύ σοβαρός λό γο ς  που  
τη ν  επέλεξα, αλλά  ακόμα σοβαρότε
ρ ο ς  είνα ι ο ρ ό λ ο ς  που καλείτα ι να  
παίξει ο αστυνομ ικός μ έσ α  σε μ ια  ορ
γα νω μένη κα ι ευνομούμενη  κο ινω νί
α. Α υτή  η οπτική  τω ν πραγμάτω ν, δη
λα δή  τη ς  συνεχούς μ έχρ ι αυτοθυσ ίας  
προσφοράς, δεν  νομίζω  πω ς θα μ π ο 
ρο ύ σ ε  να αφ ήσει ασυγκ ίνητο  κανένα  
νέο άνθρωπο.

Β λέπω  μ ε  μ εγά λη  α ισ ιοδοξία  το  
μ έλλο ν  μ ο υ  στο  Σ ώ μα  και π ρος αυτή  
τη ν  κατεύθυνση  μ ε  β ο ή θ η σ ε κα ι ο α 
δελφ ός μου , ο ο π ο ίος  πέρασε π ρ ιν  α 
πό ένα  χ ρ ό νο  σ τη  Σ χολή  Α στυφ υ λά 
κων. Λ ίγ ες  ημ έρες  είμα στε στη Σ χολή  
και ουσ ιαστικά  προετοιμαζόμαστε για  
να  μ π ο ύ μ ε  στο κλίμα  τη ς  οργα νω μέ
νης ομάδας. Δ εν  α ισθάνομα ι καθόλου  
απογοητευμένη  από  τη ν  επ ιλογή  μ ο υ  
και οι όπο ιες  δυσκολίες  αντιμετω πί
ζω είνα ι κατανοητές, γ ια τί δ ια ισθά νο
μ α ι ότι διαπνέοντα ι από τη  λογική  της  
πειθαρχίας, που  ε ίνα ι βα σ ικό τα το ς  
πα ράγοντας για  ένα  ένστολο  σώμα. 
Ά λλω στε, πρέπει να ομολογήσω  πω ς  
οι εκπ α ιδευτές  μ α ς  μ ά ς  αντιμετω πί
ζουν ήδη σα ν αυρ ιανούς συνα δέλ
φους. Κ άθε αρχή κα ι δύσκολη, αλλά  
α ισθάνομα ι ότι έκα να  ένα  μεγά λο  και 
κ α θο ρ ισ τικ ό  β ή μ α  γ ια  το μ έλ λ ο ν  
μου».

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΈΡΟΣΤΑΘΟΣ 
Αρχηγός των ανδρών 

Δοκίμων Υπαστυνόμων

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982. 
Μιλάει αγγλικά και γερμανικά. Ει- 
σήχθη με γενικό βαθμό 19, 695.

“Α π ό  μ ικ ρ ό ς  δ εχ ό μ ο υ ν  μ ια  θ ετική  
επ ιρ ρ ο ή  π ρ ο ς  το  α σ τυνο μ κ ό  Σ ώ μα , 
λό γω  του ότι ο π α τέρ α ς  μ ο υ  ε ίνα ι εν  
ενερ γε ία  α σ τυνομ ικός. Ο τα ν  α κ ό μ α  
ή μ ο υ ν  στο  Γ υμνά σ ιο , συζητούσαμ ε, 
ό π ω ς κ ά θ ε  π α τέρ α ς  κα ι γιός, σ χ ετι
κά  μ ε  τη ν  επ α γγελμ α τικ ή  μ ο υ  α π ο κ α 
τά σταση . Φ υσικά, ο π α τέρ α ς  μ ο υ  
μ ο ύ  εξ έθ ετε  τα  π λεο νεκ τή μ α τα  κα ι 
τ ις  π ρ ο ο π τ ικ ές  τη ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τυ 
νομίας.

Μ εγαλώ νοντα ς κα ι κ ρ ίνοντα ς μ ό 
νο ς  μου, αλλά κα ι από  γνω στο ύ ς μ ο υ  
που υπηρετούσαν σ την Α στυνομία , α- 
ντιλήφ θηκα ότι το  λειτούργη μα  του α 
στυνομικού παρέχει επα γγελμα τική  α 
ποκατάσταση κα ι σου δ ίνει τη  δυνα 
τότητα  να εντα χθείς  σ ε  μ ια  ομάδα  που  
λειτο υρ γε ί μ ε  τους  κα νόνες  τη ς  κα λώ ς  
νοούμ ενης α λληλεγγύης αφού μ π ο ρ είς  
να έχ ε ις  εμπ ισ τοσύνη  σ το ν  συνάδελφό  
σου.

Π ερισσότερο  από κά θε άλλο, ό 
μω ς, νομίζω  πω ς σ την Α στυνομ ία  κυ
ρ ια ρ χε ί το  κλ ίμα  ο μ όνο ια ς  κα ι σ ύ 
μπνοιας, χ ω ρ ίς  ιδ ια ίτερες  ανταγω νι
σ τικές  τάσεις, που σ το ν  ιδ ιω τικό  το 
μ έα  πολλές  φ ορ ές  είνα ι "ανθρω ποφά-  
γες".

Ε ίνα ι λογικό  πω ς συμβα ίνει στη  
ζω ή μ ο υ  μ ια  πολύ μεγά λη  κα ι α π οφ α 
σ ισ τική  αλλαγή. Δ ε ν  αντιμετω πίζω  
κάτι εντελώ ς άγνω στο, αλλά ούτε και 
μπορ ώ  ακόμα να γνω ρίζω  ό λες  τ ις  λ ε 
πτομ έρειες  α υ τής  τη ς  αλλαγής. Ε ίμαι, 
όμω ς, πολύ α ισ ιόδοξος κα ι π ιστεύω  
πω ς όλα τα  πρω τόγνω ρα  που συμ βα ί
νουν γύρω  μου, απ οσκοπούν  σ τη  β ε λ 
τίω σή μ ο υ  κα ι σ τη ν  εισα γω γή  στο  ορ
γανω μένο  κα ι π ειθαρχημένο  πνεύμα  
τη ς  Α στυνομ ία ς  ”. Π
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ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

