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Ο ΝΕΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Ε

κτιμώντας τις αυξημένες υποχρεώσεις του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά την ένταξη σ’ αυτό της
Ε.Υ.Π., τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη και την
προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων, ο Πρωθυπουργός, κατά τον πρό

σφατο ανασχηματισμό, ενίσχυσε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου με
ένα ακόμη στέλεχος, τον Υφυπουργό κ. Ευάγγελο Μαλέσιο.
Αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης και τη συνεδρίαση
του Υπουργικού Συμβουλίου, στο ΥΔΤ έλαβε χώρα η τελετή υποδοχής του
νέου Υφυπουργού. Ο Υπουργός μας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αφού ανα
φέρθηκε στη νέα διεθνή πραγματικότητα, επεσήμανε την αναγκαιότητα επαναχάραξης νέων πολιτικών ασφάλειας, επανακαθορισμού δράσεων και
αναδιοργάνωσης Υπηρεσιών, ώστε το Υπουργείο να ανταποκριθεί στα αι
τήματα των πολιτών που είναι σήμερα η υπεράσπιση της Δημοκρατίας, η
προστασία των δημοκρατικών δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών

Ο

νέος Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης,
Ευάγγελος Μαλέσιος, ιατρός πνευ

μονολόγος, γεννήθηκε στο Πολύδωρο
Ιωαννίνων το 1951. Είναι έγγαμος με τη
φιλόλογο Διαμαντούλα Παντούλα. Έχει

όλων των πολιτών ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία και προέλευση.
Στη συνέχεια ο κ. Υπουργός παρουσίασε το νέο Υφυπουργό στις ηγε
σίες και τις αντιπροσωπείες του προσωπικού της ΕΥΠ, των Σωμάτων Α
σφαλείας, της ΠΑΜ - ΠΣΕΑ και της Διεύθυνσης Αγροφυλακής, τονίζο
ντας το ήθος, τη συνέπεια και τη μακρά του παρουσία στα πολιτικά πράγ

ένα γιο και μία κόρη.
Εξελέγη βουλευτής Ιωαννίνων με το
ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις εκλογές του 1993, του
1996 και του 2000. Πρόεδρος της Μόνι

ματα της χώρας μετά τη μεταπολίτευση του 1974.
Ο κ. Μαλέσιος, απαντώντας στην προσφώνηση του Υπουργού Δημό
σιας Τάξης, τόνισε μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

μης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

“Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και πιστεύω πως,

της Βουλής, μετέχει και στη Διαρκή Ε

μαζί με την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο κ. Πρωθυπουργός, θα μπορέσω

πιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.

να τιμήσω τη δική σας εμπιστοσύνη και τη μακρόχρονη φιλία και συνεργα

Είναι μέλος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από το
1974. Από το 1982 έως το 1983 διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Επιστημόνων
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Μέλος της Κεντρικής Ε
πιτροπής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από το 1984.
Πρόεδρος της Αντιπροσωπευτικής Συ
νέλευσης Κοινωνικού

Ελέγχου του

Οργανωτικού

βαίνουμε, θέματα όπως είναι ο άνθρωπος, οι πολίτες μας και η ασφάλειά
τους, το αίσθημα της ασφάλειας με όλους τους ψυχολογικούς παράγοντες
που φορτίζουν, και η ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων -ύψιστος εθνικός
στόχος σήμερα- αποτελούν κρίσιμα θέματα εθνικής ασφάλειας, για τα ο
ποία ποιος δε θα έδινε το κάθε τι προκειμένου να τα αντιμετωπίσει με επι
τυχία. Και πολύ περισσότερο ποιος δε θα στήριζε μια πολιτική κατεύθυνση

ΠΑ.ΣΟ.Κ. (1987-1988).
Γ ραμματέας

σία μας. Και δε θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, γιατί όπως όλοι το καταλα

του

που έχετε εμπεδώσει σ ’ αυτό το Υπουργείο, η οποία κινείται με αντίληψη α

ΠΑ.ΣΟ.Κ. (1986-1989). Αναπληρωματι

ξιοκρατίας. Εγώ αυτό συναντώ εδώ στο χώρο σας, αυτή την εντύπωση έχω

κό μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου

για σας, ότι εκείνοι οι οποίοι εργάζονται με ευθύνη με συνέπεια επιβραβεύ

του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (1989 - 1990). Πρόεδρος

ονται, ανταμείβονται πέρα από οποιοσδήποτε σκοπιμότητες. Σ ’ ένα τέτοιο

της Επιτροπής Τήρησης Καταστατικού
και Δεοντολογίας.

λοιπόν πνεύμα θέλω να εντάξετε και εμένα και να με θεωρήσετε καθημερι
νό σας συνεργάτη ’’.

Προς το προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος,
της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, των Διευθύνσεων ΠΑΜ - ΠΣΕΑ
και της Αγροφυλακής.
Μ ε την ευκαιρία των Χριστουγεννιάτικων εορτών επιθυμώ να εκφράσω
τις ολόψυχες ευχές μου για προσωπική και οικογενειακή υγεία, ευημερία και ευτυχία.
Ο νέος χρόνος που ανατέλλει να αποτελέσει ορόσημο αισιοδοξίας,
για την πραγμάτωση κάθε προσδοκίας και ελπίδας.
Παράλληλα, εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες για τη συνεργασία που είχαμε
μέχρι τώρα. Ελπίζω ότι η συνεργασία αυτή θα συνεργαστεί και θα εντατικοποιηθεί
ακόμη περισσότερο τη νέα χρονιά, ώστε να επιτύχουμε όσο το δυνατόν
καλύτερα την αποστολή μας.
Ο Υπουργός
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Προς το προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνομίας
Μ ε την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους απευθύνω
τις πιο θερμές μου ευχές στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και στις
οικογένειές του για υγεία, ευτυχία και δημιουργία. Το φως, η χαρά και η ελπίδα της
θείας γέννησης ας γίνουν οδηγοί μας στο νέο χρόνο που έρχεται.
Ο καινούργιος χρόνος που σε λίγο προβάλλει στο κατώφλι μας, μαζί με τις προσδοκίες
για ένα καλύτερο μέλλον, φέρνει και σειρά νέων προκλήσεων για το Σώμα.
Η Ελληνική Αστυνομία οφείλει να ανταποκριθεί σε αυτές με επιτυχία και να συμβάλει
αποφασιστικά στην οικοδόμηση ενός καλύτερου αύριο, με λιγότερη βία και έγκλημα,
στην οικοδόμηση ενός κόσμου ειρηνικού που θα εγγυάται σε όλους μια ζωή με
ασφάλεια και αξιοπρέπεια.
Αυτό το αύριο βρίσκεται και στα χέρια μας. Γι' αυτό και είμαστε υποχρεωμένοι να
εργαστούμε με ευσυνειδησία, ζήλο και αποφασιστικότητα για να εκπληρωθεί, έστω και
κατά μέρος, το θείο μήνυμα: «Και επί γης ειρήνη!».
Ας δούμε λοιπόν με αισιοδοξία το χρόνο που έρχεται και ας σταθούμε όσο το δυνατόν
πιο κοντά στον άνθρωπο που δοκιμάζεται, στον άνθρωπο που μας έχει ανάγκη, χωρίς
διακρίσεις φυλής, γλώσσας και θρησκείας. Γιατί «ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ
ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλυ» (Γολάτες, 3,28), αλλά όλοι
είμαστε ένα μπροστά στο νεογέννητο Χριστό, που περιμένει από μας ένα μονάχα δώροτην αγάπη μας στον άνθρωπο!
Ο Αρχηγός
Φώτης Νασιάκος
Αντιστράτηγος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
666_______________________
IIEPIOAIKO
“ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΚΗ ΕΠ ΙΘ ΕΩ ΡΗ ΣΗ ”
“ PO LIC E REVIEW ”
Διμηνιαία έκδοση του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
Bimonthly magazine
of Hellenic Police Headquarters
Λεωφ. Κηφισίας 2, Μαρούσι 151 23,
τηλ.: 6854256
23 Kifisias Ave, Marousi, GR 151
23,Hellas, tel.: 6854256
Fax: (003-01) 6849.352
e-mail: astepi@otenet.gr

*Σύμφωνα με τψ 90101113d από 3113189Απόφαση
τον ΥΔ.Τ. εποπτεύεται από Διοικούσα Επιτροπή
και εκδίδεται υπό την επιμέλεια του Γ Τμήματος
Εκδόσεων της ΔΙνσης Δημοσίων Σχέσεων του
Αρχηγείου της ΕλληνικήςΑστυνομίας.

Δράσεις του Υπουργείου Δημοσιάς
Τάξεως για την ασφάλεια
Στο πλαίσιο του Υπουργικού Συμβουλίου που
πραγματοποιήθηκε την 1-11-2001, ο Υπουργός
Δημόσιας Τάξης, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
παρουσίασε τις ολοκληρωμένες δράσεις και
τους στρατηγικούς στόχους του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης για την ασφάλεια, που
αρθρώνονται τόσο σε ατομικό όσο και
συλλογικό επίπεδο και συγκροτούν ένα ολο
κληρωμένο σύστημα ασφάλειας.

διμερούς συμφωνίας συνεργασίας.

686_______________________
Τμήμα Ειδικής Μετεκπαίδευσης
Οδηγών
Η "Αστυνομική Επιθεώρηση" βρέθηκε ένα
πρωινό στο "Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων"
και γεύτηκε από κοντά ένα από τα στάδια της
συναρπαστικής πράγματι μετεκπαίδευσης
οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετιστών της
Ελληνικής Αστυνομίας

690_____________________
672______________________
Διεύθυνση Εγκληματολογιών
Ερευνών:
Δυνατότητες & Προοπτική:
Συνέντευξη με τον Διευθυντή της
Ταξίαρχο κ. Ευστράτιο Κυριακάκη.

“Κάθ οδον" προς τ ο -5%
Το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως στην
προσπάθειά του να αντιμετωπίσει το
πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων, κατά τα
έτη 1999 και 2000, καθόρισε συγκεκριμένους
στόχους και τακτικές και κατάρτισε
πρόγραμμα δράσης για τη μείωση του ετήσιου
αριθμού των ατυχημάτων και των θανάτων.

696_____________________
Βιολογικά όπλο:
Συνέντευξη με τον Δρ. Αλκιβιάδη
Βατόπουλο, Επίκουρο καθηγητή στο
Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μετά το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου
2001στο Διεθνές Κέντρο Εμπορίου στη Ν.
Υόρκη, σημειώθηκαν περιστατικά ατόμων, τα
οποία είχαν προσβληθεί από τον ιό του
άνθρακα. Τα άτομα αυτά θεωρήθηκαν ως
θύματα βιολογικού πολέμου και το γεγονός
έλαβε παγκόσμια διάσταση από τα ΜΜΕ, με
αποτέλεσμα να προκληθεί μια υπερβολική
ανησυχία στους πολίτες.

Εκδ. Διευθυντής:

Α/Υ Χρηστός Μακρής Τηλ.: 6854.206
Αρχισυντάκτης:

Acmiv. Β' Κων/νος Δανούσης Τηλ.: 6854.207

AM/aewig
Π.Υ. Αναστασία Καραμεσίνη
Τηλ.: 6828.525

Συντάκτες:
Τηλ.: 6854.609, 6853.318, 6828.524
I ραμματπα:

Τηλ.: 6854.207

Διαφημίσεις:
Τηλ.: 6854.609

Διεκχεραίανη:
Τηλ.: 6828.525
Υτηρεσ. φυτογραφίες:

Φωτογρ. Συνεργείο ΕΛ.ΑΣ. Τηλ.:5247.616

Καλλιτεχνική επιμέλεια ·
Εκδοτικές εργασίες:
ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ" Α.Ε., Λεύκης 134,
145 65, Κρυονέρι, Τηλ.: 8161.301
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:

Υπαλλήλων Ελληνικής Αστυνομίας
σε ενέργεια και αποστρατεία
2.000 δρχ. (5,9 ευρώ)
Ιδιωτών 2.500 δρχ. (7,3 ευρώ)
Τα κείμενα των συντακτών
και συνεργατών, απηχούν
τις δικές τους απόψεις και όχι
απαραίτητα εκείνες
τον Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας.
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680_____________________

700_____________________

Οι Υπηρεσίες Ασφάλειας μπροστά
στις νέες απειλές της τρομοκρατίας

Ισλάμ και τρομοκρατία

Οι τελευταίες τρομοκρατικές επιθέσεις σε Ν.
Υόρκη και Ουάσιγκτον, εκτός όλων των άλλων,
δημιούργησαν νέα δεδομένα στα προβλήματα
που έχουν να αντιμετωπίσουν οι αρχές
ασφαλείας σε όλο τον κόσμο. Στο άρθρο αυτό
καταγράφονται ορισμένα από αυτά τα οποία
διαμορφώνουν το νέο πλαίσιο των αναγκών
ασφαλείας.

684_____________________
Συμφωνία συνεργασίας
Europol - Interpol
Ένα βήμα ιστορικής σημασίας επιτεύχθηκε
προσφάτως μεταξύ
της Ευρωπαϊκής
Αστυνομικής Υπηρεσίας (Europol) και του
Διεθνούς Οργανισμού Εγκληματολογικής
Αστυνομίας (Interpol) στη συνεργασία τους για
την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος. Πρόκειται για την υπογραφή

Αστυνομική Επιθεώρηση - Νοέμβριος/Δεκέμβριος 2001

7ον τελευταίο καιρό πολλά λέγονται για τις
σχέσεις του Ισλάμ, και της θρησκείας
γενικότερα, με την τρομοκρατία. Είναι
πράγματι το Ισλάμ ''τροφοδότης λογαριασμός"
της τρομοκρατίας; Τι είναι ο ιερός πόλεμος;
Μπορούμε να μιλάμε για πόλεμο πολιτισμών,
όπως προσδιόρισε το πρόβλημα ο καθηγητής
Samuel Huntington; Η "Α.Ε.", θέλοντας να
προσφέρει στο αναγνωστικό της κοινό μια
απολύτως υπεύθυνη απάντηση, προσέτρεξε
στη σκέψη του κατ' εξοχήν ειδικού, του
Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας
κ. Αναστασίου.

702_____________________
Χριστούγεννα, η αποκάλυψη
της αγάπης:
Συνέντευξη μ ε τον π. Ανανία Κουστένη

706_____________________
Τα Ελληνικά Κάλαντα

Στο καλό κυρ Αριστείδη

Η φωνή των αιώνων που μένει για να μας
δένει με την παράδοσή μας, τα κάλαντα,
προσαρμοσμένα στις συνήθειες και συνθήκες
των περιοχών που τραγουδιούνται, μας
μεταφέρουν
γλαφυρή και ζωντανή την
παράδοση του κέντρου, αλλά και των
εσχατιών της πατρίδας μας.

Ένας από τους κορυφαίους Έλληνες
μουσικούς και ερευνητές της παραδοσιακής
μας μουσικής, ο Αριστείδης Μόσχος, ο
δεξιοτέχνης στο σαντούρι, "έφυγε" για την
αιώνια Πατρίδα στα 74 χρόνια του.

764
722_____________________
Η Ελληνική λαϊκή κωμωδία έχασε τον
"βασιλιά" της

Η ληστοκρατία στη Βορειοδυτική
Θεσσαλία από την απελευθέρωσή της
(1881) έως το 1930 περίπου (Μέρος Γ)

Έφυγε άλλος ένας της "παλιάς φρουράς", της
χρυσής εποχής του Ελληνικού Κινηματογράφου.
Ο Κώστας Χατζηχρήστος. Η "A. Ε." θέλοντας
να τιμήσει τον μεγάλο ηθοποιό που γέμιζε με
χαρά μικρούς και μεγάλους αφιερώνει στη
μνήμη του λίγες γραμμές.

726_____________________
710_____________________
Νικόλαος
Γύζης(1842-1901),
μεγάλος δημιουργός

ο

Ο σημαντικότερος ίσως δημιουργός της
Ελληνικής ζωγραφικής του 19ου αιώνα.
Γεννημένος στο Σκλαβοχωριό της Τήνου το
1842, υπήρξε η πλέον εμβληματική
φυσιογνωμία του νεότερου ελληνισμού, αλλά
και μια από τις πλέον εξέχουσες
προσωπικότητες στο Γερμανικό χώρο, όπου
διέπρεψε τόσο ως καλλιτέχνης όσο και ως
δάσκαλος.

Επικαιρότητα

734_____________________
Υπηρεσιακά και συνδικαλιστικό νέα

742_____________________
Επιτυχίες των Υπηρεσιών μας

746_____________________
Βιβλιοπαρουσίαση

748_____________________
Η ψυχοδυναμική της οικογένειας στην
Ελλάδα
(Μέρος Β )
Η εισήγηση αυτή αποσκοπεί να φωτίσει
ορισμένες πτυχές ανάμεσα στα κοινωνικά
στοιχεία και τις ψυχολογικές διαστάσεις που
συναρθρώνουν τη σύγχρονη ελληνική
οικογένεια.

753 ___________________
Ερωτηματολόγιο βάσει των
συστημάτων του "ρενσις λικερτ"

714___________________
Συνέντευξη με την Διευθύντρια
της Εθνικής Πινακοθήκης
κ. Μαρίνα Λαμπρόκη - Πλάκα

718___________________
Μικρή σύνοψη για τον Αλέξανδρο
Παπαδιαμάντη

770_____________________
Του κοσμου τα παράξενα

772_____________________
Για τις ελεύθερες ώρες

774____________ __
Αλληλογραφία

754 ___________________

776_____________________

Το οδοιπορικό μας: Ζογόρι.
Μια ονοφορό στο απόλυτο κάλλος.

Παιδιά συναδέλφων που πέτυχον στα
ΑΕΙ - ΤΕΙ
(Μέρος A )

760_____________________

786_____________________
Ευρετήριο τευχών έτους 2001

Διήγημα: Το κρυφό μανδράκι.

Νοέμβριος/Δεκέμβριος 2001 - Αστυνομική Επιθεώρηση

ι α Α σ φ ά λ εια
ιγείου Δημοσίας Τάξεως για την ασφάλεια
Από την εισιίνπση to u Ynouovou Anuooiac Ταχέως
κ. Μιχόλη Χρυσοχόίδη,
στο Υπουονικό ΣυυΒουλιο me 1nc ΝοευΒοίου 2001
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ταν κοινή διαπίστωση από
όλα τα μέλη του Υπουργι
κού Συμβουλίου ότι η χώρα
μας παραμένει από τις
πλέον ασφαλείς παρά το
γεγονός ότι η διαπίστωση αυτή γίνεται
υπό το βάρος τραγικών γεγονότων που
συγκλονίζουν όλο τον κόσμο. Στόχος
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης είναι
να διατηρήσει και να ενισχύσει το αί
σθημα της ασφάλειας στη χώρα. Το ο
λικό σύστημα ασφάλειας είναι μια νέα
προσέγγιση που αξιοποιεί συνδυασμέ
να τις δυνατότητες και τους πόρους
που έχει στη διάθεσή του και στηρίζε
ται στην ίδια τη θέληση της κοινωνίας
να παραμείνει η Ελλάδα μια χώρα ασφαλής.
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Στο πλαίσιο του Υπουργικού Συμβουλίου που πραγματοποιή
θηκε την 1-11-2001, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης παρουσίασε τις ολοκληρωμένες δράσεις
και τους στρατηγικούς στόχους του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης για την ασφάλεια, που αρθρώνονται τόσο σε ατομικό
όσο και συλλογικό επίπεδο και συγκροτούν ένα
ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας. Οι δράσεις αυτές σε α
τομικό επίπεδο, δηλαδή σε ό,τι αφορά τη ζωή του κάθε πολί
τη, έχουν ως πρώτη προτεραιότητα τη μείωση της εγκλημα
τικότητας σε κάθε της μορφή, την οδική ασφάλεια και τη
εγγύηση της ζωής και της περιουσίας του.
Σε ό,τι αφορά το συλλογικό επίπεδο, πρώτη προτεραιότητα
δίδεται σε ένα σύνολο δράσεων κατά της τρομοκρατίας, του
οργανωμένου εγκλήματος, της παράνομης διακίνησης αν
θρώπων, των ναρκωτικών, καθώς και δράσεων που αφο
ρούν την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, έκτακτων α
ναγκών και νέων απειλών από βιοχημικά όπλα.
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Ειδικότερα:
Στο νέο διαμορφούμενο περιβάλλον
και υπό το πρίσμα των συνεχώς μετα
βαλλόμενων και εξελισσόμενων συν
θηκών η κατοχύρωση της ασφάλειας
παρουσιάζεται σήμερα από ποτέ άλλο
τε ως ένα από τα κυρίαρχα και επίκαι
ρα προβλήματα του καιρού μας, ιδίως
μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της
11 Σεπτέμβρη στις Η.Π.Α., και αποτε
λεί ουσιαστική παράμετρος της δια
μόρφωσης της ποιότητας ζωής, της
κοινωνικής συμβίωσης και της οικονο
μικής ανάπτυξης.
Οι νέες συνθήκες επιβάλλουν την α
ντιμετώπιση του προβλήματος ασφά
λειας όχι με την κρατούσα αντίληψη,
ότι αποτελεί μονοσήμαντα στενά α-

στυνομικό πρόβλημα.
Η ασφάλεια σήμερα απαιτεί ενιαία,
συλλογική, συντονισμένη και συγκλίνουσα δράση, καθώς και συνεργασία
όλων των τομέων και αρμοδίων φορέ
ων του κράτους.
Αναδεικνύεται πλέον η ασφάλεια
ως ένα καθολικό και επιτακτικό αίτη
μα αναγόμενο στη συνείδηση όλων
σαν κοινωνικό αγαθό, αλλά και ατομι
κό δικαίωμα, που η πολιτεία και ειδι
κότερα η Αστυνομία οφείλει να εγγυηθεί.
Κεντρικοί στρατηγικοί στόχοι του
Υ.Δ.Τ. και της Ελληνικής Αστυνομίας
προς την κατεύθυνση αυτή είναι η Α
στυνομία κοντά στον πολίτη, η αύξη
ση της αποτελεσματικότητάς της και η
δημιουργία περιβάλλοντος ασφάλειας.
Πιο συγκεκριμένα:

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΞΙΧΝΙΑΣΗΣ
ΤΑ ΕΤΗ 1998 - 2000 ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
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• Συνεχής, διακριτική και προστα
τευτική παρουσία της Αστυνομίας κο
ντά στον πολίτη, μέχρι του πλέον απομεμακρυσμένου οικισμού σε όλη τη
Χώρα.
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• Ενδυνάμωση και παγίωση του
θεσμού των πεζών και εποχούμενων
περιπολιών καθώς και των ομάδων
πρόληψης και καταστολής της εγκλη
ματικότητας, ώστε να καταστούν το
κυριότερο μέσο της νέας αντιεγκληματικής πολιτικής.
• Ποιοτική εξυπηρέτηση, πρόθυμη
ανταπόκριση, έγκαιρη και αποτελε
σματική ικανοποίηση των αιτημάτων
των πολιτών και ενημέρωσή τους για
την πορεία των υποθέσεών τους.
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• Βελτίωση των χώρων και γραφεί
ων και συνεχής εκπαίδευση των Αστυ
νομικών που έχουν ως αντικείμενο την
υποδοχή και εξυπηρέτηση των πολι
τών.
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Για την εμπέδωση του αισθήματος
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- Ολοκληρωμένα προγράμματα α
στυνόμευσης σε ολόκληρη την επι
κράτεια με καθορισμό στόχων και
προτεραιοτήτων.
- Καθιέρωση, παγίωση και επέκταση
του θεσμού των πεζών και εποχούμε
νων περιπολιών.
- Σύσταση ομάδων πρόληψης και
καταστολής της εγκληματικότητας σε
κάθε Νομό της Χώρας.
- Πραγματοποίηση θεσμικών αλλα
γών και ίδρυση υπηρεσιών.
- Διάθεση σημαντικών κονδυλίων
για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονι
σμού του υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
- Πρόσληψη συνοριακών φυλάκων
και ειδικών φρουρών.
- Κίνηση διαδικασιών απεμπλοκής
της αστυνομίας από έργα ξένα προς
την αποστολή της..
- Σημαντική βελτίωση των αποδο
χών και περαιτέρω αξιοποίηση των ε
πιχειρησιακών δυνατοτήτων του αστυ
νομικού προσωπικού.
Ειδικότερα επισημαίνονται τα ακό
λουθα:

(I) Κατά το έτος 2000, συγκριτικά
με το 1999:
Οι ληστείες μειώθηκαν σε ποσοστό
16,5%, οι κλοπές - διαρρήξεις μειώθη
καν σε ποσοστό 5,3%, οι κλοπές τρο
χοφόρων μειώθηκαν σε ποσοστό 17%,
οι ανθρωποκτονίες μειώθηκαν σε πο
σοστό 14,6% και οι εκβιάσεις μειώθη
καν σε ποσοστό 8,9%.

(II) Κατά το έτος 2000, συγκριτι
κά με το 1998 (απολογισμός 2ετίας):
Οι ληστείες μειώθηκαν σε ποσοστό
23,4%, οι κλοπές - διαρρήξεις μειώ
θηκαν σε ποσοστό 23,3%, οι κλοπές
τροχοφόρων μειώθηκαν σε ποσοστό
19,3%, οι ανθρωποκτονίες μειώθη
καν σε ποσοστό 10,4% και οι εκβιά
σεις μειώθηκαν σε ποσοστό 8,9%.
Συμπερασματικά και μετά την αλ
ματώδη άνοδο που κορυφώθηκε κατά
την διετία 1997-1998, οι βασικοί δεί
κτες εγκληματικότητας βαίνουν μειούμενοι και σε γενικές γραμμές κινού
νται ήδη στο επίπεδο των αρχών της
ΙΟετίας του '90 και τούτο παρά τις εν
τω μεταξύ σημειωθείσες δυσμενείς
διαφοροποιήσεις στο παγκόσμιο και ε

σωτερικό περιβάλλον ασφαλείας (κοινωνικές-πολιτικές μεταβολές, λαθρο
μετανάστευση κ.λπ.).
Παρά την κάμψη των βασικών μορ
φών εγκληματικότητας, σταθερός στό
χος παραμένει η περαιτέρω μείωση
του εγκλήματος, ιδίως στη σοβαρή και
οργανωμένη μορφή του.
Αναφορικά με το ιδιαίτερο σοβαρό
κοινωνικό πρόβλημα των ναρκωτικών,
οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνο
μίας ανέπτυξαν αξιόλογη δραστηριό
τητα τόσο στην εξάρθρωση διεθνών
και εγχωρίων κυκλωμάτων διακίνη
σης, όσο και στην κατάσχεση ναρκω
τικών ουσιών.
Στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου
δράσης για τα ναρκωτικά η Ελληνική
Αστυνομία έχει καταρτίσει ήδη το δε
τές επιχειρησιακό της πρόγραμμα.
Ως συμπέρασμα μπορεί να διατυπω
θεί ότι το πρόβλημα της διακίνησης
αλλά και χρήσης των ναρκωτικών ου
σιών διογκούνται στη χώρα μας και
δεν αρκεί η δραστηριότητα των Αστυ
νομικών Αρχών για την αντιμετώπισή
του. Απαιτείται οπωσδήποτε συστρά-

Συμπερασματικά και μετά την 3 άνοδο που κορυφώθηκε κατά
την διετία 1997-1998, οι βασικοί δείκτες εγκληματικότητας βαίνουν μειούμενοι.
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τευση και συντονισμένη δράση όλων
των συναρμόδιων φορέων.
Για την αντιμετώπιση του ιδιαίτερα
σοβαρού προβλήματος της εμπορίας
ανθρώπων (κυρίως γυναικών και παι
διών) με σκοπό τη σεξουαλική τους
εκμετάλλευση και τον εξαναγκασμό
σε εργασία συστάθηκε (Απρίλιος
2001) “Ομάδα Καταπολέμησης Εμπο
ρίας Ανθρώπων” (Ο.Κ.Ε.Α.), συντονι
στικό όργανο με πολυτομεακή και διε
πιστημονική σύνθεση, που έχει σαν
συντεταγμένες ορισμένους ειδικούς
στόχους τους οποίους καλείται να ολο
κληρώσει μέχρι τέλους Μαΐου 2002.
Μεταξύ των στόχων αυτών είναι η κα
τάρτιση και εισήγηση ενός ειδικού νό
μου για την αντιμετώπιση του φαινο
μένου αυτού.
Σε ότι αφορά τη Λαθρομετανάστευ
ση, το έτος 2000, σε πανελλαδικό επί
πεδο, συνελήφθησαν από Υπηρεσίες
της Ελληνικής Αστυνομίας 259.403
αλλοδαποί για λαθραία είσοδο και πα
ράνομη παραμονή στη χώρα μας, ένα
ντι 182.118 που είχαν συλληφθεί το έ
τος 1999 (αύξηση 42%).
Κατά το πρώτο 9μηνο του τρέχοντος
έτους ο αριθμός των συλληφθέντων
για τον ίδιο λόγο αλλοδαπών ανήλθε
σε 204.979.
Η συμμετοχή του Υ.Δ.Τ. και της Ελ
ληνικής Αστυνομίας στη διαδικασία
μετάβασης στο Ευρώ και την απόσυρ
ση της δραχμής είναι καθοριστικής
σημασίας. Πιο συγκεκριμένα, από τον
μήνα Μάρτιο και μέχρι σήμερα οι Υ
πηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας
συμμετέχουν ενεργά και παρέχουν κά
θε δυνατή συνδρομή στην Τράπεζα
της Ελλάδος και σε όλα τα Πιστωτικά
Ιδρύματα, τόσο για την ασφαλή διανο
μή των νέων τραπεζογραμματίων και
κερμάτων στα ορισθέντα Τραπεζικά
Υποκαταστήματα σε διάφορες περιο
χές της χώρας εφαρμόζοντας αυστηρά
μέτρα ασφαλείας, όσο και για την ενη
μέρωση του κοινού με το προσωπικό
τους, ενόψει της κυκλοφορίας του νέ
ου νομίσματος. Παράλληλα ιδρύθηκαν
και λειτουργούν στη Διεύθυνση Ε
γκληματολογιών Ερευνών Εθνικά
Κέντρα Ανάλυσης Χαρτονομισμάτων
και Κερμάτων, μετά από απόφαση της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τα
οποία διενεργούν εργαστηριακές εξε
τάσεις με συσκευές υψηλής τεχνολογί
ας και εξειδικευμένο προσωπικό.

Το πρόβλημα της ηχορρύπανσης βασικό στοιχείο της ποιότητας ζωής
στις αστικές κυρίως περιοχές- αντιμε

τωπίστηκε μετά τη θέση σε ισχύ του
νέου νομοθετικού πλαισίου. Εκπαιδεύ
τηκαν αστυνομικοί, εφοδιάστηκαν οι
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υπηρεσίες με ηχόμετρα με αποτέλε
σμα να αυξηθούν κατακόρυφα οι ηχομετρήσεις.
Στόχος του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης είναι η εκπαίδευση μεγαλύτε
ρου αριθμού Αστυνομικών σε όλη την
Επικράτεια, ο εφοδιασμός με περισσό
τερα ηχόμετρα, ώστε να αντιμετωπισθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η ηχο
ρύπανση ιδίως κατά την επερχόμενη
θερινή περίοδο.
Προκειμένου να υλοποιηθεί ο υπό
έκδοση νόμος για την χορήγηση δια
βατηρίων από την Ελληνική Αστυνο
μία, έχει αρχίσει η επεξεργασία σύντα
ξης των απαραίτητων νομοθετικών
πράξεων και έχει ολοκληρωθεί η με
λέτη προδιαγραφών ασφάλειας του ε
ντύπου διαβατηρίου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
❖ Την 31.05.2001 ολοκληρώθηκε η
σύνταξη του Κατευθυντηρίου Σχεδί
ου, το οποίο μέσω της Ο.Ε.Ο.Α. διαβι
βάσθηκε στη Δ.Ο.Ε. Την 31.12.2001
θα ολοκληρωθεί η τρίτη φάση του
Σχεδιασμού (Τακτικό Σχέδιο) που βρί
σκεται τώρα σε εξέλιξη και θα ακο
λουθήσει η τελευταία φάση (Επιχειρη
σιακός Σχεδιασμός) που θα εξελιχθεί
από την 1η Ιανουάριου 2002 μέχρι το
τέλος του ίδιου έτους.
❖ Έχει ξεκινήσει συνεργασία με ε
πτά χώρες (Η.Π.Α., Μ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ισραήλ και
Αυστραλία), οι οποίες έχουν εμπειρία
και τεχνογνωσία σε διοργανώσεις Ο
λυμπιακών και άλλων κορυφαίων πα
γκόσμιων αθλητικών εκδηλώσεων.
Εκπρόσωποι των χωρών αυτών συμ
μετέχουν στην Ολυμπιακή Συμβου
λευτική Ομάδα, η οποία συνέρχεται
κατά διάφορα χρονικά διαστήματα
στην Αθήνα.
❖ Με μέριμνα της Δ.Α.Ο.Α. συ
γκροτήθηκαν σε σώμα το Πολιτικό Ε
ποπτικό Όργανο και το Υπηρεσιακό Ε
ποπτικό Όργανο. Ολοκληρώθηκε η ε
πεξεργασία του κειμένου της Σύμβα
σης μεταξύ Υ.Δ.Τ. και Ο.Ε.Ο.Α. και
παραδόθηκε στην Ο.Ε.Ο.Α. για την
προώθηση στο Διοικητικό Συμβούλιο
για έγκριση και υπογραφή.
❖ Συντάχθηκε σχέδιο Π.Δ. για την
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πρόσληψη Επιστημονικού και Ειδικού
Προσωπικού για τις ανάγκες της
Δ.Α.Ο.Α., το οποίο έχει προωθηθεί για
έγκριση και έκδοση.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
♦ Η ανταλλαγή πληροφοριών αστυ
νομικής φύσης εξασφαλίζεται μέσω
της EUROPOL, SIRENE, BDL
(Bureaux Des Liaisons), SECI και
INTERPOL.
♦ Από το έτος 1997 μέχρι σήμερα
διοργανώθηκαν είκοσι δύο σεμινάρια
που συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευ
ρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Τί
τλου VI της ΣΕΕ και πιο συγκεκριμένα
στα πλαίσια των Κοινών Δράσεων:
“OISIN”, “ΟΔΥΣΣΕΥΣ”, “FAL CONE”
και “STOP”, και μέχρι τέλος τρέχοντος
έτους θα διοργανωθούν δύο ακόμα.
♦ Στα πλαίσια των διμερών σχέσε
ων έχουν υπογραφεί συνολικά είκοσι
Συμφωνίες Αστυνομικής Συνεργασίας
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και οχτώ Συμφωνίες Επανεισδοχής με
αντίστοιχα Κράτη. Επίσης στη διαδι
κασία ολοκλήρωσης είναι δέκα τέσσε
ρις συνολικά Συμφωνίες Αστυνομικής
Συνεργασίας και οχτώ Συμφωνίες Επανεισδοχής με αντίστοιχα Κράτη.
Στα πλαίσια των πολυμερών σχέσεων
το Υ.Δ.Τ. έχει υπογράψει με τις χώρες
του ΟΣΕΠ συμφωνία αστυνομικής συ
νεργασίας για την καταπολέμηση της
εγκληματικότητας και ιδιαίτερα των
οργανωμένων μορφών αυτής.
♦ Διοργανώθηκε τον Οκτώβριο του
2000 στη Ρόδο, με απόλυτη επιτυχία η
69η Σύνοδος της Interpol, με συμμετο
χή 550 εκπροσώπων από 139 χώρες
και 10 διεθνείς οργανισμούς.
♦ Με την προοπτική ανάληψης από
τη χώρα μας της Προεδρίας του Συμ
βουλίου της Ε.Ε. το Α' Εξάμηνο του
2003 το Αρχηγείο της Ελληνικής
Αστυνομίας έχει λάβει μέριμνα για τη
στελέχωση των Ομάδων Εργασίας του
Γ' Πυλώνα, οι οποίες ανέρχονται σε

1
25, και την επεξεργασία προτεραιοτή
των τις οποίες θα προωθήσει κατά τη
διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας.
Μεταξύ των προτεραιοτήτων αυτών
συγκαταλέγεται και η δημιουργία Ευ
ρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τη Με
τανάστευση.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσε
ων, το έργο της οποίας άρχισε πριν δύο
περίπου χρόνια (25.10.1999) προχώρη
σε στον έλεγχο των πληροφοριών και
διαφόρων καταγγελιών, που περιήλθαν
σε γνώση της, σχημάτισε μεγάλο αριθ
μό δικογραφιών (248), πραγματοποίη
σε συλλήψεις αστυνομικών (31)και ι
διωτών (51) που συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω και ασκήθηκαν διώξεις σε 127
Αστυνομικούς και 98 ιδιώτες.
Η ίδρυση και λειτουργία της κατέδειξε ότι, με τη θέσπιση του απαιτούμενου νομοθετικού πλαισίου και τη
σύσταση ειδικών υπηρεσιών, η προ-

τικής ασφάλειας, επαναπροσδιορισμός
των δράσεων και λήψη μέτρων για την
αποτροπή πραγματοποίησης τυχόν νέ
ων τρομοκρατικών επιθέσεων ίδιας ή
ήσσονος σημασίας.
Αμέσως μετά την εκδήλωση της επί
θεσης, όλες οι αστυνομικές αρχές εκ
δήλωσαν κατά τομέα αρμοδιότητας
μέτρα ασφάλειας ή επαύξησαν τα ήδη
λαμβανόμενα. Μέτρα ελήφθησαν σε
όλους τους ευαίσθητους ημεδαπούς
στόχους (αεροδρόμια, οργανισμοί κοι
νής ωφέλειας), καθώς και σε αλλοδα
πούς στόχους (πρεσβείες, πρεσβευτι
κές κατοικίες, προξενεία, κατοικίες δι
πλωματών, ξένα σχολεία, επιχειρή
σεις, αεροπορικές εταιρείες). 166 στό
χοι ημεδαποί και 154 αλλοδαποί φρουρούνται σε 24ωρη βάση. Επιτηρούνται
επίσης άλλοι 300 ημεδαποί και αλλο
δαποί στόχοι.
Μετά από επανειλημμένες συσκέ
ψεις, λήφθηκαν ειδικά συνδυασμένα
και συντονισμένα μέτρα για την ασφά
λεια των αεροδρομίων και των πτήσε
ων με στόχο την πλήρη και αυστηρή ε
φαρμογή των υφισταμένων σχεδίων α

σφάλειας.
Ιδιαίτερα μέτρα λήφθηκαν στη ναυ
τική βάση της Σούδας, στο Ακτιο και
στο Νατοϊκό Στρατηγείο της Λάρισας.
Υπάρχει επίσης αυξημένη επαγρύπνη
ση για τις δραστηριότητες ομάδων αλ
λοδαπών προερχόμενων από Μου
σουλμανικές χώρες.
Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές κα
τάρτισαν σχέδιο αντιμετώπισης των α
ναγκών που θα μπορούσε να προκύψουν από εξέλιξη ή ένταση της παρού
σας κρίσης. Αξιωματικοί της Ελλην
ικής Αστυνομίας συμμετέχουν σε όλες
τις ομάδες εργασίας στα πλαίσια της
Ε.Ε., που επεξεργάζονται τα μέτρα
που πρέπει να ληφθούν σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, καθορίζοντας κοινές δράσεις,
για να καταπολεμηθεί το φαινόμενο
της τρομοκρατίας. Συμμετέχουν, επί
σης, και σε άλλα Fora (Interpol,
Europol, Seci κ.λπ). Αξιωματικός της
Αστυνομίας πρόκειται να αποσπαστεί
στο Αρχηγείο της Europol, ο οποίος θα
συμμετάσχει σε μια Ειδική Ομάδα
(Task Force) για την τρομοκρατία.
Έχοντας ως στόχο την εμπέδωση του

Στα πλαίσια των διμερών σχέσεων έχουν υπογράφει συνολικά είκοσι Συμφωνίες
Αστυνομικής Συνεργασίας και οχτώ Συμφωνίες Επανεισδοχης με αντίστοιχα Κράτη.
σπάθεια καταπολέμησης του
φαινομένου
διαφθοράς
δύναται να έχει θετικά απο
τελέσματα.
Τέλος, Η Υπηρεσία αυτή
έχει συμβάλλει στη δημιουρ
γία ευνοϊκών συνθηκών απο
κατάστασης στη συνείδηση
των πολιτών της αξιοπιστίας
του θεσμικού ρόλου της Ελ
ληνικής Αστυνομίας.

ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η αιφνιδιαστική και πρω
τοφανής μαζική τρομοκρατι
κή επίθεση στη Νέα Υόρκη
και Ουάσιγκτον στις 11 Σε
πτέμβρη, δημιούργησε ένα
νέο περιβάλλον ασφάλειας,
τόσο σε εθνικό όσο και σε
διεθνές επίπεδο και επιβάλ
λεται επαναχάραξη της πολι-

αισθήματος ασφάλειας των
πολιτών και για την αποτελε
σματικότερη αποτροπή τέ
τοιων κινδύνων, με δεδομένο
ότι, η ασφάλεια σήμερα απαι
τεί ενιαία, συλλογική, συντο
νισμένη και συγκλίνουσα
δράση, στάλθηκαν επιστολές
σε Υπουργεία, Δ.Ε.Κ.Ο., Αε
ροδρόμια, λιμάνια, μεγάλες ε
πιχειρήσεις κ.λ.π. φορείς με
γάλης σπουδαιότητας με τις
οποίες επιση μαίνεται ότι όλα
τα υφιστάμενα σχέδια και μέ
τρα ασφαλείας πρέπει να ανα
βαθμιστούν και να προσαρ
μοστούν στα νέα δεδομένα.
Στη συνέχεια η εισήγηση
του κ. Υπουρργού Δημόσιας
Τάξης επικεντρώθηκε στα
μέτρα που έχουν ληφθεί για
την οδική ασφάλεια και τον
οργανωτικό, τεχνικό και
λειτουργικό εκσυγχρονισμό
της Αστυνομίας.
□
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Διεύθυνση
Εγκληματολογικών
Ερευνών
Δυνατότητες & Προοπτική
Είναι γνωστό ότι η ανατροπή του status quo την τελευταία
10ετία στο χώρο της Βαλκανικής και της Ανατολικής
Ευρώπης επέφερε σημαντικές αλλαγές στο χάρτη της
εγκληματικότητας της χώρας μας.
Η εμφάνιση νέων μορφών εγκλημάτων, με εκτεταμένη
χρήση βίας, με οργανωμένη δομή και εξειδικευμένη
μεθοδολογία και με τη χρησιμοποίηση μέσων της σύγχρο
νης τεχνολογίας, επέβαλαν
τη λήψη μέτρων στρατηγι

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΔΙΚΑΣ

(1896-1984)
Καθηγητης Εγκληματολογίας και Σωφρο
νιστικής στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών (1930 -1 9 8 6 ). Επίτιμος Υποστράτηγος
Χωροφυλακής (1955). Ο καθηγητής Γαρδίκας
υπήρξε ο θεμελιωτής της επιστημονικής
Αστυνομίας στη χώρα μας. Με το έργο του η
Ελλάδα διεκδίκησε επάξια μία σημαντική θέση
στο χώρο των Ευρωπαϊκών Αστυνομιών.

κού και επιχειρησιακού
χαρακτήρα, με στόχο
την αναχαίτιση και
καταπολέμησή τους.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος
που κλήθηκε να
διαδραματίσει η Διεύθυνση
Εγκληματολογικών
Ερευνών ήταν αποφασιστι
κής σημασίας και καθορι
στικός, αφού γίνεται πλέον
παραδεκτό από όλους ότι,
σήμερα το έγκλημα περνά
ει αναμφισβήτητα κατά το
μεγαλύτερο ποσοστό, στην
αρμοδιότητα των Εγκλημα
τολογιώ ν Εργαστηρίων.
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Διεύθυνση Εγκληματολογι
κών Ερευνών είναι η Εθνική
Εγκληματολογική Υπηρεσία
της Χώρας, έχει Διοικητική
αυτοτέλεια και υπάγεται α
πευθείας στο Αρχηγείο της Ελληνικής
Αστυνομίας συνεπικουρούμενη δε από
τις Περιφερειακές της Υπηρεσίας
(Υ.Ε.Ε.Β.Ε. και τα 64 Γ.Ε.Ε. Χώρας)
και εφαρμόζοντας μεθόδους και τεχνι
κές που είναι Επιστημονικοτεχνικά
τεκμηριωμένες, Διεθνώς αναγνωρι
σμένες και Δικαστικώς παραδεκτές,
παρέχει σημαντική υποστήριξη και
βοήθεια στο έργο των Διωκτικών Αρ
χών της Χώρας, που σχετίζεται με την
εξιχνίαση - δίωξη του εγκλήματος,
κοινού και οργανωμένου, καθώς και
της τρομοκρατίας, συμβάλλοντας απο
φασιστικά στην καταστολή της εγκλη
ματικότητας.
Έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Εγκληματολογικών
Ινστιτούτων
(ENFSI), ανταλλάσσει πληροφορίες
μεταξύ κρατών - μελών της Ε.Ε. μέσω
INTERPOL, EUROPOL, EURODAC,
Συνθήκης SCHENGEN κ.λ.π. και εκ
προσωπείται με εμπειρογνώμονες Α
ξιωματικούς σε Ομάδες Εργασίας της
Ε.Ε., για θέματα Επιστημονικοτεχνικού

Η

- Εγκληματολογικού ενδιαφέροντος.
Σήμερα στεγάζεται στο Αστυνομικό
Μέγαρο, Λ. Αλεξάνδρας 173, Τ.Κ.
11522 και για παραχή πληροφοριών οι
ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύ
νονται στα τηλέφωνα 6476450,
6476393,6427877, 6423319.
Η διάθρωση της Διεύθυνσης Εγκλη
ματολογιών Ερευνών σε οκτώ Τμή
ματα και ο καθορισμός των αρμοδιο
τήτων τους, στηρίζεται στο Π.Δ.
342/1977, το οποίο αποτελεί και τον
Κανονισμό Λειτουργίας της.

01 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ:
Α. ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ:

Η Αστυνομική
Εγκληματολογία
παρουσιάζει
την Πολυπλοκότητα
της Νομικής,
την Υπευθυνότητα
της Ιατρικής
και την
Παγκοσμιότητα
της Επιστήμης....
(Paul Kirk 1902-1970)

*:· Στην εξέταση και αξιοποίηση ι
χνών διαφόρων εργαλείων.
·:♦ Στην διερεύνηση πλαστογραφίας
αριθμών σειράς όπλων και αριθμών
πλαισίου - κινητήρα οχημάτων.
♦> Στην εξωτερική και τελική βλητι
κή, για την ανακατασκευή της σκηνής
εγκλήματος.
❖ Στην τήρηση Εθνικής Συλλογής
εκκρεμών πειστηρίων καλύκων και
βολίδων.
❖ Στην τήρηση Συλλογής Όπλων
και Πυρομαχικών.
❖ Στη διενέργεια δοκιμαστικών πειραματικών βολών σε ειδικό βαλλι
στικό θάλαμο.
Προοπτική: Εγκατάσταση και λει
τουργία Ενιαίου Συνοριακού Δικτύου

• Χειρισμός θεμάτων προσωπικού αλληλογραφίας.
• Χειρισμός θεμάτων τεχνικών μέ
σων.
• Εφοδιασμός με μέσα, μηχανήμα
τα και υλικά.
• Προμήθεια - διανομή εφοδίων
στο προσωπικό.
• Διαχείριση παγίας προκαταβολής.
• Εξυπηρέτηση, εποπτεία, έλεγχος
μερικών διαχειρίσεων Υπηρεσιών που
υπάγονται διοικητικώς στη Δ.Ε.Ε.

Β. ΤΜΗΜΑ ΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΑΣ:
• Βεβαίωση ταυτότητας κάθε ατό
μου, μέσω των δακτυλικών αποτυπω
μάτων.
• Ταξινόμηση, αναζήτηση, παρα
βολή δακτυλικών αποτυπωμάτων.
• Δακτυλοσκόπηση πτωμάτων ά
γνωστης ταυτότητας.
• Εκπαίδευση προσωπικού.
• Χρησιμότητα δακτυλοσκοπικής
μεθόδου.

Γ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ:
■ Επιλαμβάνεται και εξετάζει πάσης φύσεως ίχνη και πειστήρια που
προέρχονται από εγκληματικές πρά
ξεις ή συμβάντα αστυνομικού ενδια
φέροντος.
■ Με επιστημονικοτεχνική αξιοποίη
σή τους, παρέχει σημαντική βοήθεια για
εξιχνίαση διερευνουμένων υποθέσεων.

Σύγχρονα όπλα - μπριλόκ,τα οποία
απασχόλησαν πρόσφατα τα
Εργαστήρια της Δ.Ε.Ε.

■ Περιλαμβάνει τρία επί μέρους Ερ
γαστήρια:
■ Εργαστήριο Πυροβόλων Όπλων
& Ιχνών Εργαλείων.
■ Εργαστήριο Διερεύνησης Πλα
στογραφίας - Παραχάραξης & Κι
βδηλείας.
■ Εργαστήριο Γραφολογίας.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ Ο
ΠΛΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:
❖ Στην Τεχνολογία όπλων και πυ
ρομαχικών.
❖ Στις συγκριτικές εξετάσεις ιχνών
καλύκων και βολίδων - ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ IBIS.