κοντά στους παραδο
σιακούς “μπόμπη- 
δες”, τους γραφικούς 

αστυφύλακες του Λονδίνου, η 
βρετανική πρωτεύουσα θα 
διαθέτει συντόμως και πολίτες 
που θα στρατολογούνται για 
να περιπολούν σε δρόμους, 
συγκροτήματα πολυκατοικιών 
και εμπορικά κέντρα. Ανακοι
νώθηκε από τον ίδιο το Γενικό 
Διευθυντή της Μητροπολιτι- 
κής Αστυνομίας σερ Τζον Στί- 
βενς, ο οποίος εξήγησε ότι η 
σημερινή αστυνομική δύναμη 
δεν επαρκεί πλέον για να προ
στατεύει μια μεγαλούπολη 
σαν το Λονδίνο από το σύγ
χρονο έγκλημα. Ο Στίβενς αρ- 
νήθηκε ότι πρόκειται για 
“φτηνή λύση”. Οι πολίτες θα 
προσλαμβάνονται από την το
πική αυτοδιοίκηση και θα εκ
γυμνάζονται από την αστυνο
μία στην αυτοάμυνα και στην 
επιβολή του νόμου. Θα ερευ
νούν για εγκληματίες και αντι
κοινωνικά στοιχεία και θα α- 
ναφέρονται σε ένστολους α
στυνομικούς. Το όλο σχέδιο 
χρησιμοποίησης πολιτών ο
φείλεται σε οικονομίες στον 
κρατικό προϋπολογισμό, στη 
μείωση των περιπολιών από α
στυφύλακες και στη συνεχώς 
αυξανόμενη εγκληματικότητα. 
Σύμφωνα με τη δήλωση του 
Στίβενς, “δεν υπάρχει αμφιβο
λία ότι οι πολίτες έχουν ρόλο 
να παίξουν στη γενικότερη 
στρατηγική της ασφάλειας της 
τοπικής κοινωνίας. Οι πολίτες 
πραγματοποιούν όλο και πε
ρισσότερες υπηρεσίες που συ
μπληρώνουν, χωρίς να αντα
γωνίζονται, τις δραστηριότη
τες της αστυνομίας. Αυτό εί
ναι το μέλλον και δεν πρέπει 
να το αποφύγουμε”. Όπως ε
ξήγησε “η αστυνομία χρειάζε
ται ειδικευμένα στελέχη που 
δεν μπορούν πλέον να χάνουν 
χρόνο σε περιπολίες στους 
δρόμους”.

Μ ε ένα γεμάτο όπλο 
στη σχολική του 
τσάντα πήγαινε 

στον παιδικό σταθμό 5χρονος 
από την Οκλαχόμα. Το όπλο ε
ντόπισε μεγαλύτερος μαθητής,

που συνταξίδευε με τον πιτσι- 
ρικά στο σχολικό λεωφορείο 
κι ενημέρωσε τον οδηγό. Αρ
γότερα αποκαλύφθηκε ότι ο 
μικρός είχε βρει το όπλο σε 
κάποιο συρτάρι του σπιτιού 
του -προφανώς του μπαμπά- 
και το είχε πάρει μαζί του, φυ- 
λάσσοντάς το στη σάκα του, 
όπως ακριβώς είχε δει να κά
νει κάποιος πιτσιρικάς στην 
τηλεόραση, θεωρώντας ότι 
“δεν έτρεχε τίποτα”. Αν όμως, 
αυτός που είχε δει στην τηλεό
ραση το είχε βγάλει και πυρο
βολήσει, μπορεί να έκανε κι 
αυτός το ίδιο.

Τη γάτα με το ποντίκι 
παίζουν στις παραλίες 
της Κασπίας οι Ιρανοί 

νεολαίοι με τους φρουρούς της 
μουσουλμανικής παράδοσης, 
που απαιτεί χωριστά μπάνια 
για άνδρες και γυναίκες. Οι νέ
οι, εκπρόσωποι της ιρανικής ε
λίτ οι περισσότεροι, με εμπει
ρία σε ξένες παραλίες όπως 
του Λος Άντζελες ή της γαλλι
κής Ριβιέρας, θέλουν να κολυ
μπήσουν ελεύθερα με την πα
ρέα τους. Οι φρουροί όμως 
παραμονεύουν παντού, απαι
τώντας την εφαρμογή του νό
μου, που θέλει τις γυναίκες να 
κολυμπούν και να λιάζονται 
κατά μόνας, αν και για τους 
άνδρες δεν υπάρχει περιορι
σμός. Εξάλλου, απαγορεύθηκε 
δια νόμου στις γυναίκες του 
Σουδάν να εργάζονται σε δη
μόσιους χώρους, όπως βενζι
νάδικα, ξενοδοχεία, εστιατό
ρια και άλλα παρεμφερή, για 
να τις “εξυψώσουν” εν γένει 
και να τις βοηθήσουν να ξανα
κερδίσουν το παλιό αξιοσέβα- 
στο “στάτους” και την αξιο- 
πρέπειά τους, που τα έχασαν 
από τότε που άρχισαν να συ
ναναστρέφονται με άντρες!!!

Ο  λογαριασμός, που έ
κανε παρέα τριών εμ
φανίσιμων ανδρών σε 

καφετέρια του Σικάγου δεν ξε- 
περνούσε τα εννέα δολάρια. 
Το φιλοδώρημα όμως που ένας 
απ’ αυτούς προσέφερε στη νε
αρή σερβιτόρα, ξεπερνούσε 
και το πιο τρελό της όνειρο.

Δέκα χιλιάδες δολάρια έγραψε 
στην επιταγή του ο γενναιόδω
ρος πελάτης για την 23χρονη 
σερβιτόρα, η οποία δεν πί
στευε στα μάτια της, γι’ αυτό 
ζήτησε και τη συνδρομή του 
διευθυντή της. Ο πελάτης ό
μως επέμενε. Τόσο ήταν το φι
λοδώρημα που ήθελε να προ
σφέρει, δεν έκαναν λάθος. Η 
κοπέλα νωρίτερα είχε πιάσει 
κουβέντα με τους τρεις κυρί
ους, αποκαλύπτοντάς τους τα 
σχέδιά της να σπουδάσει. Ο έ
νας απ’ αυτούς, ο οποίος αυτο- 
συστήθηκε ως Άγγλος γιατρός, 
φαίνεται ότι συγκινήθηκε από 
την περίπτωση και αποφάσισε 
να ενισχύσει τη φιλόδοξη 
σπουδάστρια. Προς αποφυγήν 
παρεξηγήσεων, πάντως, όταν 
της ζητήθηκε ραντεβού, εκεί
νη αρνήθηκε επικαλούμενη 
φόρτο εργασίας.

Σ ε φυλακή της Αργεντι
νής, δεσμοφύλακες έδι
ναν άδειες εξόδου σε 

κρατουμένους, για να δια- 
πράττουν ληστείες. Φυσικά με 
το αζημίωτο. Έκαναν όμως το 
μοιραίο λάθος κι έστειλαν κά
ποιον να σκοτώσει τον δικα
στή, ο οποίος διερευνούσε την 
υπόθεση. Ο δικαστής Αλμπέρ- 
το Μπάνος, όμως, ο οποίος πι
θανότατα κάτι “μυρίστηκε”, ε
ξασφάλισε την ομολογία κρα
τουμένου ότι οι δεσμοφύλακες 
του είχαν τάξει την ελευθερία 
του αν σκότωνε τον Μπάνος. 
Ο κρατούμενος έπεισε τον δι
καστή για την αλήθεια των ι
σχυρισμών του, αποκαλύπτο
ντάς του όλες τις λεπτομέρειες 
για το πώς μπήκε κρυφά στο 
σπίτι του και τον παρακολού
θησε χωρίς να γίνει αντιλη
πτός, στη διάρκεια του Σαββα
τοκύριακου.