Βαλλιστικών Εξετάσεων.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ
ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΑΡΑΧΑΡΑ
ΞΗΣ & ΚΙΒΔΗΛΕΙΑΣ
# Λειτουργία Εθνικού Κέντρου
Ανάλυσης Χαρτονομισμάτων και
Κερμάτων
ΕΥΡΩ (Ε.Κ.Α.Χ. Ε.Κ.Α.Κ.).
$ Εργαστηριακές εξετάσεις για διακρίβωση γνησιότητας ή μη Δημοσίων
εγγράφων, χαρτονομισμάτων, αξιογράφων.
® Εργαστηριακές εξετάσεις ηλε
κτρονικών υπολογιστών.
# Ανίχνευση αόρατου κωδικού α
ριθμού φωτοαντιγράφων (ΙΒΜΑ BITMAR).
$ Τεχνική υποστήριξη Ελέγχου
Διαβατηρίων (ΡΗΟΤΟΡΗΟΝΕ).
$ Συμμετοχή σε Διεθνείς Ομάδες
Εργασίας.
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑΣ
Εφαρμόζοντας κάθε πρό
σφορη επιστημονική μέθοδο
και τεχνική, το εργαστήριο
γραφολογίας, ενεργεί εξετά
σεις χειρογράφων, δακτυλο
γραφημένων και άλλων εγγρά
φων, προς εξιχνίαση εγκλημά
των, στη διάπραξη των οποίων
χρησιμοποιήθηκαν κατά τρόπο
άμεσο ή έμμεσο τα έγγραφα
αυτά.
Ο Τομέας Εξέτασης Εγ
γράφων:
Στον συγκεκριμένο Τομέα
του Εργαστηρίου διενεργούνται εξετάσεις:
eS Χειρόγραφης γραφής, υ
πογραφών, μελάνης και χάρτου.
jts Μηχανικής γραφής πάσης
φύσεως, εντυπωματικής και ε
κτυπωμένης γραφής.
es Επανεμφανίσεις και εξε
τάσεις λανθανόντων γραφών ε
πί εγγράφων.
Ο Τομέας Εξέτασης Ψη
φιακών Εγγράφων:
Στον τομέα αυτόν, διενεργούνται εξετάσεις:
(Sb Η/Υ, μέσων αποθήκευσης
ψηφιακών Αρχείων, κινητών
τηλεφώνων και καρτών τηλε
φωνίας, CD, TAPE, DAT κ.λ,π.
isb Διευθύνσεων INTERNET, Αρ
χείων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ΕMAIL), γνησιότητας λογισμικού,
FAX, SMART CARDS κ.λ.π.
(§ε Επανεμφάνιση διαγραμμένων
αρχείων (FILES).
Ο Τομέας Ανάλυσης Φωνής και
Ήχου (VOICE):
Διενεργούνται εξετάσεις:
Ε> Πειστηρίων ηχητικού περιεχο
μένου.
\Ε> Αναγνώρισης ομιλίας.
IS> Βελτιώσεις ηχητικού σήματος
(ενίσχυση - αποθορυβοποίηση).
ΙΕ> Απομαγνητοφωνήσεις (κασε
τών, βιντεοκασετών κ.λ.π.).

Δ. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΟΥ
Πρόκειται για ένα καθαρά Επιστη
μονικό Τμήμα, που έχει ως κύρια απο
στολή την εκτέλεση Εργαστηριακών
εξετάσεων σε μια μεγάλη ποικιλία υλι
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σμού.
> Μελέτη εντυπωμάτων και
αποτυπωμάτων πελμάτων υπο
δημάτων και ελαστικών αυτο
κινήτων.
> Μελέτη αυτοσχέδιων ε
κρηκτικών και εμπρηστικών
μηχανισμών.

II σύγχρονη τεχνολογία αξιοποιειται
στην αγώνα κατά του εγκλήματος.
Ταυτόχρονα σμνις εξελίσσεται ένας
οκλι/ρός αγώνας δρόμου, μιας και
συχνά το έγκλημα προηγείται στο
χώρο αυτό.

κών, που συχνά αποτελούν ίχνη και
πειστήρια εγκληματικών πράξεων.
Εργαστήριο Ανόργανης Αναλυτι
κής Χημείας και Φυσικοχημείας
Στο Εργαστήριο αυτό εξετάζονται:
> Χρώματα και χρωματικά ίχνη,
πλαστικά υλικά, γυαλιά και θραύσμα
τα γυαλιών, διάφορα μεταλλικά αντι
κείμενα.
> Εκρηκτικές και εύφλεκτες ύλες,
πυροτεχνήματα, δακρυγόνα.
> Διάφορες ανόργανες ουσίες.
> Προσδιορισμός συγκέντρωσης
οινοπνεύματος στο αίμα.
Ειδικές Εγκληματολογικές Εξε
τάσεις:
> Προσδιορισμός απόστασης βολής.
> Ανίχνευση κατάλοιπων πυροβολι
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Εργαστήριο ανάλυσης βιο
λογικών υλικών (D.N.A.)
Αξιοποιούνται τα βιολογικά
υλικά:
♦ Αίμα και κηλίδες αίματος.
♦ Σπέρμα και κηλίδες αίμα
τος.
♦ Οστά * Ιστοί * Σίελος *
Τρίχες.
♦ Διάφορα σωματικά υγρά.
Η μέθοδος DNA εφαρμό
ζεται σε υποθέσεις:
♦ Ανθρωποκτονιών.
♦ Βιασμών.
♦ Ληστειών - κλοπών.
♦ Αναγνώρισης πτωμάτων.
♦ Πατρότητες.
♦ Ανάλυση και διαχείριση
ευρημάτων
DNA
(Ν.
2928/2001 Φ.Ε.Κ. A - 141).
Προοπτική: Δημιουργία Ε
θνικής βάσης δεδομένων DNA
Λειτουργία Εργαστηρίων Μιτοχονδριακού DNA, Ναρκωτι
κών ουσιών και εξέτασης υλικών.

Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΩΝ
Παρέχει σημαντική συνδρομή στο
δύσκολο έργο της ανάκρισης με τη
διαπίστωση, δακτυλοσκοπικά, της πα
ρουσίας του άγνωστου δράστη, στη
σκηνή του εγκλήματος.
Ειδικότερα το Τμήμα αυτό:
• Διερευνά τους τόπους τέλεσης δια
φόρων εγκληματικών πράξεων ή συμ
βάντων αστυνομικού ενδιαφέροντος.
• Παραβάλλει τα ανευρεθέντα απο
τυπώματα, με αυτά των παθόντων, δι
καιολογημένης παρουσίας ατόμων, υποδειχθέντων ως υπόπτων, των σεσημα
σμένων και των εκκρεμών υποθέσεων.
• Διαπιστώνει δακτυλοσκοπικά την
ταυτότητα των δραστών εγκληματι
κών πράξεων, συντάσσει εκθέσεις
πραγματογνωμοσύνης.
• Καταρτίζει, τηρεί και εμπλουτίζει
Συλλογές αποτυπωμάτων υπότροπων

εγκληματιών, καθώς και Αρχείο λανθανόντων αποτυπωμάτων.
Στο Τμήμα Εξερευνήσεων λει
τουργεί Εργαστήριο για την εξέταση
διαφόρων αντικειμένων με μεθό
δους:
Φυσικές (σκόνες με διαφορετικά
χρώματα).
3€ Χημικές (Νινυδρίνη, Σούπερ
γκλου, κρύσταλ, βιολέτ, κ.λ.π.).
Τεχνικές (Ακτίνες LASER, άλ
λες πηγές φωτός).
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑ
ΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ Α
ΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ (Α.Σ.Α.Δ.Α. A.F.I.S.)
Ξ Λειτουργεί από το Μάρτιο του
1996, με χωρητικότητα στη Βάση Δε
δομένων 605.000 Δεκαδακτυλικών
Δελτίων και 60.000 λανθανόντων δα
κτυλικών αποτυπωμάτων.
Ε] Τον Οκτώβριο του 2000 το Σύ
στημα επεκτάθηκε και σήμερα έχει
την παρακάτω διαμόρφωση:
Κεντρική Εγκατάσταση
(Δ.Ε.Ε.)
ΕΙ Ένας πολυλειτουργικός
Σταθμός (IWS).
ΕΙ Τρεις Σταθμοί αναζήτη
σης λανθανόντων (LS).
ΕΙ Έξι Σταθμοί επαλήθευ
σης (VS).
Απομεμακρυσμένη Εγκα
τάσταση (Υ.Ε.Ε.Β.Ε.)
ΕΙ Ένας πολυλειτουργικός
Σταθμός (IWS).
ΕΙ Ένας Σταθμός αναζήτη
σης λανθανόντων (LS).
ΕΙ Προοπτική: Επέκτασηαναβάθμιση
Συστήματος.
Προμήθεια και εγκατάσταση
περιφερειακών Σταθμών LIVE
SCAN,
LASER
SCAN,
IDENTITY STATION.

ξεργασία βιντεοληπτικού υλικού, ψη
φιακή επεξεργασία φωτογραφιών και
αποτυπωμάτων.
Ί> Παρακολούθηση δραστηριότητας
εγκληματιών, διαχωρισμός σε συλλο
γές και κατηγορίες (MODUS
OPERANDI).
^ Δημιουργία σκίτσων δραστών, με
ψηφιακή τεχνολογία, επίδειξη φωτο
γραφιών υπόπτων δραστών, σε θύματα.
^ Σύγκριση φωτογραφιών μέσω
Αυτόματου Συστήματος Αρχειοθέτη
σης - αναζήτησης Φωτογραφιών
(I.S.I.S.).
Εκπαίδευση προσωπικού Ελλη
νικής Αστυνομίας σε θέματα Εγκληματολογικής Φωτογραφικής Τέχνης.

Z. ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Σύνταξη και έκδοση Δ.Ε.Α.
®· Παρακολούθηση κίνησης εγκλη
ματικότητας, κατάρτιση και ενημέρω
ση ατομικών φακέλλων.
Εγκληματολογική σήμανση προ-

ΣΤ. ΤΜΗΜΑ ΜΕΘ0ΔΙΚ0ΤΗΤΩΝ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
^ Φωτογράφηση νομίμως
προσαγομένων ατόμων.
^ Φωτογράφηση ή βιντεο
σκόπηση σκηνής εγκλήματος, ιχνών
πειστηρίων, αποτυπωμάτων, πτωμά
των, αμνημόνων, κ.λ.π.
^ Τήρηση Ψηφιακού Αρχείου, επε

Το συγκριτικό μικροσκόπιο στα χόρια
τον ειδικευμένου προσωπικού της
Δ.Ε.Ε. αποτελεί ένα φερέγγυο και
αξιόπιστο μέσο στην εξιχνίαση πολλών
εγκλημάτων.

σαγομένων συνοδεία ατόμων.

Η. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ
& Τήρηση, διακίνηση, ενημέρωση,
καταστροφή φακέλων Κοινού και Ει
δικού Αρχείου.
& Παροχή πληροφοριών για ε
γκληματικό παρελθόν ατόμων, στις
αρμόδιες Αρχές.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟ
Γ Ι Ω Ν ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Υ.Ε.Ε.Β.Ε.)
Έχει έδρα τη Θεσ/νίκη και η τοπική
της αρμοδιότητα εκτείνεται στην περι
φέρεια της Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης και των
Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας
και Δυτικής Μακεδονίας.
Υπάγεται Διοικητικά στη
Δ.Ε.Ε., έχει στη δικαιοδοσία
της 18 Περιφερειακά Γ.Ε.Ε. και
διαρθρώνεται σε έξι Τμήματα.
Η
μεταστέγαση
της
Υ.Ε.Ε.Β.Ε., προ έτους, σε κτί
ριο που εξυπηρετεί κατά ικα
νοποιητικό τρόπο τις ανάγκες
της, η δημιουργία και λει
τουργία την τελευταία 5ετία
Εργαστηρίων αντίστοιχων της
Κεντρικής Υπηρεσίας, με εκ
παιδευμένο προσωπικό και
σύγχρονο επιστημονικοτεχνικό εξοπλισμό, της έδωσε νέα
δυναμική και σήμερα ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στα
αιτήματα των Διωκτικών Αρ
χών της Β. Ελλάδας.
Τα περισσότερα από τα 64
περιφερειακά Γραφεία Εγκλη
ματολογιών Ερευνών (Γ.Ε.Ε.)
της Χώρας, δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες
που παρουσιάζονται στην περι
φέρεια σήμερα, γι’ αυτό και
προωθείται η αναβάθμισή τους
σε ότι αφορά την Διοικητική υ
παγωγή τους, τη στελέχωσή τους με ει
δικά εκπαιδευμένο προσωπικό και τον
εφοδιασμό τους με σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή.
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ΑΤΕΝΙΖΟΝΤΑΣ
ΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

»f/;

Σ υ νέντευξη με το Δ ιευθυντή της Διεύθυνσης Εγκλιιμοτολογικω ν ΕρευνωνΤαξιαρχο κ. Ευστράτιο Κυριπκακη

Η Διεύθυνση Εγκληματολογιών Ερευνών είναι ένας από τους
πλέον βασικούς πυλώνες στήριξης του αστυνομικού έργου και
ίσως είναι ο τομέας εκείνος της υπηρεσιακής δράσης που μας
οδηγεί στο μέλλον, σε ένα μέλλον όπου κυριαρχεί η υψηλή
εξειδίκευση και ο αυστηρός επαγγελματισμός. Με αυτή τη
φιλοσοφία σχεδιάζουν τα βήματά τους τα στελέχη της
Υπηρεσίας αυτής, με επικεφαλής τον Διευθυντή της Ταξίαρχο
κ. Ευστράτιο Κυριακάκη. Ο κ. Κυριακάκης είχε την καλοσύνη
να απαντήσει στα ερωτήματα που του έθεσε η “Α.Ε.”

-Γεννήθηκε στις Μέλαμπες Ρεθύμνης, το έτος 1950.
- Κατετόγη στο Σώμα της
τ. Χωροφυλακής, το έτος 1969.
- Αποφοίτησε πρώτος από τη
Σχολή Αξιωματικών, το έτος 1978.
- Υπηρέτησε αποκλειστικά σε μάχιμες
Υπηρεσίες της Β. Ελλάδας.
- Προήχθη στο βαθμό του Ταξιάρχου
την 3-3-2001. Προ της προαγωγής
του κατείχε τη θέση του Διευθυντού

Α.Ε. Κύριε Ταξίαρχε, η Υπηρεσία
σας καλείται να ανταποκριθεί σε
διαρκώς αυξανόμενες προκλήσεις,
να αντιμετωπίσει το σύγχρονο έ
γκλημα. Πώς όμως αντιμετωπίζεται
από την πολιτεία;
ΑΠ. Η Πολιτεία, αναγνωρίζοντας το
σημαντικό ρόλο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στην κα
ταπολέμηση της εγκληματικότητας,
διέθεσε την τελευταία επταετία σημα
ντικά κονδύλια, για τη δημιουργία
σύγχρονης επιστημονικοτεχνικής υπο
δομής, με την προμήθεια και λειτουρ
γία Συστημάτων υψηλής τεχνολογίας.
Για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό
και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, βρίσκεται σε εξέλιξη, η
προμήθεια ενός Αναλυτή αλληλουχιών
Βάσεων D.N.A. τελευταίας τεχνολογί
ας και εξοπλισμού για τη δημιουργία
της Εθνικής Βάσης Δεδομένων
D.N.A., νέου Συστήματος Α.Σ.Α.Δ.Α.
για τις ανάγκες εξακρίβωσης της ταυ
τότητας των προσαγομένων ατόμων
με βάση τα Δ.Δ.Δ., καθώς και Ειδικών
Θαλάμων για την καλύτερη αξιοποίη
ση των ευρυμάτων στον τόπο του ε

γκλήματος.
Τέλος, στα πλαίσια της εξασφάλισης
πιστώσεων, από την Κοινοτική Πρω
τοβουλία “INTEREG III”, αναμένεται
η σημαντική προμήθεια υλικοτεχνικού
εξοπλισμού, για την Κεντρική και τις
περιφερειακές Υπηρεσίες Υ.Ε.Ε.Β.Ε.
και Γ.Ε.Ε. Χώρας, προς αντιμετώπιση
της λαθρομετανάστευσης, του λαθρε
μπορίου και του διασυνοριακού ε
γκλήματος σε όλες τις μορφές του.
Η επιτακτική ανάγκη, για ανάδειξη
της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ε
ρευνών, σε επίπεδο εφάμιλλο των α
ντίστοιχων Εγκληματολογικών Υπη
ρεσιών, των τεχνολογικά προηγμένων
Χωρών, επιβάλλει, εκτός των άλλων,
τη στέγαση και λειτουργία της, σε αυ
τοτελές κτίριο, σύγχρονων προδιαγρα
φών, κατά τρόπο που να πληρούνται
όλες εκείνες οι προϋποθέσεις για πι
στοποίηση των Εργαστηρίων της και
παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και
αποτελεσμάτων, απαλλαγμένων από
κάθε σκοπιμότητα και αμφισβήτηση.
Προς το σκοπό αυτό και με εντολή
του κ. Γεν. Γραμματέα του Υ.Δ.Τ. κα
ταρτίσθηκε από την Υπηρεσία μας,
κτιριολογικό πρόγραμμα για τη στέγα
σή της και ήδη, μετά την έγκρισή του
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της Υποδ/νσης Εγκληματολογικών
Ερευνών Β. Ελλάδας (Υ.Ε.Ε.Β.Ε.).
από τη Διεύθυνση Τεχνικών του Αρχη
γείου, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδι
κασίες ανάθεσης.
Α.Ε. Εξ αντικειμένου η Διεύθυνση
Εγκληματολογικών Ερευνών απαι
τεί στελέχωση με εξειδικευμένο προ
σωπικό. Πώς αντιμετωπίζετε το
ευαίσθητο αυτό πρόβλημα;
ΑΠ. Σύμφωνα με τον ισχύον σήμε
ρα Νομικό πλαίσιο λειτουργίας της
Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευ
νών, το προσωπικό της αποτελείται
κατά το μεγαλύτερο μέρος από Αστυ
νομικό προσωπικό Γενικών Καθηκό
ντων, από ολιγάριθμο Αστυνομικό
προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων και
ελάχιστους πολιτικούς υπαλλήλους.
Τα Επιστημονικοτεχνικά Τμήματα
και Εργαστήρια της Διεύθυνσης Ε
γκληματολογικών Ερευνών, στελεχώ
νουν εξειδικευμένοι Αξιωματικοί Γε
νικών Καθηκόντων με τις αντίστοιχες
κατά αντικείμενο ειδικότητες πραγματογνωμόνων, καθώς και Αξιωματικοί -

Βαθμοφόροι Ειδικών Καθηκόντων,
κάτοχοι πτυχίων Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. και με
ταπτυχιακών τίτλων, οι οποίοι ανταποκρίνονται επαρκώς στα καθήκοντά
τους.
Η διαμορφωθείσα κατάσταση, κατά
την τελευταία ΙΟετία, στη Χώρα μας,
από πλευράς εγκληματικότητας, κατέ
στησε αναγκαία την επέκταση της
Δ.Ε.Ε. σε νέες δράσεις, με τη δημιουρ
γία επιμέρους Τομέων εργασίας και
Εργαστηρίων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματα των Διωκτικών
Αρχών, με αποτέλεσμα να επιβάλλεται
σήμερα η αναθεώρηση όλου του συ
στήματος πρόσληψης, τοποθέτησης
και μετάθεσης προσωπικού στη Διεύ
θυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
Προκειμένου το επιστημονικοτεχνικό
προσωπικό της Διεύθυνσης Εγκλημα
τολογικών Ερευνών, να είναι συνεχώς
καταρτισμένο και ενήμερο των εξελί
ξεων που συντελούνται Διεθνώς στον
τομέα της Εγκληματολογικής Επιστή
μης, είναι ανάγκη να μετεκπαιδεύεται
σε ετήσια βάση και να μετέχει ανελλι
πώς σε εκπαιδεύσεις και σεμινάρια
που πραγματοποιούνται στο Εξωτερι
κό, χωρίς περιορισμούς.
Α.Ε. Ένα θέμα που χρήζει άμεσης
πλέον αντιμετώπισης είναι η προ
στασία του ενιαίου Ευρωπαϊκού νο
μίσματος από παραχαράξεις και κιβδηλίες. Πώς απαντά η Διεύθυνση
Εγκληματολογικών Ερευνών σε αυ
τή την πρόκληση;
ΑΠ. Ενόψει της κυκλοφορίας του
Ενιαίου Ευρωπαϊκού νομίσματος ΕΥ
ΡΩ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(Ε.Κ.Τ.) αποφάσισε να ιδρυθούν Εθνι
κά Κέντρα Ανάλυσης Χαρτονομισμά
των και Κερμάτων ΕΥΡΩ στις χώρες
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην
Ελλάδα τα δυο αυτά Κέντρα Ανάλυ
σης ανήκουν στο Αρχηγείο της Ελλη
νικής Αστυνομίας και ιδρύθηκαν στη
Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευ
νών, στο ήδη λειτουργούν Εργαστήριο
Διερεύνησης Πλαστογραφίας Παρα
χάραξης και Κιβδηλείας. Το Εθνικό
Κέντρο Διαχείρισης έχει ιδρυθεί στην
Τράπεζα της Ελλάδος και θα λειτουρ
γεί ως σύνδεσμος με την Ε.Κ.Τ.
Αποστολή των ανωτέρω Εθνικών
Κέντρων είναι η διενέργεια Εργαστη
ριακών Εξετάσεων για τη διαπίστωση

Η Δ.Ε.Ε. αξιοποιεί κάθε σύγχρονη
επιστημονική μέθοδο στον αγώνα κατά
τον οργανωμένοι’ εγκλήματος και της
τρομοκρατίας. Αποτελεί έτσι τον πιο
πολύτιμο παρτενερ τον μαχά/ιενον
αστννομικού για την εξιχνίαση και των
πλέον σκοτεινών υποθέσεων
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της γνησιότητας ή μη των αμφισβη
τούμενης γνησιότητας χαρτονομισμά
των και κερμάτων ΕΥΡΩ και η απο
στολή των αποτελεσμάτων στην Ευ
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην
Φρανκφούρτη, με την οποία αυτά θα
ευρίσκονται σε άμεση ηλεκτρονική
σύνδεση για τη μεταφορά δεδομένων,
που αφορούν τις περιπτώσεις παραχά
ραξης και κιβδηλείας. Για τη διενέρ
γεια των Εργαστηριακών εξετάσεων
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Α.Ε. Κύριε Ταξίαρχε, το μέλλον
συνήθως δεν περιμένει και η Υπηρε
σία σας, -έστω και αφανώς- βρίσκε
ται στις προφυλακές του αγώνα για
ένα καλύτερο αύριο. Ποιες είναι οι
προτεραιότητές σας για το άμεσο
τουλάχιστον μέλλον;
ΑΠ. Με δεδομένο ότι οι γνώσεις σε
παγκόσμια κλίμακα διπλασιάζονται
κάθε 6-8 χρόνια, οι δε γνώσεις για την
πληροφορική κάθε 18 μήνες, οι εργα
σιακοί οργανισμοί δεν μπορούν να
μείνουν αμετάβλητοι στις συντελούμενες ευρύτερες κοινωνικοπολιτικές,
οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές.
Είναι αδήριτη ανάγκη, υπακούοντας
στα κελεύσματα των καιρών και προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγ
χρονες απαιτήσεις, η Διεύθυνση Ε
γκληματολογιών Ερευνών να ανα
μορφωθεί και αναβαθμιστεί σε ΕΘΝΙ
ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ Ε
ΡΕΥΝΩΝ (Ε.Κ.Α.Ε.Ε.).
Προς το σκοπό αυτό, είναι ανάγκη
να γίνει Οργανωτικός και Λειτουργι
κός Ανασχεδιασμός της Διεύθυνσης
Εγκληματολογικών Ερευνών, ο οποίος
να περιλαμβάνει:

**

και την πλήρη ανάλυση των περιπτώ
σεων παραχάραξης και κιβδηλείας,
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ευρω
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το εργα
στήριο έχει εκσυγχρονίσει τον υπάρ
χοντα εξοπλισμό του με συσκευές υ
ψηλής τεχνολογίας.
Επίσης έχει γίνει η προμήθεια κατό
πιν οδηγιών μας Ειδικής Βάσης Δεδο
μένων στην οποία καταχωρούνται όλα
τα απαραίτητα στοιχεία.
Η χρήση των ανωτέρω βοηθάει
τους Εμπειρογνώμονες αφενός να
διαπιστώσουν την παραχάραξη και
κιβδηλεία με κάθε λεπτομέρεια, αφε
τέρου να καταρτίσουν κοινούς κατα
λόγους ομοειδών περιπτώσεων με
σκοπό την αξιοποίηση των σχετικών
πληροφοριών για την ανακάλυψη των

Πάνω και κάτω: llaija την προσπάθεια
των κακοποιών για συσκότιση των
ερευνών, τα Εργαστήρια τηςΔ.Ε.Ε.
κατόρθωσαν να “εμφανίσουν" τον
πραγματικό αριθμό πλαισίου της
κλεμμένης μοτοσικλέτας.

παρανόμων εργαστηρίων και των δι
κτύων διακίνησης πλαστών και κί
βδηλων Ευρώ..
Τέλος Αξιωματικοί εμπειρογνώμονες
του ανωτέρω εργαστηρίου συμμετέ
χουν στις Ομάδες Εργασίας Εμπειρο
γνωμόνων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας για τα χαρτονομίσματα και
κέρματα του ΕΥΡΩ, καθώς και στις α
ντίστοιχες Ομάδες Εργασίας εμπειρο
γνωμόνων στα πλαίσια της EUROPOL.

Αστυνομική Επιθεώρηση - Νοέμβριος/Δεκέμβριος 2001

α. Σύνταξη Νέου Οργανογράμμα
τος.
β. Σύνταξη Νέου Κανονισμού Λει
τουργίας.
γ. Μεταστέγαση της Υπηρεσίας σε
ειδικών προδιαγραφών κτίριο.
δ. Αποκέντρωση και Αναβάθμιση
της Υ.Ε.Ε.Β.Ε. και των Γ.Ε.Ε.
ε. Ίδρυση Σχολής Εγκληματολογι
κών Σπουδών.
Με την υλοποίηση των ανωτέρω σε
βραχυχρόνια και μεσοχρόνια βάση, η
Υπηρεσία θα καταστεί Αυτοτελής,
Διεπιστημονική, με Εθνική και όχι μόνο εμβέλεια, θα προχωρήσει στην πι
στοποίηση των Εργαστηρίων και λει
τουργιών της και θα αποκτήσει οντό
τητα εφάμιλλη των Εγκληματολογι
κών Υπηρεσιών των τεχνολογικά προ
ηγμένων χωρών, για να ανταποκριθεί
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην
τόσο σημαντική αποστολή της.
□
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Vertex Standard
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

VX-150
VHF φορητό στρατιωτικών
προδιαγραφών,
5 watt, 209 μνήμες. CTCSS
Encoder-Decoder,
136-174 MHz, κάλυψη TX-RX,
δυνατότητα Scrambler.