Ο  τολμηρός λαθρεπιβά
της που ταξίδεψε 
κρυμμένος στον τρο

χό του αεροπλάνου Μπόινγκ 
της Air France για επτά ολό
κληρες ώρες, από την Αϊτή ως 
το Λος Άντζελες, κατάφερε ως 
εκ θαύματος να επιβιώσει. Οι 
μηχανικοί του αεροδρομίου α
νακάλυψαν τον άντρα, αναί

σθητο σχεδόν, μέσα στο στενό 
χώρο όπου φυλάσσεται ο μη
χανισμός προσγείωσης και τον 
μετέφεραν στο νοσοκομείο. Ο 
αγνώστων στοιχείων άντρας 
θα μπορούσε να έχει πεθάνει 
από το κρύο, είπαν οι γιατροί 
που τον εξέτασαν, σώθηκε ό
μως χάρη στον γερό οργανι
σμό του και βρίσκεται τώρα ε
κτός κινδύνου.

Θέσεις στο Διαδίκτυο 
για όποιον ενδιαφερό
μενο ήθελε να παρα

κολουθήσει ζωντανή την εκτέ
λεσή του μέσω αυτού επιχεί
ρησε να πουλήσει θανατοποι
νίτης από το Τέξας, αλλά του 
“έκοψαν τα φτερά “. Ο Μάικλ 
Τόνεϊ, καταδικασμένος σε θά
νατο το 1985 για δύο βομβι
στικές επιθέσεις που στοίχι
σαν τη ζωή σε τρεις ανθρώ
πους, εμφανιζόταν στην ιστο
σελίδα πλειστηριασμών, που
λώντας εισιτήρια για τον θά
νατο του. Στόχος του, κατά δι
κή του ομολογία, ήταν να εξοι
κονομήσει χρήματα, προκει- 
μένου να διασφαλίσει το μέλ
λον των δύο θυγατέρων του. Η 
τιμή του εισιτηρίου είχε ορι
στεί στα 100 δολάρια, αλλά οι 
εισαγγελείς είχαν άλλη άποψη 
επί του θέματος και κατάσχε
σαν τη λίστα αναμονής του 
Τόνεϊ, ο οποίος πιθανότατα θα 
αναζητήσει άλλον τρόπο εξα
σφάλισης των παιδιών του, ε
κτός και αν καταργηθεί η θα
νατική ποινή στην πολιτεία 
του Τέξας...

Σ την Ανατολή, ο μουεζί
νης εξακολουθεί να α
νεβαίνει στον μιναρέ 

και να καλεί τους πιστούς μου
σουλμάνους για την ημερήσια 
προσευχή. Στην εκσυγχρονι
σμένη Δύση, όμως, η οποία ζει 
στον παλμό της τεχνολογίας, 
τα πράγματα αλλάζουν. Απ’ 
ό,τι φαίνεται, το κάλεσμα του 
μουεζίνη δεν θα γίνεται στο 
μέλλον από το μιναρέ αλλά α
πό το τηλέφωνο. Σχετικό δη
μοσίευμα της εφημερίδας 
Times αναφέρει ότι οι μου
σουλμάνοι της Βρετανίας έθε
σαν ήδη σε λειτουργία μια νέα
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υπηρεσία, η οποία θα καλεί 
τους πιστούς για προσευχή μ’ 
ένα χαρακτηριστικό “μπιπ” 
του τηλεφώνου τους. Πώς αλ
λιώς, άλλωστε, θα μπορούσε 
να λάβει το μήνυμα ο μου
σουλμάνος στις βρετανικές 
μεγαλουπόλεις, όπου ο θόρυ
βος και η πίεση της καθημερι
νότητας ελάχιστα περιθώρια 
του αφήνουν για ηρεμία και 
προσευχή. Έλα, όμως, που η 
προσευχή πέντε φορές την η
μέρα αποτελεί υποχρέωση του 
πιστού μουσουλμάνου, ο οποί
ος στο εξής θα πρέπει να έχει 
το νου του ...στο τηλέφωνο.

Τ ρία χρόνια μετά το θά
νατο της γυναίκας του, 
η μοναξιά, η νοσταλγία 

και η περιέργεια έσπρωξαν τον 
95χρονο Πολ Τζόνστον στην 
αναζήτηση της πρώτης του α
γαπημένης, Δούλα Μάρσατ, 
94 ετών, την οποία είχε να δει 
από το κολέγιο -75 ολόκληρα 
χρόνια!- Με τα πολλά την ε
ντόπισε στο Αϊντάχο, μερικές 
εκατοντάδες μίλια από το σπί
τι του. Της έγραψε, του απά
ντησε και κάπως έτσι ...ξανα- 
βρέθηκαν. Μίλησαν για τη ζω
ή τους χώρια, για τα παιδιά 
που μεγάλωσαν, για τα βάσα
να και τις χαρές που τους έφε
ραν οι δεκαετίες. Τέσσερις η
μέρες μετά την επανασύνδεση, 
της πρότεινε να παντρευτούν. 
Το “ναι” της συνοδεύτηκε από 
ένα φιλί, που ξανάκανε και τα 
δυο τους παιδιά ...σαν να μην 
πέρασε ούτε μια μέρα....

Η ταν μια πρωτοπορια
κή εγχείρηση και οι 
γιατροί στήριζαν σ’ 

αυτήν πολλές ελπίδες. Η πρώ
τη στην ιστορία της ιατρικής 
μεταμόσχευση τεχνητής καρ
διάς πραγματοποιήθηκε επιτυ
χημένα στο Ισραήλ. Ωστόσο, 
οι Ισραηλινοί γιατροί που έλ
πιζαν ότι η τεχνητή καρδιά θα 
έλυνε το πρόβλημα εξεύρεσης 
οργάνων, απογοητεύθηκαν... 
Ο 64χρονος ασθενής, στον ο
ποίο είχαν τοποθετήσει τη με
ταλλική συσκευή, δίπλα στην 
καρδιά του, πέθανε. Οι χει
ρουργοί δήλωσαν ότι η τεχνη

τή καρδιά λειτούργησε κανο
νικά, αλλά η γενικότερη κατά
σταση του ασθενούς -που έπα- 
σχε από καρδιακή ανεπάρκεια 
σε τελική φάση- επιδεινώθη
κε, με αποτέλεσμα να επέλθει 
το μοιραίο.

Ημικρότερη εφημερίδα 
στον κόσμο και ο 
πιο... εργατικός δακτυ- 

λογράφος στην ιστορία είναι 
δύο μόνο από τα 1.000 νέα ρε
κόρ που περιλαμβάνονται στη 
φετινή έκδοση του Βιβλίου 
των Ρεκόρ Γκίνες, που κυκλο
φόρησε πρόσφατα. Ο κ. Λες 
Στιούαρτ από το Κουίνσλαντ 
της Αυστραλίας άρχισε να δα
κτυλογραφεί τους αριθμούς α
πό το ένα ως το ένα εκατομμύ
ριο (ολογράφως) με το ένα δά
κτυλο, το 1982. Ολοκλήρωσε 
τον “άθλο” του μετά από 16 
χρόνια και επτά μήνες, αφού 
κατανάλωσε 19.990 σελίδες 
“μεγέθους γραφομηχανής” και
1.000 κορδέλες μελάνης. Ο κ. 
Στιούαρτ ο οποίος λόγω ατυ
χήματος δεν μπορεί να εργα
στεί ούτε να χρησιμοποιήσει 
τα δύο χέρια στη γραφομηχα
νή του, δακτυλογραφούσε 
τρεις σελίδες σε έξι ώρες ημε- 
ρησίως κάθε ημέρα από το 
1982. Σημαντική και η έκδοση 
της μικρότερης εφημερίδας 
παγκοσμίως, της εβδομαδιαίας 
“Vossa Senhoria” που εκδίδε- 
ται στη Βραζιλία. Με διαστά
σεις 3,5 X 2,5 εκ., η εφημερί
δα έχει 16 σελίδες στις διαστά
σεις μεγάλου γραμματόσημου. 
Ανάμεσα στα νέα ρεκόρ ξεχω
ρίζουν: ο πιο νεαρός ντισκ τζό
κεϊ (δετών), η γάτα που επέζη- 
σε 80 ημέρες καταπλακωμένη 
σε ερείπια έπειτα από σεισμό, 
ο μικρότερος σύμβουλος σου
περμάρκετ (7 ετών) και το α
κριβότερο σκαθάρι (56.000 
στερλίνες δηλαδή γύρω στα 30 
εκατ. δραχ). Στην 46η έκδοση 
του εφέτος, το “Βιβλίο των Ρε
κόρ Γκίνες”, αφού εκδίδεται 
ανελλιπώς από το 1955, κυ
κλοφορεί σήμερα σε 23 γλώσ
σες και έχει πουλήσει περισ
σότερα από 90 εκατομμύρια α
ντίτυπα, κατέχοντας το ίδιο έ
να παγκόσμιο ρεκόρ.

Α ν είχε κανείς κάτι πο
λύτιμο να φυλάξει και 
δεν του αρκούσαν 

κρυψώνες στο σπίτι του, πού 
θα έβρισκε καταλληλότερη 
κρυψώνα από τις θυρίδες της 
κεντρικής τράπεζας της χώρας 
του; Προφανώς μ’ αυτό το 
σκεπτικό η Αστυνομία της Βε
νεζουέλας “κατέθεσε” στην 
τράπεζα 130 κιλά κοκαΐνης, ώ
σπου να ελευθερωθούν οι ειδι
κές αποθήκες της. Σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία, τα 
ναρκωτικά που κατάσχονται 
δεν μπορούν να καταστρα
φούν προτού ολοκληρωθεί η 
ανακριτική διαδικασία. Με δε
δομένο, λοιπόν, ότι η φετινή 
συγκομιδή κατασχέσεων στη 
Βενεζουέλα έχει φθάσει σε ύ
ψος ρεκόρ, η Αστυνομία δεν 
διαθέτει πλέον αρκετό χώρο 
για τη φύλαξη των ναρκωτι
κών. Η διεύθυνση της τράπε
ζας προσφέρθηκε να λύσει το 
πρόβλημα, ευχόμενη παράλ
ληλα να μην εξελιχθεί αυτό σε 
συνήθεια

Ο ι καλύτεροι πράκτο
ρες της αστυνομίας 
της Βραζιλίας είναι 

νεοπροσληφθείσες γιαγιάδες, 
με βασικά προσόντα την πε
ριέργεια και το κουτσομπολιό! 
Οι ηλικιωμένες κυρίες του 
προαστίου Ιπανέμα του Ρίο 
ντε Τζανέϊρο ανέλαβαν να 
“κατασκοπεύουν” και να ανα
φέρουν στην αστυνομία ύπο
πτες κινήσεις που εντοπίζουν 
από το παράθυρο του σπιτιού 
τους. “Αδιάκριτη γειτόνισσα” 
ονομάζεται το πρόγραμμα που 
έθεσε σε εφαρμογή πρόσφατα 
η ένωση καταστημάτων λιανι
κής πώλησης του προαστίου, 
σε συνεργασία με την τοπική 
αστυνομία. Σαράντα εθελό
ντριες, όλες ηλικιωμένες γυ
ναίκες, εφοδιάστηκαν με κιά
λια για να παρακολουθούν τις 
ύποπτες κινήσεις στη γειτονιά 
τους. “Είναι μυστικοί πράκτο
ρες 007 του προαστίου Ιπανέ- 
μα” σχολίασε ο Κάρλος Μον- 
σαρντίμ, πρόεδρος της ένωσης 
καταστημάτων λιανικής πώλη
σης. Το πρόγραμμα έφερε τα 
πρώτα αποτελέσματα. Μία α

πό τις “αδιάκριτες γειτόνισ- 
σες” ειδοποίησε την αστυνομί
α για μια ληστεία σε γειτονικό 
πολυτελές διαμέρισμα. Η α
στυνομία συνέλαβε τρεις νεα
ρούς, που φέρεται να ανήκουν 
σε συμμορία, και ανακάλυψε 
κρύπτη με όπλα και κλεμμένα 
κοσμήματα.

Π ερισσότεροι από
13.000 Ιάπωνες θα έ
χουν υπερβεί στο τέ

λος του Σεπτέμβρη τα 100 
χρόνια ζωής τους, όπως ανα
κοίνωσε η ιαπωνική κυβέρνη
ση. Ιδιαίτερη εντύπωση προ- 
καλεί το γεγονός ότι το 83,4% 
από αυτούς είναι γυναίκες. Για 
δεύτερη, εξάλλου, συνεχή 
χρονιά, η ηλικίας 113 ετών κυ
ρία Καμάτο Χόνγκο παραμέ
νει ο γηραιότερος άνθρωπος 
της χώρας. Η κυρία Χόνγκο 
ζει με την 76χρονη κόρη της 
στην Καγκοσίμα, 985 χιλιόμε
τρα νοτιοδυτικά του Τόκιο, 
στο νησί Κιουσού. Ο μέσος ό
ρος της ζωής στην Ιαπωνία εί
ναι τα 84 χρόνια για τις γυναί
κες και τα 77 για τους άνδρες. 
Πρόκειται για τους υψηλότε
ρους δείκτες μακροζωίας σε ο
λόκληρο τον κόσμο. Οι Ιάπω
νες κατέχουν το προνόμιο αυ
τό από το 1986 και το οφεί
λουν κυρίως στην υγιεινή δια
τροφή τους και στην υψηλού 
επιπέδου ιατρική φροντίδα την 
οποία απολαμβάνουν.

Κ ορεάτης ορειβάτης 
που δεν έχει χέρια θα 
προσπαθήσει να φτά

σει στην κορυφή του όρους Έ
βερεστ, ανακοίνωσε το υπουρ
γείο Τουρισμού του Νεπάλ. Ο 
Κιμ Χονγκ-Μπιν, του οποίου 
τα άνω άκρα ακρωτηριάστη
καν λόγω κρυοπαγημάτων το 
1991 σε εξερευνητική αποστο
λή στην Αλάσκα, δεν μπορεί 
να κρατήσει μπαστούνι του 
σκι ούτε να κρατηθεί από 
σχοινί.

Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη 
Κοκκίνου
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΡΕΣ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
Ορι ζό ντι α
1. Δώρο yta τη νέα χρονιά, 9. Κι έτσι λέγονται τα 

φάλτσα, τα παράφωνα, 10. Κορυφή της Πίνδου, 11. Δι
πλό ηχεί στη ζούγκλα, 12. Παλιά αντιπολεμική ταινία, 
13. Χόμπι... σελέμη, 15. Μέσα στη... φάκα, 17. Σταυ- 
ρολεξικός ... θεός, 18. Αν τυχόν (ιδιωμ.), 20. Ασιατικό 
κράτος με πρωτεύουσα την Τεχεράνη, 22. Ρουμανικά 
νομίσματα, 24. Ψεύτικο, πλασματικό, 26. Τμήμα καλ
λιεργημένου αγρού (ξ.λ.), 27. Τόπος λατρείας του θεού.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Και αλκαλικές υπάρχουν, 2. Χοντρά ναυτικά σχοι

νιά, 3. Εκστασιαζόμενοι το βλέπουν, 4. Συνθετικό Α
σιατικών τοπωνυμιών, 5. Τίτλος Κοζάκων αρχηγών, 6. 
Με τα ζυγά... παίζονται, 7. Απρόσβλητα από ασθένειες, 
8. Σκανδιναβική αεροπορική εταιρία, 14. Μονόξυλο 
πλοιάριο (ξ. λ.), 16. Ένα ζώδιο, 19. Ειρηνικό... δέντρο, 
21. Μικρό και.... ουδέτερο, 23. Έργο του “Το όνομα 
Του Ρόδου” , 25. Όμοια σύμφωνα.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

0  μικρός ντέτεκτιβ και ο Αστυνόμος Παπασπύρου έ
φτασαν πολύ γρήγορα μετά από το τηλεφώνημα 
που δέχτηκαν από τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, που 

υποστήριζε ότι γνώριζε τον δράστη της μεγάλης ληστείας 
που είχε γίνει πριν από λίγες ώρες στη μεγαλύτερη τράπε
ζα της Αθήνας. Οι ληστές έκλεψαν 100 κιλά χρυσού αξίας 
ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Ο Αστυνόμος Παπασπύρου ήταν πολύ αναστατωμένος. 
Το γεγονός έγινε στο χώρο της δικής του δικαιοδοσίας και 
έπρεπε οπωσδήποτε το συντομότερο δυνατόν να εξιχνια
στεί η ληστεία. Για τον λόγο αυτό ζήτησε τη βοήθεια του 
μικρού του φίλου Κώστα Διγενή, που όπως είναι γνωστό, 
όλοι στην Αστυνομία αποκαλούσαν “μικρό ντετέκτιβ”.

Το σπίτι του Παπαμιχαήλ ήταν μια μονοκατοικία, σε μιά 
όμορφη περιοχή της Αθήνας με μικρά σπίτια και κήπους. 
Άρχισε αμέσως να τους διηγείται τι είχε συμβεί:

“Ακόυσα από την τηλεόραση ότι είχαν κλαπεί 100 κιλά 
ράβδοι χρυσού αξίας εκατομμυρίων. Αργότερα όταν πότι
ζα τα λουλούδια στον κήπο μου είδα τον Νίκο Ξανθόπου- 
λο που είναι γείτονάς μου να μπαίνει στο σπίτι του σιγά σι
γά, κοιτάζοντας δεξιά και αριστερά, φοβούμενος μήπως 
τον παρακολουθούν. Κρατούσε στο χέρι του μια βαλίτσα. 
Βλέποντας τον σ’ αυτήν την κατάσταση μου φάνηκε ύπο
πτος, γι’ αυτό ανέβηκα αμέσως στο σπίτι. Από τη σοφίτα 
πήρα τα κιάλια μου και τα έστρεψα προς το σπίτι του Ξαν- 
θόπουλου. Και έμεινα έκπληκτος! Ανοιξε τη βαλίτσα του 
και άρχισε να εξετάζει τις ράβδους χρυσού που προφανώς 
είχε κλέψει πριν λίγη ώρα. Πρέπει να τον συλλάβετε αμέ
σως κύριε Αστυνόμε. Σίγουρα αυτός είναι ο κλέφτης”.

Ο μικρός “ντετέκτιβ” τον κοίταξε στα μάτια.
-Πώς είναι οι σχέσεις σας με τον γείτονα σας κύριε Πα- 

παμιχαήλ; ρώτησε ο μικρός ντετέκτιβ.
-Δεν μπορώ να πω ότι είναι καλές. Η αλήθεια είναι ότι 

ανάμεσα μας υπάρχει φοβερό μίσος. Αλλά αυτό τι σχέση 
έχει με την υπόθεση;

-Έχει και παραέχει. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω! Τον 
μισείτε τόσο, ώστε να θέλετε να τον κατηγορήσετε άδικα 
για κάτι που δεν έκανε;” .

-Τι...τι θέλετε να πείτε. Αφού σας είπα, τον είδα με το 
χρυσάφι...

Τι ήταν αυτό που δεν έπεισε τον μικρό ‘’ντετέ- 
κτιβ” .Τα...”

Πώς αλήθεια έφτασε σ ’ αυτό το συμπέρασμα ο θρυ
λικός μικρός ντετέκτιβ;

Λύση προβλήματος προηγουμένου τεύχους
Ένας άνθρωπος τόσο πολύ μεθυσμένος ώστε να μη γνω

ρίζει καν, κατά την περιγραφή της υπηρέτριας, “κατά πού 
πέφτει το δωμάτιό του” θα ήταν αδιανόητο πριν πέσει για 
ύπνο, να βγάλει τα ρούχα του, να τα διπλώσει παραδειγμα
τικά, να βάλει στην κρεμάστρα το σακάκι του και να φο
ρέσει τις πιτζάμες του. Το πιο πιθανό θα ήταν να έπεφτε με 
τα ρούχα ή τουλάχιστον να τα πετούσε όπου έβρισκε. Αρα 
κάτι άλλο είχε συμβεί από αυτό που ισχυρίζεται η υπηρέ
τρια.
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Για τους μικρούς μας ΦΙΛΟΥΣ

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ
Το οξυγόνο στην ατμόσφαιρα από την αρχή της δη

μιουργίας του κόσμου είναι πάντοτε 21%. Εάν άλλαζε αυ
τό το ποσοστό και είχαμε 20% οξυγόνο, τότε όλος ο ζω
ντανός οργανισμός του πλανήτη μας θα υπέφερε από τα
χυπαλμία και δύσπνοια. Εάν ήταν 22% θα δημιουργούσε 
προβλήματα στο οικοσύστημα γιατί αφ’ ενός με το άναμα 
ενός σπίρτου ολόκληρες δασικές εκτάσεις θα καιγόντου
σαν με απίστευτη ευκολία αφ’ ετέρου οι καύσεις στον ορ
γανισμό μας θα ήταν εντονότερες με βλαβερές για μας συ
νέπειες.