Τιμή: 90.000 δρχ / € 264

eT rex

P0WERV1EW 8x21

Μια συμπαγής και οικονομική κατασκευή
σε μικρό μέγεθος.
Το μικρότερο G.P.S στον κόσμο,
στο οποίο μπορείτε πραγματικά να
βασιστείτε. Κλειδώνει σε 12 δορυφόρους
και παραμένει σε σύνδεση ακόμη και κάτω
από τις πιο δύσκολες συνθήκες.

Καμουφλάζ
Μεγέθυνση: 8 φορές.
Διαμ. Φακού: 21mm.
Βάρος: I95gr.
Με περίβλημα καουτσούκ,
compact σπαστό, εύχρηστο,
φακοί μίας επίστρωσης.
Εγγύηση 15 χρόνια.

Τιμή: 78.000 δ ρ χ /€229

Τιμή: 11.500 δ ρ χ /€33,1

WATERPROOF 12x25

Μεγέθυνση: 12 φορές.
Διαμ. Φακού: 25mm.
Βάρος: 369gr·
Με περίβλημα καουτσούκ,
compact, στεγανό, αναομιχλικό.
φακοί τριπλής επίστρωσης.
Εγγύηση 15 χρόνια

e Trex Camo
Ο καλύτερος σύντροφος για το
κυνήγι ή το ψάρεμα. Ό τα ν χάνεστε
μέσα στο δάσ ος κυνηγώντας, ένας
τρόπος υπάρχει να γυρίσετε πίσω
στο αυτοκίνητο, στην πηγή, στο
δέντρο που σημαδέψατε. Οταν
θέλετε να πάτε στο ίδιο σημείο που
τα ψάρια τσιμπούσαν την τελευταία
φορά, ένας τρόπος υπάρχει:
το e Trex Camo. Και όλα αυτά σε μια
μικρή, πλήρως αδιάβροχη συσκευή.

V X -II0
Ίδιο με το VX-150 με απλό
πληκτρολόγιο 8 πλήκτρων.

ΤΙμή: 90.000 δρχ/ €264

Τψή: 33.000 δ ρ χ /€ 9 6 * Γ

WATERPROOF 12x42

Μεγέθυνση: 12 φορές.
Διαμ. Φακού: 42mm.

τιμή: 84.000 δ ρ χ /€247

Βάρος: 765gr.

Με περίβλημα καουτσούκ,
αδιάβροχο, αντιομιχλικό ,
φακοί πολλαπλών
επιστρώσεων, ειδικά
προσοφθάλμια για καλύτερη
εφαρμογή στα μάτια.
Εγγύηση 15 χρόνια.

e Trex Summit

VX-5RS

Νέο ασημένιο χρώμα

Μια συσκευή με πρόσθετες δυνατότητες
που δεν θα συναντήσετε πουθενά αλλού.
Περιλαμβάνει βαρομετρικό υψόμετρο που
παρέχει ακριβή αναφορά των
υψομετρικών διαφορών της διαδρομής
που ακολουθείτε, με καταγραφή ύψους,
απόστασης και ώρας. Είναι ακριβώς ότι
ζητάει κάποιος που θέλει κάτι παραπάνω
από ένα απλό G.P.S.

Τιμή: 145.000 δρχ / < 426

ΤΙμή: 129.000 δ ρ χ /€379

50MHz, VHF, UHF, φορητό
στρατιωτικών προδιαγραφών,
5 watt, 250 μνήμες, υπότονους, λήψη
AM-FM-WideFM 0,5-16 και 48-999
MHz, Spectrum Analyser, πλήρης
μεταλλική κατασκευή, διαστάσεις
58x87x28 χιλ.

Τιμή: 51.000 δρχ / € 150)

SAFARI
Το πλέον compact και οικονομικό
μοντέλο στην κατηγορία του, στην
παγκόσμια αγορά.
Μεγέθυνση: 2,6 φορές.
Φακός: 50 mm.
Ορατή απόσταση: 80 m.
Εύρος γωνίας: 5°.
Αντοχή θερμοκρασίας:
-20°C έως +45°C.
Μήκος: 16,5cm.
Βάρος: 420 gr. Λειτουργεί
χωρίς μπαταρίες με σύστημα
PIEZO CRYSTALS
Εγγύηση αντικατάστασης I έτους.

e Hap
FT-50R
VHF-UHF φορητό στρατιωτικών
προδιαγραφών, 112 μνήμες,
scanning μεγάλης ταχύτητας,
υπότονους εκπομπής,
76-999 ΜΗζ λήψη AM-FM-WIDE
FM, I2V είσοδος, μπαταρία FNB40/6V 650mA (2.5 watt) και
φορτιστή NC-60C.

Τιμή: 122.000 δρχ / € 358

οα φ ο

Ένας αναλυτικός ηλεκτρονικός χάρτης,
φορητός και σε οικονομική τιμή. Οι
χάρτες είναι τόσο μικροί ώστε να χωράνε
στο σάκο σας, στην τσέπη σας, ακόμη και
στην παλάμη σας. Η οθόνη όμως είναι
τόσο μεγάλη, ώστε να έχετε καθαρή
εικόνα για να βρίσκετε με ακρίβεια και
σιγουριά το σημείο που θέλετε να πάτε.
Ο ιδανικός σύντροφος στο ταξίδι, στην
εκδρομή, στη βόλτα μέσα στην πόλη.
Δέχεται προγραμματισμό από C.D., για
ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια που
περιλαμβάνει διευθύνσεις, ξενοδοχεία,
εστιατόρια κ.α.

Τψή: 245.000 δ ρ χ /€ 719

PATHFINDER
Προσαρμόζεται στο κεφάλι με δερμάτινους
ιμάντες και μπορείτε να το σηκώνετε στην
όρθια θέση για να βλέπετε κανονικά.
Με μεγέθυνση μια φορά για να περπατάτε
στο απόλυτο σκοτάδι.
Κατασκευασμένο από μέταλλο
υψηλής αντοχής, πολύ compact
σε μέγεθος.
Μεγέθυνση: I φορά,
μπορεί να μετατραπεί
σε 3.6 φορές.
Φακοί: 26 mm.
Ορατή απόσταση: 30 ι
Εύρος γωνίας: 40°.
Αντοχή θερμοκρασίας: -30°C έως +45eC.
Μήκος: 14 cm. Βάρος: 520 gr.
Εγγύηση I έτους.

Τιμή: 02.000 δρχ/ € 388

G.P.S 12 Map

FT-I500M
VHF Mobile. 50 watt, 149 μνήμες. CTCSS Encoder-Decoder
50 τόνων DTMF μικρόφωνο, δυνατότητα προγραμματισμού
με P.C. 137-174 ΜΗζ κάλυψη TX-RX.

Ήμή: 101.000 δρχ/ €308

Βαριά κατασκευή στρατιωτικών
προδιαγραφών για πολύ απαιτητικούς.
Κλειδώνει σε 12 δορυφόρους. Το
πληκτρολόγιο είναι σχεδιασμένο για
χρήση με το ένα χέρι. Έως 36 ώρες
αυτονομία με κοινές μπαταρίες.
Περιλαμβάνει αναλυτικούς διεθνείς
χάρτες. Δυνατότητα επιπλέον
προγραμματισμού από οποιοδήποτε
C.D. με χάρτες της εταιρίας.

Τιμή: 490.000 δρχ / € 1438

YARDAGE PRO TOUR 6Χ

Μεγέθυνση: 6 φορές. Μέτρηση
απόστασης υψηλής - χαμηλής
αντανάκλασης: έως 650 / 525m.
Απόκλιση ± I m. Ηλεκτρονικό
σύστημα μέτρησης διπλής
απεικόνισης. Λέιζερ SCAN
MODE για διαρκή εντοπισμό και
μέτρηση στόχων. Το μικρότερο
στον κόσμο.
Διαστάσεις: 38 χ 102 χ 70 mm.
Βάρος: 195 gr. Εγγύηση I έτους.

Τιμή: 227.000 δ μ χ /€ 666

ΤΙμή: 245.000 δρχ/ € 719

Πληρωμή με Visa, Mastercard και με 4 άτοκες δόσεις. Αντικαταβολή σε όλη την Ελλάδα
0 ι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 18%

Εγγύηση I έτους

A
Βαθέος 17, IU 22 Αμπελόκηποι, Αθήνα. Τηλ.: 010 6400100. Fax: 010 6411791
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telecommunications equipment

h h
Τρόμος, φρίκη, δέος και αποτροπιασμός είναι μόνο λίγες από τις λέξεις Έμ ν ι ς
οποίες μπορεί να επιχειρήσει κάποιος να εκφράσει τα συναισθήματα του για
πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση στη Ν. Υόρκη και την Ουάσιγκτον και βέβαια
απέραντη θλίψη για τα θύματα αυτής της απεχθούς πράξης. Η αντίδραση των Η
νωμένων Πολιτειών και της διεθνούς κοινότητας ήταν αναπόφευκτη και είναι
γεγονός ότι πολλά πράγματα πια σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι όπως πριν.
Τα γεγονότα αυτά, εκτός όλων των άλλων, δημιούργησαν νέα δεδομένα στα
προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι αρχές ασφαλείας σε όλο τον κό
σμο. θα επιχειρήσουμε να καταγράψουμε ορισμένα από αυτά τα οποία διαμορ
φώνουν το νέο πλαίσιο των,αναγκών ασφαλείας.

του
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λοι οι σχεδιασμοί ασφαλείας
για την αποτροπή τρομοκρα
τικών ενεργειών, βασιζόταν
μέχρι τώρα εκτός των άλλων,
στην παραδοχή ότι οι οποιοδήποτε τρομοκράτες, ενεργούν προ
σπαθώντας ταυτόχρονα να επιβιώσουν
και να αποφύγουν τη σύλληψη. Οι α
ποστολές αυτοκτονίας, και μάλιστα με
μαζικό τρόπο (19 άτομα ήταν οι αυ
τουργοί στα χτυπήματα στις Η.Π.Α.),
διαμορφώνουν μια ιδιαίτερα επικίνδυ
νη νέα απειλή η οποία είναι πολύ δύ
σκολο να αντιμετωπισθεί.
Η παγκοσμιοποίηση ως έννοια που
περιλαμβάνει την ελευθερία κίνησης
προσώπων, υπηρεσιών, κεφαλαίων και
προϊόντων, διαμορφώνει ταυτόχρονα
το πεδίο μέσα στο οποίο μπορούν να
κινηθούν σχετικά ελεύθερα, οι απα
νταχού της γης τρομοκράτες, φανατι
κοί ή απλά παρανοϊκοί που θα θελήσουν να επιφέρουν σημαντικά πλήγ
ματα κατά της ανθρωπότητας. Ο έλεγ
χος των ατόμων αυτών χωρίς να επέλθει ταυτόχρονα περιορισμός στις ελευ
θερίες κίνησης που αναφέραμε παρα
πάνω, απαιτεί νέα προσέγγιση στη
στρατηγική και στις τακτικές των υπη
ρεσιών ασφαλείας με ιδιαίτερη έμφα
ση στην πληροφόρηση και στην ανά
λυση.
Η αξιοποίηση πληροφοριών που οι
υπηρεσίες ασφαλείας αποκτούν με τη
γενική χρήση ηλεκτρονικών μέσων εί
ναι πάρα πολύ δύσκολη γιατί όσο “έ
ξυπνα”, “υπερευαίσθητα” κ.λ.π. είναι
τα μέσα πρόσκτησης πληροφοριών,
τόσο μεγαλύτερος γίνεται ο όγκος
πληροφοριών που οι υπηρεσίες πρέπει
να αναλύσουν και να αξιοποιήσουν Η
διαδικασία αυτή γίνεται από το ανθρώ
πινο μυαλό το οποίο δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Ο τεράστιος όγκος ό
μως των κάθε λογής πληροφοριών κά
νει σχεδόν αδύνατο τον εντοπισμό και
την αξιοποίηση εκείνων που πραγμα
τικά είναι χρήσιμες. Κανείς δεν αμφι
σβητεί ότι η αποτυχία των υπηρεσιών
ασφαλείας στις Η.Π.Α. για να προλά
βουν το τρομοκρατικό χτύπημα, ήταν
κυρίως αποτυχία των υπηρεσιών πλη
ροφοριών, οι οποίες κατά κάποιο τρό
πο είχαν επαναπαυτεί στα ηλεκτρονι
κά συστήματα.
Αποδεικνύεται (για άλλη μια φορά)
ότι οι επίδοξοι τρομοκράτες έχουν συ
νήθως την εικόνα του “ανθρώπου της
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διπλανής πόρτας” και διαθέτουν επι
στημονική ή τεχνική κατάρτιση. Βάσι
μα μπορούμε να υποθέσουμε ότι αρκε
τοί επίδοξοι τρομοκράτες βρίσκονται
“εν υπνώσει” στις δυτικές χώρες. Ο
“πόλεμος” λοιπόν κατά της τρομοκρα
τίας είναι χωρίς ορατό εχθρό οπότε το
κύριο όπλο σ’ αυτόν είναι οι πληροφορίες.
Βασικό συστατικό στοιχείο των τρο
μοκρατικών ενεργειών, επιβεβαιώνε
ται ότι είναι η θεαματικότητα. Στην ε
πίθεση εναντίον των διδύμων πύργων
στη Ν. Υόρκη, οι τρομοκράτες πέτυχαν το “απόλυτο θέαμα”. Αυτό εξηγεί
και το γιατί δεν επιλέγονται εύκολα
άλλοι περισσότερο αποτελεσματικοί
τρόποι για να σπείρουν το θάνατο (π.χ.
χημικά ή βιολογικά μέσα), οι οποίοι
ενδεχομένως θα τους εξασφάλιζαν και
πιθανότητες διαφυγής χωρίς να είναι
αναγκαίο να “αυτοκτονήσουν”. Δεν α
ποκλείεται βέβαια στο μέλλον να χρη
σιμοποιήσουν και τέτοιες μεθόδους.
Όπως όλες σχεδόν οι πράξεις τρομο
κρατίας, και η πράξη αυτή ακόμη πε
ρισσότερο, ανεξαρτήτως κινήτρων, έ
χει πολιτικά αποτελέσματα τα οποία
μπορούμε να πούμε ότι είναι “πλανη
τικού” χαρακτήρα και θα φανούν στο
σύνολό τους μακροπρόθεσμα. Παρόλο
που από πολλούς ειδικούς τονιζόταν
στο παρελθόν ο κίνδυνος από τους φονταμεταλιστές μουσουλμάνους, μόλις
τώρα φαίνεται να αποκαλύπτεται στην
κοινή γνώμη αλλά και σε πολλές από
τις δυτικές κυβερνήσεις το μέγεθος της
απειλής. Είναι δε αυτονόητο ότι ακρι
βώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εύκο
λες δαιμονοποιήσεις και υπερβολές σε
βάρος ολόκληρου του μουσουλμανι
κού κόσμου. Ο στόχος είναι φανερό ό
τι πρέπει να είναι η απομόνωση και η
εξουδετέρωση των φονταμεταλιστών
και όχι η μετατροπή σε φονταμεταλιστές του συνόλου των μουσουλμάνων.
Οι νέες μορφές τρομοκρατικής δρά
σης παρουσιάστηκαν στις Η.Π.Α. ό
που συνήθως παρουσιάζεται κάθε νέας
μορφής εγκληματικότητα. Εξαιτίας
του μεγέθους της απειλής, αλλά και
για την αποφυγή λαθών που διαπράχθηκαν από τις αρχές των Η.Π.Α., οι
χώρες της Ε.Ε. είναι υποχρεωμένες
τώρα να συνεργασθούν με τις Ηνωμέ
νες Πολιτείες στη βάση της “καθημε
ρινής” συνεργασίας των αρχών ασφα
λείας. Ιδιαίτερα τα συστήματα αστυ-
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νομικής και δικαστικής συνεργασίας
που οι Ευρωπαίοι έχουν αναπτύξει
(π.χ. Europol, SIS), εκτός του ότι πρέ
πει να εμβαθύνουν, θα πρέπει σταδια
κά να αναπτύξουν τρόπους συνεργασί
ας με τα αντίστοιχα των Η.Π.Α. αλλά
και άλλων ανεπτυγμένων χωρών, κυ
ρίως στον τομέα της ανταλλαγής πλη
ροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Είναι
βέβαια φανερό ότι μια τέτοια συνεργα
σία απαιτεί χρόνο, σημαντικές προ
σπάθειες αστυνομικής, δικαστικής και
νομικής εναρμόνισης αλλά κυρίως
προσπάθειες στο να μην υπονομευθεί
“για λόγους ασφαλείας’’ η δημοκρατικότητα των κοινωνιών των ανεπτυγμέ
νων χωρών.
Ως τελευταία αλλά ιδιαίτερα σημα
ντική, από τις επιπτώσεις που ενδεικτι
κά και όχι εξαντλητικά αναφέρουμε,
είναι η “διεθνοποίηση” του ζητήματος
της ασφάλειας. Κανένα κράτος όσο
μεγάλο και να είναι δεν μπορεί πια να
“καυχηθεί” ότι μπορεί να τα βγάλει
πέρα μόνο του σε ζητήματα που αφο
ρούν την ασφάλεια των πολιτών του α
πό τέτοιας μορφής κτυπήματα. Αυτό
μας κάνει να σκεφτούμε τα νέα δεδο
μένα που διαμορφώνονται σε σχέση με
την ασφάλεια μεγάλων διοργανώσε
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ων, αθλητικών συναντήσεων κ.λ.π. με
διεθνή χαρακτήρα, όπως άλλωστε εί
ναι και η διοργάνωση των ολυμπιακών
αγώνων από τη χώρα μας το 2004.
Είναι λοιπόν φανερό, ότι πέρα από
τις αναρίθμητες πολιτικές, οικονομι
κές, θρησκευτικές ή άλλες αναλύσεις
που έγιναν, γίνονται και θα γίνουν για
την “επόμενη μέρα” του τρομοκρατι
κού χτυπήματος στις Η.Π.Α., οι αρχές
ασφαλείας των αναπτυγμένων χωρών,
έχουν να αντιμετωπίσουν στο μέλλον
καταστάσεις που μοιάζουν εφιαλτικές.
Είναι αναμφισβήτητο ότι όλες οι πολι
τικές ηγεσίες θέτουν το ζήτημα της α
σφάλειας ως ζήτημα πρώτης προτε
ραιότητας. Ταυτόχρονα ως πρώτη προ
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τεραιότητα τίθεται το ζήτημα της δη
μοκρατίας και της ελευθερίας όχι βέ
βαια μόνο από τις ηγεσίες, αλλά κυρί
ως από τις κοινωνίες. Το μεγάλο ερω
τηματικό λοιπόν και η μεγάλη πρόκλη
ση που δημιουργείται για τις υπηρεσί
ες ασφαλείας είναι η ανεύρεση του
τρόπου που μπορούν να διευθετήσουν
αυτή την κατάσταση ώστε να προστα
τεύουν τους πολίτες αποτελεσματικά
τόσο από τους κάθε λογής τρομοκρά
τες όσο και από την πιθανότητα να πάψουν να είναι ελεύθεροι. Είναι μια
διαδικασία στην οποία πρωταρχικό
ρόλο δεν θα παίξουν μόνο τα διάφορα
τεχνικά μέσα αλλά κυρίως ο ανθρώπι
νος παράγοντας.
□
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ΑΦΟΙ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΙ
ΡΟΛΟΙ - ΚΟΣΜΗΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 65 · ΤΗΛ.: 3212.926, 3214.472
ΚΥΨΕΛΗΣ 92 (Πλ. Κυψέλης) · ΤΗΛ.: 8219.775, 8843.952

ΚΑΤΑΔΥΣΗ
Q UANTUM
W ATCHES
18x6.055

• ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
ΒΑΘΟΥΣ ΕΩΣ 55 m.
• ΜΝΗΜΗ ΜΕΓΙΣΤΟΥ
ΒΑΘΟΥΣ
• ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ
• ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ
• ΣΤΕΓΑΝΟ ΣΤΙΣ 20 atm.
(200 μέτρα)
• 2 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
• ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• 2 ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

18x9.389
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
ΒΑΘΟΥΣ ΕΩΣ 55 m.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ
ΒΑΘΟΥΣ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΑΝΑΔΥΣΗΣ
ΜΝΗΜΗ ΜΕΓΙΣΤΟΥ
ΒΑΘΟΥΣ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ
ΣΤΕΓΑΝΟ ΣΤΙΣ 20 atm.
(200 μέτρα)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
3 ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

ΑΤΟΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΔΟΣΕΙΣ - 0% ΕΠΙΤΟΚΙΟ
ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

3214.472

• ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΕΩΣ 80 m.
• ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ
• ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΒΑΘΟΥΣ
• ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
• ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΔΥΣΗΣ
• ΜΝΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ (8
ΔΕΔΟΜΕΝΑ - 4 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ)
• ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΣΜΕΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
• ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ
• ΣΤΕΓΑΝΟ ΣΤΙΣ 20 atm. (200 μέτρα)
• 2 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
• ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• 2 ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

EUROPOL
INTERPOL
να βήμα ιστορικής σημασίας
επιτεύχθηκε προσφάτως με
ταξύ της Ευρωπαϊκής Αστυ
νομικής Υπηρεσίας (Euroροΐ)' και του Διεθνούς Οργα
νισμού Εγκληματολογικής Αστυνομί
ας (Interpol)2στη συνεργασία τους γτα
την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος. Πρόκειται για την υπο
γραφή διμερούς συμφωνίας συνεργα
σίας, την 05 Νοεμβρίου 2001, στις
Βρυξέλλες3 ενώπιον του Υπουργού Ε
σωτερικών του Βελγίου, κ. Duquesne
και του Επιτρόπου για θέματα αστυνο
μικής και δικαστικής συνεργασίας, κ.
Vitorino.
Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν πρέ
πει να θεωρηθεί ότι η εν λόγω συμφω
νία επιτεύχθηκε σε ένα σύντομο χρονι
κό διάστημα και χωρίς δυσκολίες. Αντιθέτως, υπήρξαν μακροχρόνιες και επί
μονες διαβουλεύσεις των εμπειρογνω
μόνων αλλά και της ηγεσίας4 των δύο
Οργανισμών προκειμένου να καταλή
ξουν σε ένα κείμενο κοινής αποδοχής.
Τα εμπόδια συνίσταντο σε νομικής (ρύ
σεως περιορισμούς που προβλέπονται
από τα θεσμικά πλαίσια και των δύο
οργανισμών και, κυρίως, στην ανταλ
λαγή και επαρκή προστασία των προ
σωπικών δεδομένων. Τα νομικά αυτά
εμπόδια όμως υπερκεράσθηκαν, όπως
ήταν φυσικό, αφού και οι δύο οργανι
σμοί έχουν κοινό στόχο την καταπολέ
μηση του οργανωμένου εγκλήματος5.
Είχε, έτσι, προηγηθεί η έγκριση του
κειμένου της διμερούς συμφωνίας συ
νεργασίας από την 70η Γενική Συνέ
λευση6της Interpol, την 26 Σεπτεμβρί
ου 2001, στην Βουδαπέστη7, ενώ για
την Europol, το πράσινο φως για την
προώθηση της διμερούς συμφωνίας,
είχε ήδη δοθεί από το Συμβούλιο Υ
πουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερι
κών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 27

Ε

Ιουνίου 2001.
Ως σκοπός της διμερούς συμφωνίας
συνεργασίας καθορίζεται η ανταλλαγή
πληροφοριών επιχειρησιακής, στρατη
γικής και τεχνικής σημασίας, ο συντο
νισμός των δραστηριοτήτων, των σχε
δίων δράσης, της εκπαίδευσης και της
επιστημονικής έρευνας, καθώς επίσης
και η απόσπαση, εκατέρωθεν, Αξιω
ματικών Συνδέσμων, σύμφωνα με τις
διατάξεις των καταστατικών των δύο
Οργανισμών.
Τα κυριότερα σημεία της διμερούς
συμφωνίας συνεργασίας8 μπορούν να
συνοψισθούν ως ακολούθως:
• Ανταλλαγή Αξιωματικών- Συν
δέσμων: Πρόκειται για ένα θεσμό στο
χώρο της διεθνούς αστυνομικής συ
νεργασίας με εξαιρετικά αποτελέσμα
τα στην ανταλλαγή πληροφοριών, στο
συντονισμό αστυνομικών ερευνών και
συναφών επιχειρησιακών δραστηριο
τήτων. Τόσο η Europol όσο και η
Interpol λειτουργούν ήδη με αξιωματι
κούς συνδέσμους που αποσπώνται
στις έδρες τους από τις αρμόδιες υπη
ρεσίες των κρατών - μελών. Η απευ
θείας ανταλλαγή αξιωματικών συνδέ
σμων μεταξύ των δύο οργανισμών θα
αποτελέσει το κεντρικό άξονα της α
νάπτυξης των προσπαθειών για μια α
ποτελεσματική διμερή συνεργασία. Τα
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους
θα ρυθμίζονται λεπτομερώς από τις
διατάξεις ειδικού μνημονίου που θα υ
πογραφεί από τις ηγεσίες και των δύο
μερών.
• Επεξεργασία και ανταλλαγή
πληροφοριών: Ένα ζήτημα εξόχως
σημαντικό τόσο για την προώθηση της
συνεργασίας των δύο οργανισμών, ό
σο και για την αποτελεσματικότητα
των ενεργειών τους στην καταπολέμη
ση του οργανωμένου εγκλήματος. Α
ξίζει ιδιαίτερης μνείας το γεγονός ότι η
διμερή συμφωνία προβλέπει συγκε
κριμένη διάταξη, σύμφωνα με την ο
ποία κανένα μέρος δεν θα μπορεί να ε
πεξεργαστεί πληροφορία που αποκτή
θηκε προφανώς με παραβίαση των αν
θρωπίνων δικαιωμάτων. Κάθε πληρο
φορία που θα ανταλλάσσεται μεταξύ
των δύο οργανισμών δεν θα μπορεί να
διαβιβασθεί σε τρίτο μέρος, παρά μό
νο αν υπάρχει ρητή συγκατάθεση ως
προς τούτο. Και αν το τρίτο μέρος δεν
παρέχει τα εχέγγυα της επαρκούς προ
στασίας της πληροφορίας, τότε η δια