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΕΑΝ Η ΓΗ 
ΔΕΝ ΓΥΡΙΖΕ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ;

Αν η γη δεν γύριζε περί τον άξονα της δεν θα είχαμε τις 
τέσσερις εποχές, Φθινόπωρο, Χειμώνα, Ανοιξη και Καλο
καίρι. Εάν δεν γινόταν αυτή η περιστροφή δεν θα είχαμε 
προετοιμασία του εδάφους για ανθοφορία και καρποφορί
α και γενικά όσα αφορούν τη βλάστηση.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ;
Η θέση της γης είναι η πιο ιδεώδης σε σχέση με τους άλ

λους πλανήτες. Στην επιφάνεια του Ήλιου υπάρχει θερμο
κρασία 6.000 βαθμών Κελσίου. Αν η γη βρισκόταν στη θέ
ση του Ερμή ή της Αφροδίτης θα ήταν ένα φλέγόμενο κα
μίνι. Αν πάλι βρισκόταν στη θέση του Κρόνου, του Ουρα
νού του Ποσειδώνα ή ίου Πλούιωνα θα ήταν ένα φοβερό ψυγείο.

ΕΝΑ ΗΜΕΡΟΝΥΚΤΙΟ ΜΕ 120 ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Έχει μετρηθεί ότι η γη κινείται με ταχύτητα 1760 χιλιό

μετρα το λεπτό. Ταχύτητα εκπληκτική! Γιατί όμως, τόση 
ταχύτητα; Για να δούμε: αν, π.χ., έτρεχε με 176 χιλιόμετρα 
το λεπτό, ημέρα και νύχτα θα είχαν όχι 12 αλλά 120 ώρες! 
Φανταστείτε τώρα ένα Καλοκαιρινό ημερονύκτιο με 120 
ώρες σε 40 C θερμοκρασία.

ΑΝ Η ΣΕΛΗΝΗ ΔΕΝ ΑΠΕΙΧΕ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ 380.000 ΧΛΜ
Αν η σελήνη δεν απείχε από τη γη 380.000 χλμ. αλλά

80.000 χλμ. όπως συμβαίνει σε άλλους πλανήτες, τότε δύ
ο φορές το εικοσιτετράωρο θα ξεσηκώνονταν στους ωκε
ανούς και στις θάλασσες πελώριες παλίρροιες και τα τερά
στια κύματα τους θα ξεχύνονταν καταστροφικά στην ξη
ρά.

ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ ΟΥΤΕ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ
Η κίνηση της γης γύρω από τον άξονα της σε 1600 χρό

νια είναι τόσο σταθεαή, ώστε η διάρκεια της ημέρας δεν 
άλλαξε ούτε κ α ^ ^ ^ β  του δευτερολέπτου. Αυτό θα πει 
ακρίβεια^___________

ΆΝΘΡΩΠΟΣ
ΪΝ  ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ης Αφροδίτη κινείται με μικρή ταχύτητα, ώστε 
Γϊακή της μέρα να ισοδυναμεί με 127 δικές μας. Αν 

'συνέβαινε κάτι τέτοιο στόν πλανήτη μας το ημερονύκτιό 
μας θα είχε 3.047 ώρες, οπότε καταλαβαίνετε τι θα γινό
ταν εκεί; Όταν μάλιστα η θερμοκρασία αυτού του πλανή
τη φτάνει στους 480 βαθμούς Κελσίου.

0  αέρας 

αποτελείται 
κυρίως από 

τα αέρια Άζωτο 
(78%) 

και Οξυγόνο 

(21%). 
Περιέχει 

επίσης και νερό 
σε αέρια 

μορφή 

(που λέγεται) 
υδρατμός 

και μικροσκοπικά 
σωματίδια 

από άλατα, 
σκόνη και 

διάφορα 

άχρηστα υλικά.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

1 .  Του φτωχού και του χωριάτη είναι σύντροφος πι
στός. Στα παλιά εκείνα χρόνια το καβάλησε ο Χριστός.
Τι είναι;

. Τι είναι εκείνο που χωρίς να είναι δεμένο, λύνεται; 
Τι είναι;

ΛΥΣΗ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ

X .Το χιόνι. 2 . Ο γλάρος.

(Οι 5 πρώτοι μικροί μας φίλοι που θα μας στείλουν τις 
σωστές απαντήσεις των αινιγμάτων θα κερδίσουν από ένα 
βιβλίο και μία κασέτα με ιστορίες του Καραγκιόζη. Για το 
περιοδικό Αστυνομική Επιθεώρηση, Λ. Κηφισίας 23 Μα
ρούσι 151 25 (Υπόψη κ. Τσινάλη Κωνσταντίνου).

Στο τεύχος αυτό είχαμε γράμματα απ' όλη την Ελλά
δα. Θερμά συγχαρητήρια στους Βουλγαρίδη Στέφανο, 
Ηλέκτρα Χρηστίδη, Μαρίνου Ελένη, Χρήστο Μπίρ- 
μπα, Βασιλική Κίου, Εύη Ντερνελή, Κωνσταντίνο Κα
τσίκα, Γεώργιο Παπακώστα, Δημήτριο Παπακαμένο, 
Δημήτριο Χριστίδη, για τις σωστές απαντήσεις τους. 
Σύντομα θα αποστείλουμε τα δώρα σας.

Επιμέλεια: 
Αστ/κας Κων/νος Τσινάλης
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'x'v  Ο κ. Ιωάννης Ηλιάκης από το 
Πετροκεφάλι Καινούργιου σε ευχαριστή
ρια επιστολή του που απευθύνει προς την 
πολιτική και φυσική ηγεσία του Υπουργεί
ου Δημόσιας Τάξης, αναφέρει: "ΟΑρχιφύ- 
λακας κ. Καπελάκης Στυλιανός που υπηρε
τεί στο 5ο ΤΕΛ της Δ/νσης Προσωπικού, έ
σωσε πρόσφατα από βέβαιο πνιγμό και με 
κίνδυνο της δικής του ζωής τα δύο μου παι
διά Διογένη και Μαρία Ηλιάκη, 20 και 18 
ετών αντίστοιχα, που είχαν παρασυρθεί από 
τα κύματα στην παραλία Κομός του Ν. Η
ρακλείου. Ο Άνθρωπος αυτός πάλεψε με ό
λες του τις δυνάμεις ψυχικές και σωματικές 
και κατάφερε να βγάλει αναίσθητα τα δύο 
παιδιά στην παραλία. Τους έκανε τεχνητή α
ναπνοή και συνέχισε να δίνει τις πρώτες 
βοήθειες και κατά τη μεταφορά τους στο 
Κέντρο Υγείας της περιοχής. Αν δεν υπήρχε 
ο άνθρωπος αυτός σήμερα εγώ και η οικο
γένεια μου θα θρηνούσαμε τα δυο μας παι
διά. Με την αυτοθυσία του, το θάρρος, την 
ψυχραιμία, την υψηλή αίσθηση του χρέους 
προς το συνάνθρωπο, αλλά και με τις γνώ
σεις του τίμησε τη λέξη άνθρωπος και την 
υπηρεσία του. Ευχαριστούμε και ευγνωμο
νούμε τον άνδρα Στυλιανό Καπελάκη και το 
Σώμα που υπηρετεί. Τέτοιες πράξεις και τέ
τοιοι άνθρωποι αποτελούν παράδειγμα 
προς μίμηση από τους συνανθρώπους 
μας. ”

Ο Δήμαρχος Νέας Μάκρης Ατ
τικής κ. Ιορδάνης Λουίζος εκφράζει τα 
συγχαρητήριά του προς το Διοικητή και ό
λο το προσωπικό του Αστυν. Τμήματος 
Νέας Μάκρης, για την επιτυχία τους να ε
ξαρθρώσουν σπείρα αλβανών κακοποιών 
που δρούσε στην περιοχή, γεγονός που εί
χε σαν αποτέλεσμα -όπως αναφέρει στην 
ευχαριστήρια επιστολή του- την εμπέδωση 
του αισθήματος ασφαλείας στους δημότες 
της πόλης του.

Η Ένωση Εμποροεπαγγελματο- 
βιοτεχνών Μυκόνου εκφράζει τα θερμά 
της συγχαρητήρια προς όλο το προσωπικό 
του Α.Τ. Μυκόνου, για την άμεση και επι
τυχή επέμβασή του να συλλάβει το δράστη 
της πρωτοφανούς, για τα δεδομένα της 
Μυκόνου, ληστείας που έγινε πρόσφατα 
σε Ανταλλακτήριο Συναλλάγματος της 
Μυκόνου.

-Ο Πρόεδρος, το Δ.Σ., ο Αρχη
γός και το προσωπικό της Β’ Κατασκήνω
σης Ηλικιωμένων Νέας Πεντέλης αισθά
νονται την ανάγκη να εκφράσουν τις θερ
μές τους ευχαριστίες προς το Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης και ειδικότερα προς ό

λους τους Μουσικούς της Μπάντας της 
Ελληνικής Αστυνομίας, για την υπέροχη 
βραδιά που τους χάρισαν σε πρόσφατη εκ
δήλωση.

Το Δ.Σ και τα μέλη του Εξωρα- 
ϊστικού Συλλόγου του Οικισμού Αγριλέζας 
Σουνίου ευχαριστούν θερμά και συγχαί
ρουν το Γεν. Γραμματέα του Υ.Δ.Τ. κ. Δη- 
μήτριο Ευσταθιάδη, τον Δ/ντή 
Αστυνομίας Ανατ. Αττικής και όλο το 
προσωπικό του Α.Τ. Λαυρίου, οι οποίοι 
βρέθηκαν στο χώρο της καταστροφής κο
ντά στους μόνιμους κατοίκους και τους 
παραθεριστές του οικισμού.

Ο Δήμαρχος Παραλίας Ν. Πιε
ρίας κ. Μπογιατζής Χρήστος, το Δημοτικό 
Συμβούλιο και το Τοπικό Συμβούλιο Δη
μοτικού Διαμερίσματος Παραλίας του ιδί- 
ου Δήμου, αισθάνονται την υποχρέωση να 
ευχαριστήσουν την Αστυν. Δ/νση Πιερίας 
καθώς και το Αστυν. Τμήμα, την Τροχαία 
και την Τουριστική Αστυνομία Κατερί
νης, για την άψογη και αποτελεσματική 
διατήρηση της τάξης σ’ ένα από τα μεγα
λύτερα τουριστικά θέρετρα του Ν. Πιερί
ας. Επίσης ο Δήμαρχος Αιγινίου συγχαίρει 
το προσωπικό της Α.Δ. Πιερίας για τη 
συνδρομή του στην επιτυχία της μεγάλης 
εμπορικής Έκθεσης.

Ο εκπρόσωπος της Ιονικής 
Καλτσοποιίας με έδρα τη Θεσ/νίκη κ. Α- 
δαμίδης Αχιλλέας συγχαίρει και ευχαρι
στεί την Αστυν. Δ/νση Κιλκίς και ιδιαίτε
ρα το Α.Τ. Νέας Σάντας Κιλκίς, διότι χάρη 
στην έγκαιρη και αποφασιστική επέμβασή 
τους απετράπη πρόσφατα ληστεία και ο
λικός βανδαλισμός σε βάρος της εταιρείας.

Η ρε, Αργυρόπουλος Βασίλειος 
κάτοικος Θεσ/νίκης ευχαριστεί θερμά τους 
Αστυφύλακες της Άμεσης Δράσης Θεσ/νί
κης Χατζηηλία Ιωάννη και Δακλαδά Πα
ναγιώτη, για τη σύλληψη δύο αλλοδαπών 
γυναικών, οι οποίες του άρπαξαν από την 
τσέπη, ενώ βρισκόταν μέσα σε λεωφορείο, 
το ποσό των 290.000 δρχ. Τις ευχαριστίες 
του εκφράζει επίσης και προς όλο το προ
σωπικό του A’ A. Τ. Θεσ/νίκης, για την 
ταχύτητα και αποτελεσματικότητα των ε
νεργειών τους.

Ο  κ. Βασίλης Μπάβας κάτοικος 
Θεσ/νίκης εκφράζει τις θερμές του ευχαρι
στίες προς το προσωπικό του Α.Τ. Τρί- 
γλιας Θεσ/νίκης και ιδιαίτερα προς τους 
Ανθ/μο Καλαθά Νικόλαο και Αρχ/κες 
Κασσά Απόστολο και Νουκαάρη Σταυ

ρούλα, για τη σπουδαία βοήθεια που του 
πρόσφεραν μετά από το τροχαίο ατύχημα 
στο οποίο είχε εμπλακεί. "Το ότι σήμερα 
βρίσκομαι εν ζωή -επισημαίνει ο ίδιος στην 
επιστολή του- οφείλεται, καθ’ ομολογία 
των ιατρών, στην ταχύτητα και αυταπάρνη
ση που έδειξαν οι ανωτέρω αστυνομικοί 
του Τμήματος Τρίγλιας Θεσ/νίκης".

κ. Μπούνιας Λουκάς κάτοι
κος Κολωνακίου Αττικής, εκφράζει τις 
θερμές του ευχαριστίες και συγχαίρει 
τους: Ανθυπαστυνόμο Βουδούρη Χαράλα
μπο και Αρχιφύλακες Τσιάνη Ρίζο και Κα- 
ρίνο Ευριπίδη, που υπηρετούν στο Αστυ
νομικό Τμήμα Καπανδριτίου Αττικής, για 
την άμεση επέμβασή τους σε αγωγό ασαν
σέρ 2,5 μέτρων στον οποίο είχαν χάσει τις 
αισθήσεις τους, ο ίδιος με τον γιο του Αλέ
ξανδρο, λόγω αναθυμιάσεων. “Η επέμβα
σή τους αυτή κατέστη σωτήρια -αναφέ
ρουν οι ίδιοι στην επιστολή τους- διότι τυ
χόν καθυστέρηση θα μπορούσε να έχει δυ
σάρεστες συνέπειες για τη ζωή μας”.

Ο  πρόεδρος του Τοπικού Συμ
βουλίου και όλοι οι κάτοικοι Αμφιθέας 
Κορινθίας εκφράζουν τις ευχαριστίες τους 
προς τον Αρχ/κα Χρήστο Λιούπρα που υ
πηρετεί στο Α.Τ. Ξυλοκάστρου, για τις υ
περάνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλε 
μαζί με τους κατοίκους, όταν είχε περικυ
κλωθεί το χωριό τους από την πρόσφατη 
πυρκαγιά, συμβάλλοντας έτσι τα μέγιστα 
στην προστασία τόσο της ζωής όσο και της 
περιουσίας των κατοίκων.