βίβασή της δεν θα είναι δυνατή.
• Εκτίιιηση της πηγής και της α
ξιοπιστίας των πληροφοριών: Πρό
κειται για ένα μέτρο απαραίτητο για
την ποιοτική και ποσοτική εκμετάλ
λευση και αξιοποίηση των ανταλλασ
σόμενων πληροφοριών. Τα συμβαλλό
μενα μέρη θα υποχρεούνται, όταν δια
βιβάζουν τις πληροφορίες τους, να τις
συνοδεύουν και με την αναγκαία αξιο
λόγησή τους αναφορικά με την αυθε
ντικότητα και την αξιοπιστία της πη
γής, καθώς και το βαθμό της ακρίβειας
της πληροφορίας αυτής καθαυτής. Και
στην προκειμένη περίπτωση θα υπο
γραφεί ένα ειδικό μνημόνιο που θα κα
θορίζει τις αναγκαίες λεπτομέρειες.
Πέρα όμως από την υπογραφή της
διμερούς συμφωνίας συνεργασίας, οι
δύο Οργανισμοί συμφώνησαν και
στην ανάληψη μιας κοινής πρωτοβου
λίας’ για τη συνεργασία τους στην
προστασία του νέου νομίσματος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρώ. Η
Europol αποτελεί την κεντρική υπηρε
σία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
προστασία του Ευρώ από πιθανές πα
ραχαράξεις. Ωστόσο, σε διεθνή επίπε
δο, εκτός δηλαδή Ευρωπαϊκής Ένω
σης, η Interpol παραμένει η κεντρική
υπηρεσία για την καταπολέμηση της
παραχάραξης νομισμάτων. Κατά συνέ
πεια, οι δύο Οργανισμοί έχουν συμπληρωματκούς ρόλους να διαδραμα
τίσουν στην επιτυχή αντιμετώπιση της
μεγαλύτερης πρόκλησης για τη διεθνή
αστυνομική συνεργασίας στις αρχές
του 21 ου αιώνα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι
δύο Οργανισμοί συμφώνησαν στην α
πό κοινού λήψη και υλοποίηση συγκε
κριμένων μέτρων και σχεδίων δράσης
προκειμένου να αντιμετωπίσουν απο
τελεσματικά τις εγκληματικές ενέρ
γειες κατά του Ευρώ.
Εν συμπεράσματι, η συμφωνία συ
νεργασίας μεταξύ Europol και Interpol
αλλάζει άρδην τα μέχρι σήμερα δεδο
μένα στο χώρο της διεθνούς αστυνομι
κής συνεργασίας. Οι δύο Οργανισμοί
εφαρμογής του νόμου, που σημειωτέον κυριαρχούν τόσο σε ευρωπαϊκό όσο
και σε παγκόσμιο επίπεδο, εισέρχονται
σε μια νέα φάση συνεργασίας με την
ουσιαστική του όρου έννοια. Τούτο αποδεικνύεται από το γεγονός και μόνο
ότι η Europol και η Interpol διατηρού
σαν μια απευθείας συνεργασία που α
φορούσε αποκλειστικά και μόνο τεχνι

κής και στρατηγικής σημασίας θέμα
τα. Με άλλα λόγια, οι δύο οργανισμοί
δεν ήταν σε θέση να ανταλλάξουν κα
μία απολύτως πληροφορία που αφο
ρούσε προσωπικά δεδομένα (π.χ. ονό
ματα εγκληματιών, υπόπτων, κ.λ.π.),
λόγω έλλειψης του αναγκαίου νομικού
πλαισίου. Η διμερή συμφωνία, λοιπόν,
έρχεται να λύσει αυτό το πρόβλημα
και να δώσει έτσι μια καινούργια ώθη
ση στη συνεργασία Europol-Interpol,
που είναι σήμερα όσο ποτέ άλλοτε α
ναγκαία για την αντιμετώπιση του ορ
γανωμένου εγκλήματος και της τρομο
κρατίας.
□
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 Η Europol άρχισε να λειτουργεί την 3η
Ιανουάριου 1994 με βάση τη Συμφωνία του
Υπουργών TREVI της 2ας Ιουνίου 1993
και ανέλαβε πλήρως τις δραστηριότητες
της την 1η Ιουλίου 1999 (μετά την επικύ
ρωση της Σύμβασης της Europol και όλων
των σχετιζομένων με αυτή νομικών κειμέ
νων). Βλέπε: Council Communication
Concerning the taking up o f activities of
Europol, OJ 0 85/01, 01/07/1999.
2 Η ίδρυση της Interpol χρονολογείται
το 1923, στη Βιέννη, όταν αποφασίσθηκε η
σύσταση και λειτουργία της Διεθνούς Εγκληματολογικής Αστυνομικής Επιτροπής
(International Criminal Police Commis
sion), με έδρα επίσης τη Βιέννη. Μετά το
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η έδρα μεταφέρεται στο Παρίσι και αργότερα στη
Λυών, όπου βρίσκεται και σήμερα. Ο αριθ
μός των κρατών-μελών της Interpol ανέρ
χεται σε 179.
3 Press Release, 05 November 2001,
“Europol and Interpol sign a co-operation
agreement”, (www. europol.eu.int/news)
4 Press Release, 01 December 2000,
“Interpol’ s new chief Ponald Nodle paid
his first visit to Europol” (www. europol.
eu. int.)
5 Αρθρο 2 της Σύμβασης της Europol
και Αρθρο 2 του Καταστατικού της Inter
pol.
6 Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώ
τατο όργανο της Interpol η οποία συγκαλείται σε ετήσια βάση και λαμβάνει όλες τις
αποφάσεις, κατά πλειοψηφία, που αφορούν
τις αρμοδιότητες και την αποστολή του
Οργανισμού.
7 Press Pelease, 27 Sertember 2001,
“Europol and Interpol step up cooperation
in
fighting
orgenised
srime”,
(www.europol.eu. int/news).
8 Agreement between Interpol and
Europol, 2623 - 21r 5, 29 May 2001,
Europol.
9 Joint initiative of the Secretary Gener
al of Interpol and the Director of Europol
on combating the counterfeiting o f curren
cy, in particular the Euro, 2567-133, 5
November 2001, Europol.
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ν θέλουμε νο βελτιώσουμε την ήδη καλή εικόνα όλης της Αστυνομίας, πρέπει να
υπάρξει, παράλληλα με την αναβάθμιση της εκπαίδευσης στις παραγωγικές Σχο
λές και προσπάθεια για την αναβάθμιση της απόδοσης του ήδη υπηρετούντος στο
Σώμα αστυνομικού προσωπικού με συνεχείς μετεκπαιδεύσεις σε λειτουργίες που
ανάγονται στην καθημερινή υπηρεσιακή δραστηριότητά του και στις οποίες κάποιες φορές
υστερεί. Το επάγγελμά μας φέρει αρκετά υψηλό βαθμό επικινδυνότητας. Το έργο μας, από
οποιαδήποτε οπτική γωνία και αν το παρατηρήσει κανείς, είναι πράγματι βαρύ και δύσκολο
και για να το επιτελέσει με ασφάλεια ο αστυνομικός, πρέπει να αναπτύξει στο έπακρο τις
δυνατότητές του και να κυριαρχήσει απόλυτα στο χώρο της δράσης του. Μεταξύ άλλων, ει
δική και υψηλού επιπέδου μετεκπαίδευση απαιτείται και για τους οδηγούς υπηρεσιακών αυ
τοκινήτων και μοτοσικλετών και ιδιαίτερα των συναδέλφων που υπηρετούν σε ειδικές Υπη
ρεσίες, όπως η Αμεση Δράση (Ομάδα “Ζ” κ.λπ.), η Ασφάλεια Υψηλών Προσώπων κ.ά., ώστε
να κινούνται γρήγορα και με ασφάλεια κάθε φορά που καλούνται να αντιμετωπίσουν κάποιο
περιστατικό. Το ιδιαίτερα σημαντικό αυτό έργο επιτελεί το Τμήμα Ειδικής Μετεκπαίδευσης
Οδηγών (Τ.ΕΙ.Μ.Ο.), της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας. Η “Αστυνομική Επιθεώρηση” βρέθηκε ένα πρωινό στο “Αυτοκινητοδρόμιο Μ ε
γάρων” και γεύτηκε από κοντά ένα από τα στάδια της συναρπαστικής πράγματι εκπαίδευσης
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που πραγματοποιείται εκεί.
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κάζι, “φρένο”, “κατέ
βασε δευτέρα”, “κρα
τάς πολύ το φρένο”
μπες πιο γρήγορα στη στροφή”
είναι μερικές μόνο από τις οδηγίες
- εντολές που δίνουν μέσω φορη
τού ασυρμάτου οι πραγματικά πολύ
έμπειροι εκπαιδευτές στους οδηγούς
που μετεκπαιδεύονται στη γρήγορη
και ασφαλή οδήγηση. Στο αυτοκινητο
δρόμιο, η μυρωδιά από τα λάστιχα και
τα φρένα είναι αρκετά έντονη. Το
“μουγκρητό” των κινητήρων και το
“σφύριγμα” των ελαστικών στις στρο
φές σου “κόβουν” μερικές φορές την
ανάσα. Οι συνθήκες εκπαίδευσης από
πολύ καλές έως αντίξοες. Έτσι άλλω
στε πρέπει να είναι. Οι οδηγοί πρέπει
να οδηγήσουν και με ζέστη και με
κρύο και με στεγνό, αλλά και με βρεγ|μένο και ολισθηρό δρόμο. Βέβαια, στο
έλος, όλοι οι μετεκπαιδευόμενοι είναι
[ενθουσιασμένοι και πολύ ικανοποιη[μένοι με τη δουλειά που γίνεται σ’ αυό το “Σχολείο”. Φεύγοντας από εκεί,
θουν πιο σίγουροι για τον εαυτό
:ους. Ίσως κάποια προβλήματα που είαν αντιμετωπίσει στο παρελθόν, στις
[στροφές, στο βρεγμένο δρόμο ή αλ
λού, να μην τους ξανασυμβούν, χάρη
στις γνώσεις που απέκτησαν πλέον α
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πό αυτή την μετεκπαίδευσή τους. "...
Μέχρι τώρα ήμασταν οδηγοί της ευθεί
ας... ”, μας είπε, χαριτολογώντας, ένας
εκπαιδευόμενος, στη σύντομη συνομι
λία που είχαμε μαζί τους. Βέβαια, δεν
έλειψαν και τα, εύλογα ίσως, παράπο
νά τους, για καλύτερα και πιο σύγχρο
να αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, αλλά
και για ένα σύγχρονο Αυτοκινητοδρό
μιο της Ελληνικής Αστυνομίας.
Την εκπαίδευση παρακολουθούσε
από κοντά και ο Διοικητής του Τμήμα
τος Ειδικής Μετεκπαίδευσης Οδηγών,
Υπαστυνόμος Α' κ. Απόστολος Μπαμπίλης, ο οποίος μας ενημέρωσε για
την Υπηρεσία και το έργο που επιτελείται σ’ αυτήν.
“Το Τμήμα Ειδικής Μετεκπαίδευσης
Οδηγών (Τ.ΕΙ.Μ.Ο.) υπάγεται στη
Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών και έ
χει έδρα στην Αμυγδαλέζα Αττικής.
Ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό να με
τεκπαιδεύει τους Αστυνομικούς οδη
γούς αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
και κυρίως αυτούς που υπηρετούν σε
μάχιμες Υπηρεσίες, έτσι ώστε να κινού
νται γρήγορα και με ασφάλεια ανταποκρινόμενοι κατά το δυνατό ταχύτερα
στα σήματα που λαμβάνουν από το Κέ
ντρο Επιχειρήσεων. Μετεκπαιδεύει ε
πίσης εκείνους που κινούνται με οχή

ματα επισήμων προσώπων ή με συνο
δευτικά οχήματα ασφαλείας.
Η μετεκπαίδευση των οδηγών αυτο
κινήτων και μοτοσικλετών είναι
Ιδνθήμερη και περιλαμβάνει θεωρητι
κή εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση.
Για τη μετεκπαίδευση των οδηγών
μοτοσικλέτας, εκτός από το θεωρητικό
μέρος που διαρκεί δύο ημέρες, το πρό
γραμμα περιλαμβάνει και οδήγηση σε
χωμάτινη αυτοσχέδια πίστα με μοτοσι
κλέτες Enduro εντός του χώρου της
Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών στην
Αμυγδαλέζα. Εκεί οι οδηγοί μαθαίνουν
να κινούνται σε ανώμαλο χωμάτινο έ
δαφος με ασφάλεια, ενώ υποβάλλονται
σε ασκήσεις ευελιξίας με μεγάλη ταχύ
τητα (ντριφτ), κίνηση με ταχύτητα στις
στροφές, χρήση φρένου, ελιγμοί κ.λπ.
Στη συνέχεια μεταβαίνουν με σχημα
τισμό φάλαγγας στα αυτοκινητόδρομε
Αφιδνών και Μεγάρων. Καθ’ οδόν μα
βαίνουν να κινούνται σε σταθερές κα
μικρές αποστάσεις με μεγάλη ταχύτητα,
αλλάζοντας συχνά λωρίδες όλος ο σχη
ματισμός.
Στα αυτοκινητοδρόμια Αφιδνών κα.
Μεγάρων η μετεκπαίδευση αφορά τη
οδήγηση στην ασφάλτινη πίστα με με
γάλη ταχύτητα, την τεχνική εισόδου κα,
εξόδου με ασφάλεια στις στροφές,
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θέ
ση και κλίση του σώματος,
την αλλαγή ταχυτήτων και τη χρήση
φρένων, χρονομετρώντας τον κάθε ο
δηγό.
Η μετεκπαίδευση των οδηγών αυτο
κινήτων στο θεωρητικό μέρος, εκτός α
πό τις βασικές γνώσεις μηχανολογίας,
την κυκλοφοριακή αγωγή, τη συντήρη
ση και τον έλεγχο του αυτοκινήτου,
περιλαμβάνει βασικές γνώσεις συνο
δειών ασφαλείας, θέματα για την ενερ
γητική - παθητική ασφάλεια και για την
υπερστροφή και υποστροφή των οχη
μάτων. Επίσης περιέχει θέματα εκμά
θησης διαφόρων τρόπων αποφυγής
των ατυχημάτων.
Στην πρακτική εξάσκηση γίνονται ε
λιγμοί με γρήγορη κίνηση σε τεχνητά ε
μπόδια με μπρος και πίσω κίνηση κα
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θώς
και με τετρακίνηση. Κατά
τη διαδρομή στα αυτοκινητοδρόμια οι
μετεκπαιδευόμενοι εξασκούνται σε
πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας,
κινούμενοι σε σχηματισμό φάλαγγας.
Παράλληλα πραγματοποιούνται a
σκήσεις συμπεριφοράς διαφόρων τύ
πων οχημάτων κατά το φρενάρισμα
στις στροφές με στεγνό και βρεγμένο ο
δόστρωμα επίσης αλλαγές πορείας ο
χημάτων με χρήση φρένου και χειρό
φρενου.
Τέλος η πρακτική εξάσκηση ολοκλη
ρώνεται στα αυτοκινητοδρόμια Αφιδνών και Μεγάρων με χρονομέτρηση
και βαθμολόγηση την τελευταία ημέ
ρ α ”.
Λίγο πριν αναχωρήσουμε από το
αυτοκινητοδρόμιο και ενώ η εκπαί
δευση είχε πλέον τελειώσει, η πρό
σκληση των εκπαιδευτών, Ανθ/μου
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ράλαμπου Κυτίνου και Αρχ/κα Γρηγόρη Νιώρα (μεταξύ άλλων
και οδηγό ράλι), για μία βόλτα στην
πίστα, δεν μας άφησε ασυγκίνητους.
Εκεί βέβαια, τα “είδαμε όλα”... όπως
λένε και πειστήκαμε πλέον απόλυ
τα για τους εκπαιδευτές και για την
πραγματικά πολύ αξιόλογη δουλειά
που κάνουν.
□

Επιμέλεια - παρουσίαση:
Υπαστ/μος Β ' Αρετή Λιασή
Ανθ/μος Κων/νος Γ. Κατσινούλας
* Εν/αρκττούμε Οιψμά για τη ν πολύτι
μ η βοήθεια τστμς, τον Αιοικητή τσι>

ΤΕΙ.Μ.Ο. Υπαατννάμα Ί

*. Α χοοτ/μ ι

Μπαμπίλη. τους ιπ-καιόπιτίς: Ανθμιηκ

Χαράλαμπο Κότινο και Παντελή ΧριητσΦνλλίόη, Αρ/Ατς Γρηγόρη Χιάφα , Αλϊ-

ςανόρο Χιώρα km Γΐώργια Λναμοιφλ.ίόη
και Αστικές θίνμά Παγοίμα. Χαράλα
μπο Μειπη και Αικατερίνη Π; τσέπη, κα(kaz και όλονζ τοι ζ εκχαιόπ-άμεΎοι^ς.

0 % π ρ ο κ α τα β ο λ ή έω ς
4 8 δ ό σ ε ις *
0 % π ρ ο κ α τα β ο λ ή
6 - 1 2 ά το κ ε ς δ ό σ ε ις

* * *

κά π οια π ρ ο κ α τα β ο λ ή
και 6 - 1 2 ά τ ο κ ε ς δ ό σ ε ις * *
μ ε τ ρ η τ ο ίς και π ο λ λ ά δώ ρα
10 % έ κ π τω σ η σ τ α α ν τ α λ λ α κ τ ικ ά
Αποστολή σ' όλη την Ελλάδα
* μ η νια ίο Ε Π ΙΤ Ο Κ ΙΟ 0,9 %
·· πάνω α π ό 6 ά τ ο κ ε ς δ ό σ ε ις
έ ξο δ α δ ιε κ π α ιρ έ ω σ η ς
··· για π ο σ ά έω ς 1 .0 0 0 .0 0 0
ΔΕΚΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ = ■

=
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αγοραστέ σήμερα
πληρώστε...........

“ Καθ’ οδόν”
προς το - Ο / ο
Ο νέος στόχος του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης για τη μ ε ί ω σ η των τροχαίων

α τυ χ η μ ά τω ν
υμπληρώθηκε ένας αιώνας α
πό τότε που ο Γερμανός εφευ
ρέτης Daimler παρέδωσε στο
κοινό το πρώτο αυτοκίνητο
παραγωγής. Σήμερα το αυτο
κίνητο αποτελεί βασικό μέσο μεταφο
ράς αλλά ουσιαστικό παράγοντα τριών
μεγάλων προβλημάτων: των τροχαίων
ατυχημάτων, του κυκλοφοριακού και
της περιβαλλοντολογικής ρύπανσης.
Σύμφωνα με τις στατιστικές, κάθε
χρόνο συμβαίνουν κάθε χρόνο στη χώ
ρα μας περίπου 27.000 τροχαία ατυχή
ματα, εξαιτίας των οποίων 2.000 άτο
μα χάνουν τη ζωή τους και 35.000
τραυματίζονται.
Ο αριθμός των συνανθρώπων μας
που χάνουν τη ζωή τους στο βωμό της
ασφάλτου είναι πολύ ανησυχητικός
και δεν αφήνει περιθώρια εφησυχα
σμού παρά την άμβλυνση της ευαισθη
σίας μας, ως συνέπεια του μονότονου
απολογισμού των κυριακάτικων δελτί
ων ειδήσεων.
Το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως
στην προσπάθειά του να αντιμετωπί
σει το πρόβλημα των τροχαίων ατυχη
μάτων, κατά τα έτη 1999 και 2000, κα
θόρισε συγκεκριμένους στόχους και
τακτικές και κατάρτισε πρόγραμμα
δράσης για τη μείωση του ετησίου α
ριθμού των ατυχημάτων και των θανά
των, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα
να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα, σε
σχέση με αυτά των προηγουμένων ε
τών, κατά το έτος 1999 σε ποσοστό
2,3% και κατά το έτος 2000 σε ποσο
στό 6%.
Για να συνεχιστεί η θετική δράση
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
να επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη μείω
ση των οδικών ατυχημάτων κρίθηκε ε
πιβεβλημένη η χάραξη στρατηγικής
και τακτικής που επικεντρώθηκε στην
ποιοτική διάσταση και στις ανάγκες
του δετούς Στρατηγικού Σχεδίου, το ο

Σ

ποίο ήδη υλοποιείται από τον περα
σμένο Μάρτιο.
Στρατηγικός στόχος των Υπηρε
σιών Τροχαίας για το έτος 2001 τέθη
κε η μείωση των νεκρών από τα τρο
χαία ατυχήματα σε ποσοστό 5% και
του συνόλου των παθόντων σε ποσο
στό 5%. Ήδη για την επίτευξη του
προαναφερόμενου στόχου από το
Μάρτιο μήνα λήγοντος έτους εφαρμό
ζεται επικοινωνιακή στρατηγική με τί
τλο “ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ, 2001-2005 Πρό
γραμμα Οδικής Ασφάλειας”. Από την
μέχρι σήμερα παρακολούθηση της πο
ρείας υλοποίησης του τεθέντος στόχου
για το έτος 2001 διαπιστώνεται επίτευ
ξη αυτού για το 9μηνο Ιανουάριου Σεπτεμβρίου σε ποσοστό 6,7% για
τους νεκρούς και 13,8 % για το σύνο
λο των παθόντων. Δηλαδή, 106 Νε
κροί και 3.442 τραυματίες λιγότεροι.
Για το έτος 2002 καταρτίζεται το Β'
Ετήσιο Πρόγραμμα Οδικής Ασφά
λειας του Υ.Δ.Τ. στα πλαίσια του
Στρατηγικού Σχεδίου 2001-2005, που
περιλαμβάνει:
❖ Μείωση κατά 5% του αριθμού
των παθόντων σε σχέση με το 2001
❖ Αύξηση βεβαίωσης επικινδύνων
παραβάσεων
❖ Προώθηση πολιτικής οδικής α
σφάλειας
❖ Αναδιάρθρωση υπηρεσιών, και
♦> Ανανέωση υπηρεσιακών οχημά
των.
Βεβαίως, έγινε πλέον κατανοητό ότι
για την ουσιαστική προώθηση της πο
λιτικής οδικής ασφάλειας πρωταρχική
σημασία έχει η διαμόρφωση κυκλοφοριακής συνείδησης, η οποία θα πρέπει
να ξεκινάει από την παιδική ηλικία,
βάση ενός μακρόχρονου προγραμμα
τισμού, ώστε οι αυριανοί πολίτες να
είναι συνειδητοποιημένοι οδηγοί και
όχι “καμικάζι της ασφάλτου”.
Με βάση αυτό το σκεπτικό και κατά
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τη διάρκεια της θερινής και φθινοπω
ρινής περιόδου πραγματοποιήθηκε
πλήθος Εκθέσεων Τροχαίας και Ημε
ρίδες στις κατά τόπους έδρες των Α
στυνομικών Διευθύνσεων. Η διοργά
νωση εκθέσεων και ημερίδων έγινε
κατόπιν συγκεκριμένων οδηγιών και
κατευθύνσεων του Αρχηγείου και α
ποσκοπούσε ακριβώς, στην κατά το
δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των
πολιτών κάθε ηλικίας και ιδίως των νέ
ων και μελλοντικών οδηγών, για την
απόκτηση παιδείας σχετικά με την οδι
κή συμπεριφορά, με στρατηγικό στόχο
τη μείωση στο ελάχιστο δυνατό επίπε
δο των τροχαίων δυστυχημάτων.

Το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου στα
πλαίσια της ενημέρωσης του κοινού
για τα τροχαία ατυχήματα, διοργάνωσε Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Το
πρόγραμμα περιελάμβανε έκθεση, ρα
διοφωνικές εκπομπές, τηλεοπτικά μη
νύματα, ημερίδα, αιμοδοσία του αστυ
νομικού προσωπικού, διαγωνισμό ζω
γραφικής, μαθήματα κυκλοφοριακής
αγωγής, αφισοκολλήσεις, διανομή ε
ντύπων και περίπτερα ενημέρωσης.
Κατά την τελετή εγκαινίων της έκθε
σης ο Αστυνομικός Διευθυντής Χρήστος Χρήστου απένημε τιμητικές πλακέτες στον Αντιπρόεδρο της ΕΣΗΕΑ
κ. Πάνο Σόμπολο για την μακρόχρονη
προσφορά του στο αστυνομικό ρεπορ
τάζ, στον Αρχιφύλακα Ευάγγελο Στε
φάνή του Τ.Τ. Ρόδου ως καλύτερο τρο
χονόμο και σε επαγγελματίες οδηγούς
για το ήθος και την προσφορά τους
στο κοινό.

Λοιιία
Στο πλαίσιο της 35ης Πανελλήνιας
Έκθεσης Λαμίας η Αστυν. Διεύθυνση
Φθιώτιδας λειτούργησε για τρίτη συνεχή χρονιά το δικό της περίπτερο με
θέμα την οδική ασφάλεια. Οι επισκέ
πτες μπορούσαν να δουν σχετικά με
την οδική ασφάλεια βίντεο, στατιστι
κά στοιχεία επί των ατυχημάτων και
ειδικούς πίνακες με όλα τα επακίνδυνα
σημεία του οδικού δικτύου του νομού
Φθιώτιδας. Επίσης γινόταν επίδειξη
στο κοινό της χρήσης και λειτουργίας
των συσκευών ελέγχου ταχύτητας, θο-

ρύβου οχημάτων και του τρόπου με
τον οποίο πραγματοποιείται ο έλεγχος
μέθης. Αξιωματικοί της Τροχαίας ενη
μέρωναν συνεχώς τους επισκέπτες πα
ρέχοντας τις δέουσες επεξηγήσεις και
αναλύοντας τα στατιστικά στοιχεία.
Το περίπτερο επισκέφθηκαν πλέον των
100.000 ατόμων από όλη την Ελλάδα.

Λάρισα
Η 1η Έκθεση Τροχαίας Λάρισας με
πλουσιότατο υλικό που εκτέθηκε στην
αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου της
πόλης σημείωσε σημαντική επιτυχία,
γεγονός που συνάγεται από το τερά
στιο ενδιαφέρον που έδειξαν οι πολί
τες της Λάρισας και των γύρω περιο
χών, το οποίο εκδηλώθηκε με μαζικές
επισκέψεις. Η επιτυχία μάλιστα, ήταν
τόσο μεγάλη που αποφασίσθηκε η Έκ
θεση να επαναληφθεί σε πολύ σύντο
μο χρονικό διάστημα. Η Έκθεση αυτή,
που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβου
λία του Τμήματος Τροχαίας Λάρισας,
είναι ουσιαστική και εντάσσεται στην
προσπάθεια για μείωση των τροχαίων
ατυχημάτων, η οποία επικεντρώνεται
στον παιδευτικό τομέα για την από
κτηση κυκλοφοριακής αγωγής και την
εμπέδωσή της από το κοινό και κυρίως
από τα νέα παιδιά.

Κολαυάτα
Μεγάλο το ενδιαφέρον που προκάλεσε η Έκθεση Τροχαίας στην Καλα
μάτα. Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης
οι δρόμοι της πόλης γέμισαν από
μπλόκα της τροχαίας που ενημέρωναν
τους πολίτες με σκοπό να τους ευαι
σθητοποιήσουν στο θέμα της οδικής
ασφάλειας. Οι τροχονόμοι αντί να μοι
ράζουν κλήσεις, για μια εβδομάδα που
διήρκεσε η Έκθεση, μοίραζαν τσάντες
με πληροφοριακό υλικό. Παράλληλα
λειτουργούσε και Έκθεση στο Πνευ
ματικό Κέντρο της πόλεως με πλούσιο
ενημερωτικό και φωτογραφικό υλικό.
Οι μαθητές και το κοινό, μετά την
ξενάγηση στον εκθεσιακό χώρο, παρα
κολουθούσαν στο αμφιθέατρο του
Πνευματικού Κέντρου διαλέξεις σχε
τικές με την κυκλοφοριακή αγωγή που
συνοδεύονταν με προβολές ταινιών
και διαφανειών.
Την κορύφωση της εκδήλωσης α-
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O TIiU K If ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΩήΕΚΑΝΗΙΟΎρ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ■

jin Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ρ Ο Χ Α ΙΑ Σ !
1R - Ι Α ΜΑίΟΥ 2001

ΡΟΔΟΣ

1
ποτέλεσε η ημερίδα ομιλιών στο αμ
φιθέατρο με ομιλητές τον Πρόεδρο
της Επιτροπής Έρευνας, Πρόληψης
και Ελέγχου Ατυχημάτων της Ένω
σης Ασφαλιστικών Εταιριών κ. Γε
ώργιο Σκούρτη, τον Δ/ντή της Ορθο
πεδικής Κλινικής του Νοσοκομείου
Καλαμάτας κ. Γεώργιο Κεχαγιά και
τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαί
ας Καλαμάτας Αστυνόμο Α' Ηλία
Γεωργακόπουλο.

Αγρίνιο
Πολύ μεγάλη επιτυχία σημείωσε η
Ημερίδα για την Πρόληψη των Τρο
χαίων Ατυχημάτων που διοργάνωσε το
Τμήμα Τροχαίας Αγρίνιου στο Παπαστράτειο Μέγαρο. Σκοπός της Ημερί
δας ήταν η ευαισθητοποίηση των οδη
γών και των πεζών. Το κύριο θέμα που
αφορούσε στη πρόληψη των ατυχημά
των ανέπτυξε ο Διοικητής του Τ.Τ. Α
γρίνιου Αστυνόμος Α' Γεράσιμος
Μπελεβώνης, ο οποίος παρουσίασε εκτενώς το ζήτημα, εκθέτοντας όλες τις
παραμέτρους που το συνιστούν και
προτείνοντας ως κύρια λύση τη “δια
μόρφωση κυκλοφοριακής συνείδησης
απ’ όλους και κυρίως από τα νεαρά ά
τομα που είναι οι αυριανοί οδηγοί”.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιή
θηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο του Δή
μου Πρέβεζας η Έκθεση Τροχαίας που
διοργάνωσε το Τμήμα Τροχαίας Πρέ
βεζας. Στην έναρξη της εκδήλωσης απηύθυναν χαιρετισμούς ο Νομάρχης
και ο Δήμαρχος Πρέβεζας, ενώ με επί
καιρη ομιλία χαιρέτησε την εκδήλωση
και ο προσκεκλημένος του Τμήματος
Τροχαίας καθηγητής Ορθοπεδικής και
πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Υ
ποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυ
χημάτων κ. Βασίλειος Θεοδώρου. Α
κολούθησε διάλεξη του Διοικητή του
Τμήματος Τροχαίας Πρέβεζας Αστυ
νόμου Α ' κ. Σεραφείμ Μαργώνη, με
θέμα "Οδικά Τροχαία Ατυχήματα - Αί
τια - Λύσεις".
Η Έκθεση είχε μεγάλη απήχηση στο
κοινό και έτυχε ευμενών σχολίων της
τοπικής κοινωνίας και των ΜΜΕ.

Αστυνομική Επιθεώρηση - Νοέμβριος/Δεκέμβριος 2001

Κώστα
Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ
ΣΕ 48 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

V

C

KAZER 115
ZX-6 NINJA
KLE 500
KLE 250

650.000 (17.958
900.000 (24.866 X48
2.100.000 (56.442 X 48
3.700.000 (99.442 X48
3.400.000 (91.382 X 48
2.000000 (53.754 X48
4.800.000 (129.010 X 48
2.000.000 (53.754 X48

EURO)
EURO)
EURO)
EURO)
EURO)
EURO)
EURO)
EURO)
EURO)
EURO)

μήνες
μήνες
μήνες
μήνες
μήνες
μήνες
μήνες
μήνες

ή 52,70
ή 72,97
ή 165,64
ή 291,84
ή 268,18
ή 157,75
ή 378,61
ή 157,75

EURO)
EURO)
EURO)
EURO)
EURO)
EURO)
EURO)
EURO)

700.000 (19.340 X 48 μήνες
3.800.000 (102.133 X 48 μήνες
2.200.000 (59.130 X48 μήνες
1.900.000
51.076 X 48 μήνες

ή 56,76
ή 299,73
ή 173,53
ή 149,87

EURO)
EURO)
EURO)
EURO)

X

Crypton 105
125 Ζ
π 600-R
YZF Re
TDM 850
XT 500
YZF Ri
XT 600

700.000 (19.340 Χ48 μήνες ή 56,76
600.000 (16.577 X 48 μήνες ή 48,65
650.000 (17.958 Χ48 μήνες ή 52,70
750.000 (20.721 X 48 μήνες ή 60,81
1.300.000 (34.940 Χ48 μήνες ή 102,54
2.900.000 (77.944 X 48 μήνες ή 228,74
3.400.000 (91.382 X 48 μήνες ή 268,18
3.900.000 (104.821 X 48 μήνες ή 307,62
1.200.000
(32.253 X 4:3 μήνες ή 94,65
3.700.000 (99.445 X 48 μήνες ή 291,84
■e*
CO

SUPRA 100
GRAND 100
C90
SZX 50
NES 125
TRANSALP-650
XRV-750
VARADERO XL-1000
SH 125
CBR 600

με χρηματοδότηση CITIBANK, ΧΩΡΙΣ έξο δ α γραμματίω ν

ΜΙΧΑΛΑΚΟ ΠΟΥΛΟΥ 1 9 8
τηλ. 77.03.886, 77.16.670, fax 77.15.498, service 77.01.177

ΑΠΥΝΟΜΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑΤΡΟΧΑΙΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΡΓΟΥΣ - ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

Η επιτυχία που σημείωσε η Έκθεσης
Τροχαίας Αργολίδας και συγκεκριμέ
να των Τμημάτων Τροχαίας Ναυπλί
ου, Άργους και Κρανιδίου υπήρξε πο
λύ μεγάλη και αυτό αποδεικνύεται από
το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας
της Αργολίδας και κυρίως από τις συ
νεχείς και προγραμματισμένες επισκέ
ψεις των σχολείων της περιοχής, αλλά
και κάθε ενδιαφερομένου. Στην Έκθε
ση, που πραγματοποιήθηκε στο Πνευ
ματικό Κέντρο Ναυπλίου παρέστη ως
εκπρόσωπος του Αρχηγού του Σώμα-

Εκθεση Τ ροχαίας
Νομού ΑργοΑίδας
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ΑΡΓΟΛΙΔΑ

τος ο Γενικός Αστόν. Δ/ντής Πελοποννήσου Ταξίαρχος κ. Αθανάσιος Γκοτσόπουλος και απηύθυνε χαιρετισμό ο
Αστυν. Διευθυντής Αργολίδας Αστυν.
Δ/ντής κ. Δημήτριος Τσατσαρώνης, ε
νώ ο Διοικητής Τροχαίας Ναυπλίου Α
στυνόμος Α' Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος και ο Διοικητής Τροχαίας Άρ
γους Αστυνόμος Β' Αδαμάντιος Μητρόπουλος στις σύντομες ομιλίες τους
αναφέρθηκαν στα πρακτικά ζητήματα
της Τροχαίας. Ανάμεσα στους ομιλη
τές που είχαν κληθεί ήταν ο Πρόεδρος
της Εθνικής Επιτροπής Οδικής Ασφά
λειας κ. Αλέξανδρος Ρουσόπουλος και
ο υπεύθυνος του τομέα πρόληψης ατυ
χημάτων Ε.Κ.Α.Β. και Επίκουρος Κα
θηγητής Ιατρικής κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος.

Σεοοες
Η ετήσια Έκθεση της Τροχαίας Σερ
ρών πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της
ΔΕΚΠΑ της ομώνυμης πόλης και είχε
ως αντικείμενο τη σωστή συμπεριφο
ρά των πεζών στους δρόμους και το
σεβασμό που δείχνουν οι οδηγοί στους
πεζούς. Την Έκθεση επισκέφθηκαν ό
λοι οι μαθητές των Δημοτικών Σχολεί
ων των Σερρών και πλήθος κόσμου.

Πάτοα
Η Α.Δ. Αχαΐας διοργάνωσε στην Πά
τρα “Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας” με
θέμα “Κυκλοφοριακή Αγωγή”. Στα
πλαίσια της εβδομάδας λειτούργησε
έκθεση Τροχαίας και τρία περίπτερα
σε κεντρικές πλατείες της πόλης από τα
οποία διανέμετο ενημερωτικό υλικό.
Για την καλύτερη ενημέρωση του κοι
νού διατέθηκε στον έντυπο και ηλε
κτρονικό τοπικό Τύπο, στην ΕΡΤ και Ε-
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ΡΑ, διαφημιστικό και ενημερωτικό υλι
κό που είχε παραχθεί από την Α.Δ. Α
χαΐας για τον σκοπό αυτόν. Στην τελετή
εγκαινίων της Εβδομάδας παρέστησαν
ο Γεν. Αστυν. Δ/ντής της Γ.Α.Δ.Π. Δυτ.
Ελλάδος Υποστράτηγος κ. Βασίλειος
Κωνσταντινίδης, ο Νομάρχης Αχαΐας, ο
Δήμαρχος Πατρέων, ο Αστυν. Δ/ντής
Αχαΐας Ταξίαρχος κ. Φώτιος Μπουραντάς, ο Δ/ντής Τροχαίας Αττικής Ταξί
αρχος κ. Κωνσταντίνος Τζέκης, ο Γεν.
Αστυν. Δ/ντής Περιφ. Πελοποννήσου
Ταξίαρχος κ. Αθανάσιος Γκοτσόπουλος, ο Δ/ντής της Α.Δ. Κορινθίας Ταξί
αρχος κ. Νικόλαος Λάππας και ο
Δ/ντής της της Α.Δ. Ακαρνανίας Ταξί
αρχος κ. Θεόδωρος Ρέγκλης. Κεντρικός
ομιλητής ήταν ο Διοικητής του Τμήμα
τος Τροχαίας Πατρών Αστυν Υποδ/ντής κ. Ιωάννης Γκοτσίνας.

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η Έκθε
ση Κυκλοφοριακής Αγωγής την οποία
διοργάνωσε το Τμήμα Τροχαίων Ατυ
χημάτων Πειραιά της Δ/νσης Τροχαίας
Αττικής σε αίθουσα που παραχωρήθηκε από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Στην Έκθεση υπήρχε ειδικός χώρος
για τα παιδιά των σχολείων της πόλης,
στα οποία με την ταυτόχρονη προβολή
βίντεο δίδονταν μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής. Στην είσοδο της Έκθε
σης εκτίθετο μια αναπαλαιωμένη μο
τοσικλέτα της τ. Χωροφυλακής και το
περιπολικό αυτοκίνητο με το οποίο γυ
ρίστηκε η κινηματογραφική ταινία
"Πυρετός στην Άσφαλτο" στην οποία
πρωταγωνιστούσε ο ηθοποιός Γιώργος
Φούντας. Σε παραπλήσιο χώρο εκτίθεντο σύγχρονα όργανα τα οποία χρησι
μοποιεί η Τροχαία. Στα πλαίσια της
Έκθεσης είχε προκηρυχθεί διαγωνι
σμός ζωγραφικής μεταξύ των παιδιών
των Δημοτικών Σχολείων όπου βραβεύθηκαν οι καλύτερες και εκτέθηκαν
σε περίοπτη θέση της Έκθεσης. Στα ε
γκαίνια παρευρέθηκαν ο Υπαρχηγός
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά
τηγος κ. Σπυρίδων Τσάκος, ο Δ/ντής
της Δ.Α. Πειραιά Ταξίαρχος κ. Κων
σταντίνος Στεφάνής, ο Μητροπολίτης
Πειραιώς κ.κ Καλλίνικος, ο Δήμαρχος
Πειραιά, πολιτικοί παράγοντες της πε
ριοχής, εκπρόσωποι φορέων και πολ
λοί αξιωματικοί του Σώματος.

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ &
ΡΑΒΔΟΙ

ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
Ζώ νες από 7 .0 0 0 δρχ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
III NIJ STANDARD

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΠΛΩΝ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ
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εξειδικευμένο εξοπλισμό,
όπλα και πυρομαχικά,
ζώνες και θήκες
των πιο γνωστών οίκων
Αμερικής και Ευρώπης
στη μεγαλύτερη ποικιλία
που υπάρχει στην Ελλάδα___
Με την ποιότητα των προϊόντων μας
και τις ειδικές τιμές
στηρίζουμε αυτούς που μας προστατεύουν.

ΑΤΕΚ :
Δημητσάνας 16,115 22 Αθήνα, τηλ.: 64.48.527 Buxfvnc 4,115 23 Αθήνα, ιηθ.: 69.23.095, fax 69.18.673
www.tactical.gr
www.atek.gr

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
Συνέντευξη με τον
Δρ. Αλκιβιάδη ΒΑΤΟΠΟΥΛΟ,
Επίκουρο καθηγητή στο Εργαστήριο Υγιεινής και
Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μετά το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στο Διεθνές Κέ
ντρο Εμπορίου στη Ν. Υόρκη, σημειώθηκαν κρούσματα, τα ο
ποία είχαν προσβληθεί από τον ιό του άνθρακα. Τα κρούσματα
αυτά θεωρήθηκαν ως θύματα βιολογικού πολέμου και το γεγο
νός έλαβε παγκόσμια διάσταση από τα ΜΜΕ, με αποτέλεσμα να
προκληθεί μια υπερβολική ανησυχία στους πολίτες. Προκειμένου να πληροφορηθούν οι συνάδελφοι και γενικά όλοι οι συν
δρομητές της Αστυνομικής Επιθεώρησης αναζητήσαμε και συ
ζητήσαμε με έναν ειδικό επί του θέματος επιστήμονα, ώστε να
αποφευχθούν οι υπερβολές και να διαμορφωθεί συνείδηση επί
θέματος με βάση την επιστημονική γνώση και πραγματικότητα.

- Κύριε καθηγητά, πολλά ακούγονται τελευταία για τον βιολογικό πό
λεμο και τη χρήση βιολογικών ό
πλων. Η ανησυχία του κόσμου σε
παγκόσμιο επίπεδο είναι πολύ μεγά
λη. Τι απ’ όλα αυτά αληθεύει και τι
όχι;
- Εφιστώντας την προσοχή σε σας
και στους αναγνώστες της “Αστυνομι
κής Επιθεώρησης” θα πρέπει να σας
πω ότι οι διαδόσεις που αφορούν στη
χρήση βιολογικών όπλων έχουν ως
στόχο, κυρίως, να ασκήσουν ψυχολο
γική πίεση προς κάθε κατεύθυνση πα
ρά να προβούν σε πρακτικές εξόντω
σης. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται α
πό το γεγονός ότι το ζήτημα έχει διο
γκωθεί από τα ΜΜΕ, διότι όλα αυτά
τα βιολογικά όπλα που περιγράφονται
τελευταία σε πολυσέλιδα και πολύωρα
αφιερώματα, κάνουν πολύ μικρότερη
ζημιά σε πραγματικά νούμερα, από
αυτή που πιθανόν να τελείται από τα
συμβατικά όπλα. Δηλαδή, μια επιδημί
α άνθρακα που δεν έχει ακόμη ξεκινή
σει, αλλά έχει διατυμπανισθεί προς ό
λες τις κατευθύνσεις και σε όσους έ
χουν “τείνει ευήκοον ους”, είχε στην
Αμερική δύο - τρία θύματα, ενώ το
τρομοκρατικό χτύπημα της 11- 92001 είχε 6.000 θύματα.
- Με τον όρο “βιολογικά όπλα” τι
ακριβώς εννοούμε;
- Με τον όρο βιολογικά όπλα εννο
ούμε τόσο τους βιολογικούς παράγο
ντες που είναι δυνατόν να χρησιμοποι
ηθούν για βιολογικό πόλεμο, όσο και
τα συστήματα και μέσα μεταφοράς και
διασποράς τους. Οι βιολογικοί παρά
γοντες είναι αναπαραγόμενοι μικροορ
γανισμοί και χωρίζονται σε παθογό
νους μεταδιδομένων και μη μεταδιδομένων ασθενειών, καθώς επίσης και σε
τοξίνες βιολογικής προέλευσης, δηλα
δή δηλητήρια, που παράγονται από μι
κροοργανισμούς και προορίζονται να
χρησιμοποιηθούν για μη ειρηνικούς
σκοπούς. Οι επιδράσεις τους έχουν ως
συνέπειες: θάνατο, προσωρινή σωμα
τική ανικανότητα ή μόνιμη βλάβη της
υγείας.
- Πότε ένα μικρόβιο μπορεί να λει
τουργήσει σαν βιολογικό όπλο;
- Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋπο
θέσεις για να μπορέσει ένα μικρόβιο να
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λειτουργήσει σαν βιολογικό όπλο.
Πρώτον, να μεταδίδεται αερογενώς ή
με την τροφή. Κυρίως αερογενώς. Δεύ
τερον, να έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει σοβαρή αρρώστια και τρίτον
να μην υπάρχει θεραπεία ή εμβόλιο.
- Ζούμε σε μια εποχή που η τεχνο
λογία έχει τεράστιες διαστάσεις.
Ζούμε κυρίως στην εποχή των μεγά
λων μεταλλαγών, σε κάθε επιστημο
νικό πεδίο, από τα τρόφιμα μέχρι
τους διάφορους ιούς. Και εννοούμε,
φυσικά, τους μεταλλαγμένους ιούς.
- Βέβαια, έχει προχωρήσει τόσο
πολύ η επιστήμη που κανένα σενάριο
δεν μπορεί να αποκλειστεί, ούτε ακό
μη αυτό που αναφέρεται σε γενετικά
τροποποιημένους ιούς που θα έχουν
απεριόριστες δυνατότητες. Απλά σε
αυτή την περίπτωση συζητάμε για
πράγματα που είναι μάλλον απίθανο
να συμβούν. Τόσο απίθανο, όσο απί
θανο θα ήταν το σενάριο μιας τρομο
κρατικής ομάδας που φτιάχνει μια α
τομική βόμβα ή ένα πολύ μεγάλο
συμβατικό όπλο. Το σενάριο αυτό θα
ήταν απίθανο για έναν κυρίως λόγο,
για την έλλειψη τεχνογνωσίας και τε
χνολογίας εκ μέρους των επίδοξων
κατασκευαστών.
- Ερχόμενοι στο φλέγον θέμα του
άνθρακα, θα θέλαμε να μας διαφωτί
σετε σχετικά με την επικινδυνότητα
του ιού του άνθρακα, ο οποίος, όπως
πολύ καλά γνωρίζετε, έχει μυθοποιη
θεί στη συνείδηση της κοινής γνώ
μης. Πόσο επικίνδυνος είναι στην
πραγματικότητα ο ιός του άνθρακα;
- Γενικώς ένα θανατηφόρο μικρόβιο
όπως ο άνθρακας δεν μπορεί να προκαλέσει μεγάλη επιδημία, διότι συνή
θως περιχαρακώνεται. Δηλαδή θα πεθάνουν ορισμένοι άνθρωποι γρήγορα,
και μετά δεν θα μπορέσει να εξαπλω
θεί. Αυτό εξάλλου είναι γνωστό από
τις επιδημίες του ιού έμπολα στην Α
φρική κ.λπ. Αντίθετα, ο ιός του AIDS
σκοτώνει τον ξενιστή (τον φορέα του
ιού) σε μια πορεία ετών. Ο ξενιστής το
ξέρει και το μεταδίδει σε άλλους. Δη
λαδή, δεν θα πρέπει να συγχέουμε στο
μυαλό μας την έννοια του “οξέως θα
νατηφόρου” με την έννοια της πολύ
μεγάλης επιδημίας, κυρίως στα πολιτι
σμένα κράτη της Δ. Ευρώπης και Β.
Αμερικής. Στα πολιτισμένα κράτη α

νήκει και η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει έ
να τέτοιο επίπεδο ζωής που δεν είναι
εύκολο να αναπτυχθεί οποιαδήποτε
μορφή επιδημίας.
- Η διασπορά κάποιου θανατηφό
ρου μικροβίου είναι γνωστό ότι μπο
ρεί να γίνει με διαφόρους τρόπους.
- Είναι γνωστό αυτό όπως μου είναι
γνωστά και αυτά που λέγονται και
γράφονται περί διασποράς μικροβίων
αερογενώς, δηλαδή με τον από αέρος
ψεκασμό. Και αυτή η περίπτωση μπο
ρεί να προληφθεί με την απαγόρευση
πτήσεως των ψεκαστικών αεροπλά
νων. Το επαναλαμβάνω πως δεν πρέ
πει να μας καταλαμβάνει πανικός.
- Μιλήστε μας λίγο για τις επιδη
μίες που προκάλεσαν υψηλή θνητό
τητα στη διάρκεια της ιστορίας, και
οφείλονται στην ευλογιά, στη γρίπη,
στη χολέρα, στην πανώλη κ.λπ.
- Τεράστια θνητότητα είχε προκαλέσει ο ιός της γρίπης το 1918, όμως δεν
είναι γνωστοί οι λόγοι για τους οποί
ους προκλήθηκε. Ακόμα μεγαλύτερες
ήταν οι επιπτώσεις της πανώλης κατά
την περίοδο του Μεσαίωνα, που ονο
μάστηκε και “μαύρος θάνατος”. Τότε,
η πανώλη σκότωσε το 27% του ευρω
παϊκού πληθυσμού μέσα σε λίγα χρό
νια. Συγκεκριμένα υπήρξαν περίπου
27 εκατομμύρια θύματα σε σύνολο
πληθυσμού 100 εκατομμυρίων ανθρώ
πων. Οι συνθήκες υγιεινής της εποχής
δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να
συγκριθούν με τις σημερινές και πα
ράλληλα την εποχή της επιδημίας πα
ρατηρήθηκε ένα φαινόμενο έντονης
μετακίνησης πληθυσμών (καραβάνια)
για διάφορους λόγους (εμπορικούς
κ.α.). Σε ορισμένες περιπτώσεις στο
παρελθόν χρησιμοποιήθηκε ως βιολο
γικό όπλο και η ευλογιά. Ο Pizzaro,
τον 15ο μ.Χ. αιώνα, έδωσε στους ιθα
γενείς της Ν. Αμερικής ρουχισμό μολυσμένο με ευλογιά για να τους εξο
ντώσει. Το ίδιο έκαναν και οι Άγγλοι
κατά τη διάρκεια του γαλλικού και ιν
διάνικου πολέμου. Δεν πρέπει να ξε
χνάμε όμως ότι η ευλογιά ήταν ασθέ
νεια άγνωστη στους ιθαγενείς της Α
μερικής με αποτέλεσμα να είναι πολ
λαπλάσια ευάλωτοι στη νόσο, εξαιτίας
του γεγονότος ότι δεν είχαν αναπτυ
χθεί στον οργανισμό τους αμυντικοί
μηχανισμοί. Αντιθέτως, στους ευρω