E 2 f e  Ο  Πρόεδρος των Ελληνικών 
Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχει
ρήσεων Ρόδου κ. Καστελλοριζιός Εμμα
νουήλ εκφράζει τα συγχαρητήριά του προς 
τους επικεφαλής της Γενικής Αστυνομικής 
Δ/νσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και 
της Α.Δ. Δωδεκάνησου καθώς επίσης και 
προς όλο το προσωπικό του Τμήματος Α
σφαλείας Ρόδου, για την εξιχνίαση και 
σύλληψη των δολοφόνων της Αγγλίδας 
τουρίστριας Louise Sullivan.

Η ί Ι ^  ©  Δ/ντής της Τράπεζας Εργασί
ας του καταστήματος Ζακύνθου κ. Αντώ
νιος Αντωνόπουλος ευχαριστεί και συγχαί
ρει την Ελληνική Αστυνομία και ειδικότε
ρα το Διοικητή και όλο το προσωπικό του 
Τμήματος Ασφαλείας Ζακύνθου, για τον 
εντοπισμό του δράστη ληστείας που έγινε 
πρόσφατα σε βάρος χρηματαποστολής της 
Τράπεζας.

Επιμέλεια: 
Π. Κ Γεώργιος Χονδροματίδης
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Κηφισίας 23 ,151 23, Μαρούσι, τηλ. 6854.609, 6828.525, fax: 6849.352

Τ ο περιοδικό «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» εκδίδεται κάθε δύο μήνες σε 55.000 αντίτυπα, τα οποία 
προορίζονται για 45.000 υπαλλήλους της Ελληνικής Αστυνομίας και για 10.000 ιδιώτες συνδρομητές. Το περιοδικό 
έχει ως σκοπό την επαγγελματική επιμόρφωση και τη γενικότερη πληροφόρηση του προσωπικού της Ελληνικής 

Αστυνομίας καθώς και την προβολή του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό.
Τα έσοδα του περιοδικού διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη των εξόδων έκδοσής του. Τυχόν ενεργητικά 
υπόλοιπα μεταφέρονται στα έσοδα του επόμενου έτους με σκοπό την παραπέρα βελτίωσή του ή για την ενίσχυση 
αναξιοπαθούντος προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
Εκτυπώνεται σε σχήμα 30 X 20,5 cm και έχει 128 σελίδες πλέον του εξωφύλλου. Το περιοδικό εκτυπώνεται εξ ολοκλήρου 
τετράχρωμο. Ο ωφέλιμος χώρος κάθε σελίδας είναι 26,5 X 18,4 cm (1/2 σελίδας 18,4 X 13,2 cm και 1/4 σελίδας 13,2 X 9,2 
cm).
Για την καταχώρηση διαφημίσεων διατίθενται το πίσω εξώφυλλο, δύο εσώφυλλα του εξωφύλλου και είκοσι σελίδες του 
εσωφύλλου.

Οι τιμές των καταχωρούμενων διαφημίσεων έχουν καθορισθεί ως εξής:

Πίσω εξώφυλλο 
Ιο εσώφυλλο 
2ο εσώφυλλο 
Εσωτερική σελίδα 
Μισή εσωτερική σελίδα 
1/4 4χρ. εσωτερικής σελίδας 
1/4 Α/Μ εσωτερικής σελίδας

250.000 δραχμές / τεύχος
200.000 δραχμές / τεύχος
180.000 δραχμές / τεύχος
150.000 δραχμές / τεύχος
80.000 δραχμές / τεύχος
50.000 δραχμές / τεύχος
30.000 δραχμές / τεύχος

Η τιμή για την ένθεση προ-εκτυπωμένων διαφημιστικών εντύπων καθορίζεται στις 200.000 δραχμές ανά 10.000 αντίτυπα. 
Στους διαφημιζόμενους παρέχονται οι ακόλουθες εκπτώσεις: 10 % μετά δύο συνεχείς καταχωρήσεις, 20 % μετά τέσσερες 
συνεχείς καταχωρήσεις και 30 % μετά από έξι συνεχείς καταχωρήσεις. Ως συνεχείς καταχωρήσεις θεωρούνται και οι 
διαφημίσεις που φιλοξενούνται ανά δύο τεύχη. Οι τιμές των διαφημίσεων, μετά τον υπολογισμό την τυχόν εκπτώσεων, 
επιβαρύνονται με ΦΠΑ 18% και με αγγελιόσημο 20%.
Οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να παραδίδουν τη μακέτα των διαφημίσεών τους σε ηλεκτρονική μορφή ή σε έτοιμα φιλμς 
(αναπαραγωγές).
Οι υπό καταχώρηση διαφημίσεις προεγκρίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή του περιοδικού. Μετά την προέγκριση 
καταρτίζεται συμφωνητικό (έντυπο εντολής καταχώρησης διαφήμισης) με το διαφημιζόμενο, στο οποίο καθορίζονται οι 
τεχνικές λεπτομέρειες, ο αριθμός των καταχωρήσεων, η θέση, η διάσταση, το χρώμα και το κόστος της διαφήμισης.
Η αξία κάθε καταχώρησης εξοφλείται τοις μετρητοίς εντός μηνός από την κυκλοφορία κάθε τεύχους και πάντως πριν την 
έκδοση του επομένου τεύχους, γεγονός που πιστοποιείται με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και εξοφλητικής 
απόδειξης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης της αξίας της διαφήμισης, διακόπτεται η συνεργασία με το 
διαφημιζόμενο.
Οι ενδιαφερόμενοι για καταχώρηση διαφημίσεων ή για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, μπορούν να 
απευθύνονται στον υπεύθυνο διαφημίσεων του περιοδικού (τηλ. 01-6854.609).

Δ Ε Λ Τ ΙΟ  ΕΓΓΡΑ Φ Η Σ Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Η

Επιθυμώ να με εγγράψετε συνδρομητή στο διμηνιαίο περιοδικό «Αστυνομικό Επιθεώρηση» 
(Λ. Κηφισίας 23,15123 Μαρούσι) για ένα χρόνο (6 τεύχη).

Έστειλα ή εσωκλείω την υπ’ αριθμόν...................................ταχυδρομική επιταγή.
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 2.500 δραχμές 

(οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται με τα ταχυδρομικά τέλη).
Η αποστολή του περιοδικού επιθυμώ να αρχίσει από το τεύχος του μηνός.......................................... .

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:..................................................................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:...................................................................................................................................................

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:.......................................ΤΗΛΕΦΩΝΟ:........................... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ....................



Η Βία στην Οικογένεια είναι Έγκλημα!
ΣΠΑΣΤΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ!

Γραμμή SOS της Γενικής Γραμματείας Ισότητας: 01-322 0900

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν  ΓΙΑ

Θ Ε Μ Α Τ Α  Ι Χ Ο Τ Η Τ Α Ζ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Ευρωπαϊκή Εκστρατεία 
Κατά της Βίας στην Οικογένεια