παϊκούς πληθυσμούς, όπου η νόσος ή
ταν ενδημική (προϋπήρχε), είχαν ανα
πτυχθεί μηχανισμοί άμυνας, με αποτέ
λεσμα οι Ευρωπαίοι να είναι λιγότερο
ευάλωτοι. Σήμερα η ευλογιά έχει εξαφανισθεί από τον πλανήτη. Ο ιός της
ευλογιάς διατηρείται για πειραματι
κούς μόνον λόγους σε δύο εργαστήρια
στον κόσμο. Το ένα εργαστήριο βρί
σκεται στην Ατλάντα των ΗΠΑ και το
άλλο στη Μόσχα. Σε περίπτωση, όμως
που ο ιός ξεφύγει από τα εργαστήρια
αυτά, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ
οδυνηρά για όσους δεν εμβολιάσθη
καν τα τελευταία είκοσι χρόνια. Η Πα
γκόσμια Οργάνωση Υγείας που ηγήθηκε της παγκόσμιας εκστρατείας εκρίζωσης της νόσου, για κάθε ενδεχόμε
νο, διατηρεί στην Ελβετία και στην Ιν
δία απόθεμα 200.000.000 εμβολίων.
Για τη χολέρα, τώρα, τα πράγματα εί
ναι αρκετά απλά. Υπάρχει ακόμα και
σήμερα σε χώρες του Τρίτου Κόσμου,
όπως στην Ινδία και στο Μπαγκλα
ντές, όπου οι συνθήκες καθαριότητας
είναι απολύτως πλημμελείς. Στις χώ
ρες της Δύσης έχει εκριζωθεί παντε
λώς. Ο κυριότερος τρόπος προφύλα
ξης από φυσική μόλυνση είναι να μην
έρχονται σε επαφή λύματα και αποχε
τεύσεις με το δίκτυο ύδρευσης, γιατί
το δονάκιο της χολέρας μεταδίδεται
στον άνθρωπο, κυρίως, με το μολυσμένο νερό. Στην εποχή μας, ο σχολα
στικός έλεγχος του πόσιμου νερού και
η σωστή συντήρηση των δικτύων υδρεύσεως στις σύγχρονες χώρες της
Δύσης είναι απολύτως ικανοποιητικός.
- Ποιες αρρώστιες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε έναν υποτιθέμε
νο βιολογικό πόλεμο;
- Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έ
χει εκδώσει έναν κατάλογο με 5.000
διαφορετικούς ιούς. Για το ζήτημα, πά
ντως, ενός βιολογικού πολέμου συζητείται ιδιαίτερα ο ιός της ευλογιάς.
- Είναι εύκολη η προμήθεια μι
κροβίων;
- Υπάρχουν συλλογές μικροβίων
(virus collection) σε διάφορα μέρη του
κόσμου, όπως η Αγγλία, η Αμερική.
Θεωρητικά θα μπορούσε κάποιος να
αγοράσει μικρόβια για λόγους επιστη
μονικής έρευνας. Τελευταία έχει απα
γορευτεί η διακίνηση επικίνδυνων μι
κροβίων και οι εταιρίες που διαθέτουν
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τις συλλογές, προμηθεύουν με μικρό
βια τα διάφορα ερευνητικά εργαστή
ρια, εφόσον είναι σίγουρες ότι πρόκει
ται για εργαστήρια με εχέγγυα ασφά
λειας. Για την αποφυγή, όμως της χρή
σης βιολογικών όπλων έχει υπογραφεί
και το Πρωτόκολλο της Γενεύης, από
τα περισσότερα πολιτισμένα κράτη, το
οποίο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα
της ανθρωπότητας προς την ειρήνη.
- Πόσο σύντομα αναπαράγεται ένα
μικρόβιο;
- Εξαρτάται από το μικρόβιο. Για
παράδειγμα ο άνθρακας αναπαράγεται
ιδιαίτερα εύκολα. Ορισμένοι άλλοι ιοί
είναι πιο δύσκολοι στην αναπαραγωγή
τους, γιατί απαιτούνται κυτταροκαλλιέργειες και ως εκ τούτου η διαδικα
σία καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής.
- Τι προόδους έχει κάνει η επιστή
μη όσον αφορά στην πρόληψη εξάπλωσης ιών;
- Οι μέθοδοι πρόληψης που ακολου
θούνται είναι οι ίδιες με τις άλλες αρ
ρώστιες. Πολύ σημαντική είναι η έ
γκαιρη διάγνωση και η σωστή θερα
πεία. Παράλληλα, και ανάλογα με το
νόσημα, ακολουθούνται οι μέθοδοι
των εμβολιασμών, της καρα
ντίνας κ.λπ.

A. ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ:
1 Άνθρακας
2. Βρουκέλωση (μελιταίος πυρετός)
3 Χολέρα
4. Μόλις
5 Πανώλη
6. Τουλαραιμία
7. Πυρετός Q

Β. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΜΕ ΙΟΥΣ:
1 Ευλογιό

2. Εγκεφαλίτιδα της Βενεζουέλας
3.

Ιογενής αιμορραγικός πυρετός

Γ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΞΙΝΕΣ:
1 Αλλαντίνη τοξική
2 . Σταφυλοκοκκική εντεροξίνη -β
3. Ριαίνη
4. Τ - 2 μυκοτοξίνη

- Τι θα συμβουλεύατε κά
ποιον που πιθανόν θα ερχό
ταν σε επαφή με ύποπτη
σκόνη ή ύποπτα αντικείμε
να;
- Καταρχήν θα τον συμβού
λευα να είναι ψύχραιμος και
δεύτερο να τηλεφωνήσει στις
αρμόδιες Υγειονομικές αρχές.
Άμεσα, να πλυθεί με διάλυμα
χλωρίνης. Αν τυχόν έχει φάει
κάτι που πιθανολογεί ότι εί
ναι ύποπτο, να προσπαθήσει
να κάνει εμετό και βέβαια, να
μεταβεί το ταχύτερο στο νο
σοκομείο. Είναι αναγκαίο βέ
βαια να γνωρίζει ότι ο βάκι
λος του άνθρακα θεραπεύεται
στα πρώτα στάδια εμφάνισής
του. Σε καμιά περίπτωση ό
μως δεν θα πρέπει να πανικοβληθεί.
□
Συνέντευξη:
Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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Μέσα από τη σκέψη του Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πόσης Αλβανίας κ. Αναστασίου
Τον τελευταίο καιρό πολλά λέγονται
για τις σχέσεις του Ισλάμ, και της θρη
σκείας γενικότερα, με την τρομοκρατί
α. Είναι πράγματι το Ισλάμ “τροφοδό
της λογαριασμός” της τρομοκρατίας;
Τι είναι ο ιερός πόλεμος; Μπορούμε να
μιλάμε για πόλεμο πολιτισμών, όπως
προσδιόρισε το πρόβλημα ο καθηγητής
Samuel Huntington; Η “Α.Ε.”, θέλο
ντας να προσφέρει στο αναγνωστικό
της κοινό μια απολύτως υπεύθυνη α
πάντηση, προσέτρεξε στη σκέψη του
κατ’ εξοχήν ειδικού, του Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης
Αλβανίας κ. Αναστασίου Γιαννουλάτου, πρώην καθηγητή θρη
σκειολογίας στη θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
και συγγραφέα του βιβλίου “Ισλάμ: θρησκειολογική επισκόπη
ση” (Εκδόσεις “Πορευθέντες”, Αθήνα 1975). Ετσι παρουσιά
ζουμε αποσπάσματα από πρόσφατες συνεντεύξεις τις σχετι
κές με το θέμα μας, που φιλοξενήθηκαν από ημερήσιο τύπο.
ΠΥΡΟΔΟΤΕΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ
ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ:
Είναι πράγματι το Ισλάμ εκείνο που
πυροδοτεί την τρομοκρατία και τις συ
γκρούσεις; Είναι προφανές, απαντά ο
κ. Αναστάσιος, ότι ορισμένοι μου
σουλμάνοι, στη σύγκρουση αυτή που
έχει πολύ σύνθετο χαρακτήρα, προ
σπαθούν να επιστρατεύσουν την πνευ
ματική δύναμη που προσφέρει το θρη
σκευτικό συναίσθημα με συνθήματα
που αντλούν από το Κοράνιο. Κατα
φεύγουν στις γνωστές εκκλήσεις για
ιερό πόλεμο, προς προστασία του Ι
σλάμ και δόξα του Αλλάχ. Ο θρησκευ
τικός φανατισμός είναι υπαρκτός και
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μοιάζει με πυρκαγιά σε δάσος, με δυ
νατό άνεμο. Δεν υφίσταται πάντως ένα
ενιαίο Ισλάμ, όπως αντίστοιχα δεν έ
χουμε έναν ενιαίο χριστιανισμό. Στον
ισλαμικό κόσμο συγχρόνως ακούγονται πολλές υπεύθυνες φωνές που εί
ναι πολύ μετριοπαθείς.
Πολλοί διακεκριμένοι μουσουλμά
νοι στοχαστές και ηγέτες με σαφή ε
πιρροή στον μουσουλμανικό κόσμο
καταδίκασαν ανεπιφύλακτα τη μέθο
δο της τρομοκρατίας και τόνισαν ότι
αυτό δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί
ως Jihad, “ιερός πόλεμος”. Ταυτοχρόνως όμως ζήτησαν όλοι επίμονα
να καταδικασθεί και η τρομοκρατία
που ασκείται με διαφορετικές μεθό
δους, σε άλλα μέτωπα, ιδιαίτερα δε
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επέμειναν για τη λύση του παλαιστι
νιακού προβλήματος.

ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ
Το πρόσφατο τρομοκρατικό πλήγμα
στη Νέα Υόρκη δεν πιστεύω ότι έγινε
με καθαρώς θρησκευτικά κριτήρια. Ό
τι δηλαδή οι μουσουλμάνοι θέλησαν
να τιμωρήσουν τους χριστιανούς, διό
τι έχουν μια λάθος θρησκεία- π.χ. διό
τι πιστεύουν στη θεότητα του Χριστού
και στο δόγμα της Αγίας Τριάδος. Δεν
κατέστρεψαν καθεδρικούς ναούς ή άλ
λα θρησκευτικά σύμβολα. Γνωρίζουν
πολύ καλά ότι στη Δύση δεν υπάρχει
ομοιογενής “χριστιανισμός”. Στους
Πύργους του Εμπορικού Κέντρου υ
πήρχαν άνθρωποι κάθε είδους θρη
σκευτικής πεποιθήσεως και ακόμη αρ
κετοί μουσουλμάνοι.
Αλλά, ούτε νομίζω ότι έλειπαν τα
θρησκευτικά κίνητρα. Στον όλο σχε
δίασμά και την εκτέλεσή του υπήρχαν
ενδιαφέροντα συμβολικά στοιχεία. Οι
δύο στόχοι ήταν, αφ’ ενός μεν το κέ
ντρο της οικονομικής ζωής —ίσως
στη γλώσσα των πολύ φανατικών πι
στών— το τέμενος της νέας ειδωλολα
τρίας του χρήματος. Και ο άλλος στό
χος, ο εγκέφαλος της στρατηγικής δυνάμεως που κυριαρχεί στον κόσμο, το
Πεντάγωνο. Από αντικείμενα που βρέ
θηκαν ότι ανήκαν στους πρωταγωνι
στές του χτυπήματος φαίνεται ότι, πα
ράλληλα με την καθαρώς τεχνική και
μαχητική προεργασία, υπήρξε και σο
βαρή θρησκευτική προετοιμασία, η ο
ποία συνέβαλε στον πλήρη έλεγχο του
νοητικού και θυμικού των ανθρώπων
που ανέλαβαν αυτήν την επιχείρηση,
πράγματι με θρησκευτική ευλάβεια.
Είναι πιθανόν, ότι οι πιλότοι που οδη
γούσαν τα αεροπλάνα στους Πύργους

δεν ενδιαφέρονταν αν το εγχείρημά
τους θα δημιουργούσε μια επίγεια
κόλαση· ήταν ευτυχείς που θα πήγαι
ναν κατ’ ευθείαν στον Παράδεισο. Η
θρησκευτική σκέψη έχει δικούς της
λαβύρινθους και απροσδιόριστες δυ
νάμεις, που συναγωνίζονται τις πυρη
νικές εκρήξεις.

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Στην ανθρώπινη ιστορία όλα είναι
απίθανα και όλα πιθανά. Ποιος είχε
ποτέ φαντασθεί τα γεγονότα της 11ης
Σεπτεμβρίου;
Εν τούτοις, τα πράγματα δεν εξελίσ
σονται μόνα τους. Πρέπει όλοι να συμ
βάλουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων
μας για να μη γίνει η εκτροπή. Η τρο
μοκρατία δεν μπορεί να εκπροσωπεί
κανέναν πολιτισμό. Συνιστά την άρνη
σή του και την επάνοδο στη νοοτροπί
α της ζούγκλας. Δεν επιτρέπεται να αφήσουμε τη θρησκεία να εμπλακεί στα
γρανάζια της τρομοκρατίας και να
τροφοδοτήσει μια τέτοια σύγκρουση.
Η τρομοκρατία δεν εφευρέθηκε για
διεκδικήσεις οπαδών μιας θρησκείας
από οπαδούς μιας άλλης. Πρέπει με
κάθε μέσο να προστατευθεί η ουσία
της θρησκείας. Η θρησκευτική ε
μπειρία, η φορά προς το επέκεινα, α
νοίγει το νου και την καρδιά του αν
θρώπου προς το άπειρο, αποκαλύ
πτοντας τις πνευματικές δυνατότητές
του· τον οδηγεί σε κοινωνία με το Ά
γιο, με τον Θεό, σε σχέση σεβασμού
και αγάπης προς τους συνανθρώ
πους. Αλίμονο αν αυτήν η φορά προς
τα άνω διαστρεβλωθεί και γίνει πύ
ραυλος εκτοξεύσεως μίσους. Οι χρι
στιανοί δεν μπορούμε να βρούμε
στηρίγματα στο Ευαγγέλιο για να προ
ωθήσουμε μια τέτοια σύγκρουση. Αλ
λά και στον ισλαμικό κόσμο, όπως εί
δαμε, υπάρχουν πολλές νηφάλιες συ
νειδήσεις και καθαρά μυαλά, που είναι
βέβαιο ότι θα αντισταθούν στην εκμε
τάλλευση του ισλαμικού ζήλου ορι
σμένων ακραίων μουσουλμάνων ηγη
τόρων για μια σύγκρουση πολιτισμών.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δε ζούμε λοιπόν μια σύγκρουση πο

λιτισμών, αλλά μια σύγκρουση πολιτι
σμού και τρομοκρατίας. Δεν πιστεύω
ότι η τρομοκρατία εκφράζει πολιτι
σμό. Από παλαιότερα διαφωνούσα με
το βιβλίο του Samuel Huntington “Η
σύγκρουση των πολιτισμών”.
Ως γνωστόν, ο συγκεκριμένος καθη
γητής στρατηγικών μελετών διακρίνει
μεταξύ δυτικού πολιτισμού, όπως δια
μορφώθηκε από τον Ρωμαιοκαθολικι
σμό και τον Προτεσταντισμό, και ανα
τολικού πολιτισμού, στον οποίο μαζί
με το Ισλάμ εντάσσει με αυθαίρετο
τρόπο και τον Ορθόδοξο Χριστιανι
σμό. Αυτή κυρίως την τελευταία σύν
δεση τη θεωρώ απαράδεκτη. Σε παλαιότερες εποχές η τρομοκρατία ως
κραυγή διαμαρτυρίας εναντίον κατα
πιεστικών καθεστώτων χρησιμοποιή
θηκε από ομάδες αδιάφορες ή και ε
χθρικές προς κάθε μορφή θρησκευτι
κότητας. Το νέο που βλέπουμε σήμερα
είναι μια εξελιγμένη τρομοκρατία, που
μαζί με την τελευταία τεχνολογία χρη
σιμοποιεί και θρησκευτικές παρορμή-

“Η ειρήνη και η ασφάλεια
για την οποία
όλοι ομιλούν
θα εξασφαλιστεί
με τη φροντίδα για την
κοινωνική δικαιοσύνη
και την ανάπτυξη
των φτωχότερων
κοινωνιών του πλανήτη”.

έχουν δημιουργήσει στις καπιταλι
στικές κοινωνίες νέες αρχές, νέο
προσανατολισμό.

Η ΑΝΑΓΚΗ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗΣ
Γενικά, δεν πρέπει να απορροφηθεί
η προσοχή μας από το τελευταίο τρο
μοκρατικό κτύπημα και τα σχετικά α
ντίποινα. Καιρός να ξυπνήσει η συνεί
δηση όλων και να δούμε το πρόβλημα
της τρομοκρατίας, όπως εξελίσσεται
στις παγκόσμιες διαστάσεις του. Οι
περισσότεροι έχουν εντελώς ξεχάσει,
αν ποτέ το πρόσεξαν, ότι παράλληλα
με τα τελευταία αυτά γεγονότα, εξε
λίσσονται στον πλανήτη μας σαράντα
άλλες αιματηρές συγκρούσεις. Οι δυ
τικές κοινωνίες, που διαθέτουν πολιτι
κή, επιστημονική και στρατιωτική δύ
ναμη, οφείλουν να προχωρήσουν σε
μια δημιουργική αυτοκριτική, να δουν
το χρέος τους στις νέες οικουμενικές
διαστάσεις. Η ειρήνη και η ασφάλεια,
για την οποία όλοι μιλούν, θα εξασφαλισθεί με τη φροντίδα για την κοινωνι
κή δικαιοσύνη και την ανάπτυξη των
φτωχότερων κοινωνιών του πλανήτη.
Θα είναι φοβερό —πνευματικά, πολι
τικά, στρατηγικά— λόγω αμελείας ή
υπεροψίας να αφήσουμε να εξελιχθεί
ένα νέο πολύμορφο “προλεταριάτο”
που θα ζητήσει βίαια να επιβληθεί, εκ
μεταλλευόμενο και την πνευματική α
τομική ενέργεια της θρησκείας.
□

σεις. Δεν νομίζω ότι οι οργανωτές του
τρομοκρατικού χτυπήματος της 11ης
Σεπτεμβρίου εκπροσωπούν το Ισλάμ
στο σύνολό του. Δεν είναι, νομίζω, α
κριβές να μιλούμε για θρησκευτικό
πόλεμο ανάμεσα στο Ισλάμ και τον
Χριστιανισμό. Κατ’ αρχήν, δεν υπάρ
χει αυτή τη στιγμή ένας ενιαίος χρι
στιανικός κόσμος. Επίσης, δεν υπάρχει
ένα ενιαίο Ισλάμ.
Στο δυτικό κόσμο ένα πολύ μεγάλο
ποσοστό είναι εντελώς αδιάφορο
στις χριστιανικές αρχές. Η εκκοσμίκευση και η θρησκευτική αδιαφορία
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Συνέντευξη με τον π. Ανανία Κουστένη

Τον ουναντήσαμε στο ταπεινό του σπίτι κάπου
στο κέντρο της Αθήνας. Η γνώριμη γλυκιά φωνή
στο τηλέφωνο που με ευγένεια είχε αποδεχθεί
την παράκληση να τον συναντήσουμε απάντησε
στο χτύπημα του κουδουνιού. Από τα πρώτα
λόγια που ανταλλάξαμε νιώσαμε μια παράξενη
γαλήνη να γεμίζει την καρδιά μας. Οταν μιλάς
με τον π. Ανανία°με έναν απροσδιόριστο τρόπο
γεμίζεις από γλυκύτητα. Είχαμε ακούσει πολλά
γι’ αυτόν τον εξαιρετικά μορφωμένο κληρικό
που έχει μαγέψει πλήθος κόσμου με τις ομιλίες
του και τα βιβλία του. Μετά τη συζήτηση μαζί
του δεν είχαμε καμιά απορία γιατί.

Α.Ε.: Γέροντα Ανανία, πλησιάζουν
Χριστούγεννα και λίγο ώς πολύ όλοι
οι άνθρωποι μιλούν για την ενανθρώπιση του Χριστού, μιλούν για
την αγάπη του Θεού προς το ανθρώ
πινο γένος. Μιλήστε μας γι’ αυτή
την αγάπη.

- Ο Θεός από αγάπη έκανε τον άν
θρωπο. Είχε τόσο περίσσευμα αγάπης
μέσα του που ήθελε να το δώσει. Έ
φτιαξε λοιπόν τους αγγέλους και τον
άνθρωπο και τους έκανε μετόχους της
αγάπης Του. Ο άνθρωπος όμως έχασε
την αγάπη του Θεού, παρακινηθείς α
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πό τον αρχέκακο Όφη, τον Εωσφόρο, ο
οποίος πρώτος αθέτησε αυτήν την α
γάπη. Και έτσι χώρισε τον άνθρωπο
από το Θεό, κι έφυγε από τον επίγειο
Παράδεισο ο άνθρωπος. Φεύγοντας
όμως επήρε κοντά του την Ελπίδα κι
ας έγινε ολόκληρος μια πληγή: την

ελπίδα του ερχομού του Λυτρωτού,
του Ελευθερωτού, του Υιού της Παρ
θένου. Τον περίμεναν γενεές και γενε
ές, γι’ αυτό και το βράδυ εκείνο των
Χριστουγέννων, πανηγύρισε ο Ουρα
νός και η Γη, οι δίκαιοι και τα σύμπαντα, τα έμψυχα και τα άψυχα. Ε, με
γαλύτερη χαρά από αυτή δε θα υπάρ
ξει ποτέ και το μόνο “καινόν υπό τον
ήλιον” είναι η έλευση του Θεανθρώ
που, η σάρκωση του Λόγου. Γι αυτό
και τα Χριστούγεννα ονομάζονται α
πό τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο
“Μητρόπολη των Εορτών ”, γιατί από
εκεί αρχίζουν όλα. Είναι. Η αρχή της
πίστεώς μας είναι τα Χριστούγεννα,
γι’ αυτό και όλοι, μα όλοι, περιμέ
νουμε τον “ενανθρωπίσαντα Θεό”, ό
πως χαρακτηριστικά τονίζει ο Σάμιουελ Μπέκετ. Γι’ αυτό και η εκκλη
σία μας τα εορτάζει τόσο πανηγυρικά
γιατί μιλάνε στις ψυχές ακόμη και
των απίστων και των αδιαφορών και
των δυσκολεμένων ακόμη.
Α.Ε.: Έχει λοιπόν τόση μεγάλη
σημασία η ενανθρώπισή Του;
- Παιδί μου, όταν ο Χριστός ήρθε
στη γη ενώθηκε οντολογικά μαζί μας,
πήρε πάνω του όλη την ανθρώπινη φύ
ση. Μας πήρε στο λαιμό του! Αυτό που
φοράει ο παπάς στο λαιμό του, το πε
τραχήλι, είναι ακριβώς ο Χριστός!
Μας πήρε στο λαιμό του με την καλή
έννοια, πιαστήκαμε από πάνω του και
θυμάμαι εδώ τον ποιητή Νικηφόρο
Βρεττάκο, που γράφει κάπου σε ένα ω
ραίο ποίημα, "Κύριε” λέει, “ότανβλέ
πω τον αδερφό μου, και τον αγκαλιάζω,
νομίζω ότι κρεμιέμαι από τον λαιμό
σου". Έχει μεγάλη σημασία, η εναν
θρώπισή Του! Ήρθε κοντά μας ο Κύ
ριος, ενώ εμείς του δείξαμε τα οπίσθια,
τον αρνηθήκαμε, δεν μας άφησε όμως
και μας πήρε όλους επάνω του! Γι’ αυ
τό ακριβώς και κέρδισε ο Χριστός και
κερδίζει τους ανθρώπους εκείνους που
είναι ποιητικοί, είναι λεπτοί, και ζητά
νε το επέκεινα, ζητάνε τη βασιλεία, την
ποθεινή πατρίδα. Γι’ αυτό λέει ο Άγιος
Αυγουστίνος: "για σένα Θεέ, μας έπλα
σες και είναι ανήσυχη η ψυχή μας έως
ότου αναπαυθεί σε σένα
Α.Ε.: Γέροντα δεν φαίνονται όλα
αυτά σαν ένα όμορφο παραμύθι;
- Βεβαίως και είναι παραμύθι! Μην
ξεχνάμε ότι στο Άγιον Όρος έχουμε

την Παναγία την Παραμυθία, την Πα
ραμυθία την Παρηγορήτρα! Τα λένε
πολλοί ως παραμύθι - αλλά, άλλα εί
ναι τα παραμύθια. Αυτό είναι παραμύ
θι με την έννοια ότι ο άνθρωπος παρηγορείται! Παραμυθέω, παραμυθέομαι,
στα αρχαία μας ελληνικά, που τα έ
χουμε ξεχάσει, σημαίνει παρηγορούμαι. Και τι είναι το παραμύθι; Τι είναι
ο μύθος; Τα φτερά της αλήθειας είναι!
Πώς λέμε στο παιδάκι την αλήθεια; τη
λέμε απαλά, τη λέμε όμορφα, όπως α
κριβώς μιλούσε ο Ιησούς στον κόσμο!
Με παραβολές! Μετέφερε τις ουρά
νιες αλήθειες με τον πιο απαλό τρόπο,
γιατί μετά την πτώση ο άνθρωπος εί
ναι μια πληγή. Και είναι όπως λέμε
στα λαϊκά σαν τον σκαντζόχοιρο, για
τί τον σκαντζόχοιρο άμα τον πιάσεις
τρυπιέσαι! Και δεν ήξερε ο Ιησούς
πώς να μας φερθεί, πώς να μας μιλή
σει και βρίσκει αυτό το τρυκ, αυτόν
τον τρόπο μεταδόσεως δηλαδή αλη
θειών, που είναι οι παραβολές! Γιατί η
παραβολή τι κάνει; Καλύπτει, και α
ποκαλύπτει. Ναι, βέβαια, φαντάζουν
σαν παραμύθια, σίγουρα φαντάζουν
σαν παραμύθια, γιατί ο αρχέκακος Όφης αυτό τους είπε στον Παράδεισο
και τους έριξε: “Αυτό που σας είπε ο
Θεός, να μην φάτε από το δέντρο, είναι
παραμύθι ”, Ο διάβολος είναι ο κακός
συνδικαλιστής (χαμογελάει), γιατί υ
πάρχουν και καλοί συνδικαλιστές βέ
βαια, και τους είπε λοιπόν; “Σας είπε
ο Θεός να μη δοκιμάσετε από αυτό,
γιατί θα του φάτε τη θέση, σας θέλει
δουλάκια κάτω από τη μπότα του Ο
Θεός είπε όμως: " Όταν θα φάτε, θα
πεθάνετε". Και έκαναν ο Αδάμ και η
Εύα το πείραμα της αυτοθέωσης, ό
πως λέμε στα θεολογικά και τι έγινε;
Αυτό που είπε ο Θεός! Και όχι αυτό
που είπε ο Διάβολος.

Οταν έχουμε το Χριστό,
κάνουμε αληθινά
Χριστούγεννα.
Γιατί ο Χριστός δεν είναι
παραμύθι, με την έννοια
μιας ιστορίας ψ εύτικης,
α λ λ ά είν α ι π α ρ α μ υ θ ία ,

η μόνη παρηγοριά.

Α.Ε.: Μάλιστα.... Γέροντα, πώς
μπορεί το πνεύμα των Χριστουγέννων
να αγγίξει τις καρδιές μας; Μιλούμε
για αγάπη, μιλούμε για ειρήνη ... παραταύτα όμως η καρδιά μας τις μέρες
αυτές μόνο χαρά Χριστού δεν έχει.
- Ε, το κάναμε φολκλόρ, το κάναμε
ωραίο παραμύθι, για να πουλάμε μόνο,
χωρίς όμως Χριστό! Ε, για να βρούμε
το Χριστό τι πρέπει να κάνουμε; Πρέ
πει να σκύψουμε πρώτα στο σπήλαιο,
να σκύψουμε στον εαυτό μας - έχουμε
και εμείς ένα σπήλαιο μέσα μας που έ
χει άλογα πάθη - να σκύψουμε ταπεινά
εκεί, να το τακτοποιήσουμε, να το κα
θαρίσουμε, για να ‘ρθει ο Χριστός να
γεννηθεί. Και πώς γεννιέται ο Χρι
στός; Να, να τα φτιάξουμε με το Χρι
στό. Όταν τα ‘χουμε χαλάσει με κά
ποιον αισθανόμαστε άσχημα, όταν τα
φτιάξουμε με αυτόν τι αισθανόμεθα;
Χαρά! Και πώς τα φτιάχνουμε; Διά της
μετάνοιας. Και τι σημαίνει μετάνοια;
Η μετάνοια δεν είναι ένα καταθλιπτικό συναίσθημα, ούτε κάτι το εξανα
γκαστικό και το κατασυμπιεστικό όχι,
μετάνοια είναι να ξαναβρώ την αγάπη
μου! Και η αγάπη μου είναι ο Χρι
στός, ο Θεός μου. Τα φτιάχνουμε λοι
πόν με τον Χριστό μέσα από την μετά
νοια, μέσα από την εξομολόγηση ... τι
σημαίνει εξομολόγηση; Εξομολογού
μαι σημαίνει στα αρχαία; Δοξολογώ!
Σημαίνει ελευθερώνομαι! Τον αναζη
τάμε λοιπόν τον Χριστό μέσα στην
εκκλησία, και αρχή κάνουμε με το βά
φτισμα. Και τι είναι το βάφτισμα;
Μπαίνουμε στη ζωή του Χριστού. Στο
θάνατό του και στη ζωή του, γι’ αυτό
μας βάζουνε στην κολυμπήθρα και
μας βγάζουνε: μας θάβουνε και μας ανασταίνουνε. Ένας πολύ γνωστός δη
μοσιογράφος πέθανε πριν λίγο καιρό
σε ένα νοσοκομείο των Αθηνών, Ήταν
άθεος ο καημένος και πολεμούσε συ
νέχεια την πίστη, έλεγε και έγραφε
συνέχεια με την πένα του εναντίον
του Χριστού και σε κάποια στιγμή πια
πήγε στο νοσοκομείο, ήτανε βαριά,
και ήρθε η ώρα της αναχωρήσεως. Αγγελοκρουόταν, ήτανε κοντά ένας για
τρός γνωστός και πιστός και τον βλέ
πει σε μια στιγμή εκεί που αγγελοκρουόταν να λάμπει το πρόσωπό του.
Προσήλωσε το βλέμμα του στο ταβά
νι και κάτι έβλεπε. Σε μια στιγμή μι
λάει και λέει: "Χριστέ μου, με συγχαί
ρεις δεν ήξερα πως υπάρχεις". Αυτή
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είναι Χριστού γέννηση. Όταν έχουμε
λοιπόν το Χριστό, κάνουμε αληθινά
Χριστούγεννα. Γιατί ο Χριστός δεν εί
ναι παραμύθι, με την έννοια μιας ιστο
ρίας ψεύτικης, αλλά είναι παραμυθία,
η μόνη παρηγοριά.
Α.Ε.: Έχετε γράψει δύο τόμους,
σχετικά με τους ύμνους της ακολου
θίας των Χριστουγέννων. Οι ύμνοι
αυτοί τι μπορεί να προσφέρουν σε ό
λους εμάς;
- Οι ύμνοι παιδί μου είναι ποιήματα,
και αυτοί που τα έγραψαν (οι υμνωδοί
και οι μελωδοί) ήταν ποιητικές ψυχές,
λεπτές ψυχές, που συλλαμβάνανε με το
νου τους εκείνα που δεν μπορούν να
συλλάβουν και να κατανοήσουν οι υ
πόλοιποι άνθρωποι. Η Εκκλησία πήρε
την τέχνη της ποιήσεως και τη μεγάλη
τέχνη της μουσικής και τα ενέταξε στη
Θεία Λατρεία. Και τι κάνει με το ποίη
μα ο άνθρωπος; Προσεγγίζει το Μυ
στήριο. Κατά τρόπο πάλι απαλό ποιητι
κό, εμπνευσμένο, ουράνιο, πλησιάζει
το Μυστήριο. Και τι κάνει με τον τρό
πο αυτό; Θαυμάζει, δοξολογεί, ευχαρι
στεί, εξομολογείται, ταπεινώνεται, εκ
φράζεται, μεγαλύνεται, μεγαλύνοντας
τον Κύριο. Ο Ρωμανός ο Μελωδός έχει
γράψει ύμνους στη Θεία Γέννηση. Τη
νύχτα των Χριστουγέννων μετά από ό
ραμα που είδε, ανέβηκε στον άμβωνα
της Αγίας Σοφίας, το βράδυ εκείνο των
Χριστουγέννων και έψαλε κατ’ έμπνευσιν το "Η Παρθένος σήμερον τον
Υπερούσιον τίκτει και η γη το σπήλαιον
τω απροσίτω π ρ ο σ ά γ ε ιΈχει έναν ε
σωτερικό διάλογο πολύ φοβερό στους
ύμνους του ο Ρωμανός. Μιλάει η Πα
ναγία, μιλάνε οι Μάγοι, μιλάνε οι άγγε
λοι, μιλάει ο Ιωσήφ, μιλάει το βρέφος,
μιλάει η φύση, μιλάει η δημιουργία.
Α.Ε.: Η έλευση του Χριστού πάτερ, υπάκουσε σε μια νομοτελειακή
ανάγκη;
- Νομοτελειακή...Νόμος και Τέλος,
με σκοπιμότητα. Είναι μια σκοπιμότης
ό Ιησούς Χριστός; Ναι, είναι σκοπιμό
της ο Ιησούς Χριστός. Διότι ο άνθρω
πος επλάσθη όπως είπαμε και λίγο
πριν κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση. Η
εικόνα του Θεού είναι ο Χριστός. Το
κατ’ εικόνα ποιο είναι; Ο άνθρωπος εί
ναι το κατ’ εικόνα. Το κατά μετριάζει
τη σχέση με το πρωτότυπο. Καταλά
βατε τι σημαίνει κατ’ εικόνα; Έγινε έ
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να είδος Χριστού κατά χάριν ο άνθρω
πος. Και ποιο είναι το κατ’ εικόνα; Εί
ναι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκη
νός το εν ημίν, η αθάνατη ψυχή μας,
και το αυτεξούσιο, η ελευθερία μας. Γι’
αυτό σκοτώνεται ο άνθρωπος για τα δικαιώματά του. Και το καθ’ ομοίωση τι
είναι; Είναι η προοπτική που έχει ο άν
θρωπος, το δυναμικό, θα λέγαμε καλύ
τερα, που έχει μέσα του ο άνθρωπος,
με σκοπό, με νομοτέλεια, τι; Να ομοιά
σει ηθικώς με τον Πλάστη, και να θεωθεί κατά χάριν. Να γίνει Θεός κατά χά
ριν. Και οι Άγιοι τι είναι; Θεοί κατά χά
ριν. Είναι ο Superman, ο υπεράνθρω
πος του Νίτσε. Αλλά με τον θετικό τρό
πο. Και τι είναι ο κάθε Άγιος; Μια από
δειξη ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι ουτο
πία. Τι είναι ο κάθε Άγιος; Ένα έμψυχο
Ευαγγέλιο, ή αν θέλετε πιο απλά, το
Ευαγγέλιο στην πράξη. Οπότε υπάρχει
αυτή η νομοτέλεια. Και η εντελέχεια
θα λέγαμε με τη φωνή του μεγάλου μας
Αριστοτέλη. Η σκοπιμότης. Άλλωστε
και η λέξη εντολή αυτό είναι: εν + τέ
λος. Η εντολή είναι μια σκόπιμη προ
σταγή που έχει σκόπιμο τέλος. Σκοπεί
δηλαδή και αποσκοπεί στη σωτηρία
του ανθρώπου. Ε, λοιπόν ο Χριστός τι
είναι; Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Σκο
πός βίου, ο σκοπός του βίου μας. Τι δη
λαδή; Να γίνουμε και εμείς Χριστοί
κατά χάριν. Να τον ακολουθήσουμε,
γιατί χωρίς εκείνον δεν μπορούμε να
κάνουμε τίποτα. Όταν δεν τον έχουμε
δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. “Βα
ράμε μύγες” που έλεγε ο πατέρας μου
και “δέρνουμε με μπουνιές τον αέρα”
που έλεγε και ο Γέροντας Πορφύριος,
λοιπόν έχει σημασία αυτό το πράγμα.
Είναι εντελέχεια λοιπόν, είναι σκοπι
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0 Χριστός δεν διώ χνει
κανόναν, καλεί όλους
κοντά του. Είναι όπως
λ έει ο Αγιος Ρωμανός ο
‘‘π ά ντω ν α ν ε χ ό μ ε ν ο ς

μότητα ο Χριστός. Είναι ο μόνος σκο
πός του ανθρώπου, γι’ αυτό και οι άγιοι
και οι ασκητές και οι ήρωες και οι επι
στήμονες τ’ άφησαν όλα και ακολού
θησαν το Χριστό. Η μόνη νομοτέλεια
είναι ο Χριστός. Αλλά τι κάνει ο Χρι
στός; Έχει το μεγαλείο να ‘ναι άκρως
δημοκράτης και άρχοντας. Έδωσε το
δώρο της ελευθερίας και δεν μας εκ
βιάζει, δεν μας ψυχαναγκάζει να πάμε
κοντά του. Μας λέει “ελάτε, εγώ σας α
γαπώ, είμαι εδώ”. Και κάθεται έξω
στην πόρτα της ψυχής μας όπως έλεγε
ο μακαρίτης ο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος
ως ο παραπονεμένος μεγάλος αδελφός.
Ο οποίος εγεννήθη εκ Παρθένου, στο
σπήλαιο, και μας καλεί, για να μας δι
δάξει με το σπήλαιο την ταπείνωση,
την απλότητα.
Α.Ε.: Έχει λοιπόν αυτό το μεγαλείο
ο Χριστός και δεν διώχνει κανέναν;
- Ο Χριστός δεν διώχνει κανέναν,
καλεί όλους κοντά του. Είναι όπως
λέει ο Άγιος Ρωμανός ο “πάντων ανε
χόμενος", εκείνος που ανέχεται όλους
και “πάντας εκδεχόμενος” και εκείνος
που περιμένει όλους. Μας περιμένει ο
μεγάλος αδελφός ο παραπονεμένος, έ
ξω από την πόρτα της ψυχής μας!
Α.Ε.: Πολύ πρωτότυπες οι προσεγ
γίσεις σας Γέροντα. Καταφέρατε
πράγματι να μας προβληματίσετε.
Είναι κρίμα που ο περιορισμένος χρό
νος δεν επιτρέπει να συζητήσουμε κι
άλλο. Δεν έχουμε παρά να σας ευχαρι
στήσουμε θερμά για την αγάπη σας
και να σας ζητήσουμε εν όψει του ερ
χόμενου γεγονότος της του Χριστού
γεννήσεως μια ευχή από καρδίας.
- Εύχομαι ολόψυχα, στους μεγάλους
υπηρέτες της κοινωνίας μας, τους αστυ
νομικούς, από τον αρχηγό μέχρι και τον
τελευταίο, στους φύλακες αγγέλους
μας, ο ενανθρωπήσας Χριστός, ο οποί
ος είναι της Μεγάλης Βουλής άγγελος,
να προστατεύει το Σώμα, να το εμπνέ
ει, να το ευλογεί, και να σας δίνει δύνα
μη να υπηρετείτε τον ελάχιστο αδελφό,
να σας δίνει αγάπη και ενότητα, και ό,τι
καλό και ωραίο επιθυμεί ο καθένας, και
το σπουδαιότερο, να ‘ρθει εκεί και να
θρονιαστεί στις ψυχές όλων σας και
στις ψυχές όλου του κόσμου.
□

Συνέντευξη:
Αρχ/κας Τσινάλης Κων/νος

GIQCK 17/22 από 8800
BERETTA 92 FS από 12600
CZ 75 από 7300
WALTHER F99 από 11100

Η

για να
α κάλαντα, τα ευχετήρια και εγκωμιαστικά εορταστικά τραγούδια, που κατά την παράδοση τρα
γουδούν παιδιά, πηγαίνοντας από πόρτα σε πόρτα την παραμονή των Μεγάλων Γιορτών των Χρι
στουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των θεοφανείων, έλαβαν το όνομά τους από τις καλένδες1
των Ρωμαίων. Η χαρούμενη εξόρμηση των παιδιών τις παραμονές των Μεγάλων Γιορτών, αποτελεί έ
να αναφαίρετο εθιμικό δικαίωμα μια πατροπαρόδοτη παρουσία που δίνει στους νεαρούς βλαστούς μας
το προνόμιο να φτάνουν στην πόρτα μας και ν' αναγγέλλουν απλά ,απέριττα και αγνά το χαρμόσυνο:
“Χριστός γεννόται σήμερον!”... “Άγιος Βασίλης έρχεται!”... “ Σήμερα τα Φώτα!”... Τα τραγούδια που
μας λένε έχουν την τριπλή σύνθεση της Μεγάλης Ευχής2 την αφήγηση, τον έπαινο και το μέλος. Με
την περιγραφή του θαυμαστού γεγονότος (“Χριστός γεννόται σήμερον...”, “ Άγιος Βασίλης έρχεται...”,
“Σήμερον τα Φώτα κι ο Φωτισμός...”.), η ευλογία της καλής αναγγελίας μας σκέπει και μας
προστατεύει. Με τον υπερβολικό έπαινο (“Εσένα πρέπει αφέντη μου, καράβι ν’ αρματώσεις ...”) το
καλομελέτημα φέρνει το ποθούμενο αποτέλεσμα και με το μουσικό μέλος όλα γίνονται τελετουργικά,
ώσπου δένονται στο τέλος με το καλό φιλοδώρημα του αφέντη η της νοικοκυράς που είναι πάντα μια
εγγύηση για την αίσια έκβαση του συγκινητικού ευχολογίου των μικρών καλαντιστών.

Τ
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Τα κάλαντα προσαρμοσμένα στις συνήθειες και συνθή
κες των περιοχών που τραγουδιούνται, μας μεταφέρουν
γλαφυρή και ζωντανή την παράδοση του κέντρου, αλλά
και των εσχατιών της πατρίδας μας.
Αρχίζουμε με τα Αθηναϊκά Χριστουγεννιάτικα Κάλα
ντα, τα ευρύτερα γνωστά μας:
Καλήν εσπέραν άρχοντες αν είναι ορισμός σας.
Χριστού την θείαν γέννησιν να πω στ’ αρχοντικό σας.
Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει
οι ουρανοί αγάλλονται χαίρει η κτίσις όλη.
Εν των σπηλαίω τίκτεται εν φάτνη των αλόγων
ο βασιλεύς των ουρανών και ποιητής των όλων.
Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι το ",Δόξα εν υψίστοις ”
και τούτο άξιον εστί η των ποιμένων πίστις.
Εκ της Περσίας έρχονται τρεις μάγοι με τα δώρα
Άστρον λαμπρόν τους οδηγεί χωρίς να λείψει ώρα.
Σε τούτο το σπίτι πούρθαμε πέτρα να μη ραΐσει
κι ’ ο νοικοκύρης του σπιτιού χρόνια πολλά να ζήσει.
Μεταφερόμαστε στις εσχατιές μας και από την ακριτική Θράκη, με τους ζεστούς ανθρώπους που με την γνή
σια παράδοσή τους μας μεταλαμπαδεύουν ανεξίτηλη την
βυζαντινή παράδοση για να ακούσουμε:
1. Χριστός γεννάται, χαρά στον κόσμο
χαρά στον κόσμο, στα παλληκάρια
2. Σαράντα μέρες, σαράντα νύχτες
κι' η Παναγιά μας κοιλοπονούσε.
3. Κ ι’ η Παναγιά μας κοιλοπονούσε
κοιλοπονούσε παρακαλούσε.
4. Κοιλοπονούσε παρακαλούσε
όλους τους άγιους τους άϊ 'ποστόλους
5. όλους τους άγιους τους αϊ ‘ποστόλους
τρεις αποστόλοι μαμμή γυρεύουν.
6. Τρεις αποστόλοι μαμμή γυρεύουν
μαμμή γυρεύουν για μήλο τρέχουν
7. Οι αϊ 'ποστόλοι για μήλο τρέχουν
ν-ώσπου να πάνε κ ι' ώσπου να έρθουν
8. Η Παναγιά μας ξελευτερώθει
μέσα στις δάφνες μεσ ’ στα λουλούδια
9. Μέσα στις δάφνες μεσ ’ στα λουλούδια
κάνει τον ήλιο και το φεγγάρι.
10. Κάνει τον ήλιο και το φεγγάρι
σαν ήλιος λάμπει σαν νιό φεγγάρι
11. σαν ήλιος λάμπει σα νιό φεγγάρι
σ' αυτό το σπίτι του νοικοκύρη
12. Σ ’ αυτό το σπίτι του νοικοκύρη
στη φαμελιά του και στα παιδιά του.
Στην Ξάνθη μας ακούγονται:
Χριστούγεννα πρωτούγεννα
τώρα Χριστός γεννιέται
γεννιέται κι' αναθρέφεται
στο μέλι και στο γάλα
το μέλι τρων οι άρχοντες
το γάλα οι αφεντάδες
και τα κεριά σταλάματα
στης εκκλησιάς την πόρτα.
Από τα μακρυνά Δωδεκάνησα μας ψέλνουν:
1. Αυτή είναι η ημέρα π ’ εγεννήθη ο λυτρωτής
από Μαριάμ μητέρα εκ παρθένου γεννηθείς.
2. Άναρχος αρχήν λαμβάνει και σαρκούται ο Θεός
ο αγέννητος γεννάται εις την φάτνην ταπεινός (δις)
3. Όσοι έχετε στα ξένα να δεχτείτε με καλό

και του χρόνου με υγεία το Θεό παρακαλώ (δις).
Στην Μακεδονία μας τραγουδούν:
Χριστούγεννα πρωτούγεννα πρώτη γιορτή του χρόνου
για βγάτε, διέτε, μάθετε πως ο Χριστός γεννάται.
Γεννάται κι ’ ανασταίνεται με μέλι και με γάλα.
Το μέλι τρών' οι άρχοντες το γάλα οι αφεντάδες
και το μελλισσοβότανο να νίβοντ ’ οι κυράδες.
Τα ίδια τραγουδιούνται και στην Πελοπόννησο αλλά
σε διαφορετικό ρυθμό και τόνο:
Χριστούγεννα πρωτούγεννα πρώτη γιορτή του χρόνου
για βγάτε, διέτε, μάθετε πως ο Χριστός γεννάται
Γεννάται κι ’ ανατρέφεται με μέλι και με γάλα.
Το μέλι τρων' οι άρχοντες, το γάλα οι αφεντάδες
και το μελισσοβότανο να νίβονται οι κυράδες.
Κυρά ψηλή, κόρά λιγνή, κυρά γαϊτανοφρύδα,
κυρά μ ’ όταν στολίζεσαι να πας στην εκκλησιά σου
βάζεις τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι αγκάλη
και τον καθάριο αυγερινό τον βάζεις δαχτυλιόι.
Εμείς εδώ δεν ήρθαμε να φάμε και να πιούμε,
παρά σας αγαπούσαμε κι ’ ήρθαμε να σας δούμε.
Αώστε μας και τον κόκορα, δώστε μας και την κότα,
δώστε μας και πέντ ’ έξι αυγά ν« πάμε σ ' άλλη πόρτα.
Από την λεβεντογέννα Κρήτη με περισσή σκωπτικότητα μα και φρεσκάδα μας βάζουν στο πνεύμα των Χρι
στουγέννων:
Καλήν εσπέραν άρχοντες κι ’ αν είναι ορισμός σας
Χριστού τη θεία γέννηση να πω στ’ αρχοντικό σας.
Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει
οι ουρανοί αγάλλονται χαίρει ’ η φύσις όλη.
Άψε βαγίτσα το κερί άψε και το διπλέρι
και κάτσε και ντουχούντιζε ίντα θα μας εφέρει
για πα και για λουκάνικο, για χοιρινό κομμάτι
κι ’ από τη μαύρη όρνιθα κανένα αυγουλάκι,
κι ’ αν τόκανε κι ’ η γαλανή ας είναι ζευγαράκι.
Φέρε πανιέρι κάστανα, πανιέρι λεπτοκάρυα
και φέρε και γλυκό κρασί να πιουν τα παλληκάρια
κι ’ αν είναι με το θέλημα, άσπρη μου περιστέρα
ανοίξατε την πόρτα σας να πούμε "καλησπέρα ”,
Από τα Ιόνια νησιά μας έρχεται διαφορετική μελωδία.
Στην Κέρκυρα μας λένε:
Καλήν εσπέραν άρχοντες αν είναι ο ορισμός σας
Χριστού τη θεία γέννηση να πω στ’ αρχοντικό σας.
Σήμερο οι μάγοι έρχονται στη χώρα του Ηρώδη (δις)
Και ο Ηρώδης ταραχθείς έγινε θηριώδης (δις)
Κράζει τους μάγους και ρωτά "Μάγοι που θε να πάτε;" (δις)
“Εις Βηθλεέμ το σπήλαιον την πάλιν την αγίαν (δις)
που εκεί γεννάει το Χριστό η Δέσποινα Μαρία ” (δις)
Για την πρωτοχρονιά και πάλι διαφοροποιημένα κατά
περιοχή ακούμε:
Στην Αθήνα:
1. Αρχημηνιά κι αρχή χρονιά, ψηλή μου δεντρολιβανιά
κι αρχή κι ’ αρχή καλός μας χρόνος
σ ’ εκκλησιά σ ’ εκκλησιά με τ ’ άγιο θρόνος.
2. Αρχή που βγήκε ο Χριστός, άγιος και πνευματικός
στη γη, στη γη να περπατήσει,
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και να μας, και να μας, καλοκαρδίσει.
3. Φέρε τη μπότσα το κρασί κορώνα μου ζωγραφιστή
φέρε, βάλε να μας κεράσεις
που να ζει, που να ζήσεις να γεράσεις.
4. Άγιος Βασίλης έρχεται κι ’ όλους μας καταδέχεται
από, από την Καισαρεία
σ ’ εισ’ αρχό, σ ’εισ’ αρχόντισα κυρία.
5. Βαστάει κάνα και χαρτί ζαχαροκαντιοζημωτήχαρτί, χαρτί και καλαμάρι
δες και με, δες και με το παλληκάρι.
Τα Μακεδονίτικα είναι:
1. Ήρθε πάλι νέο έτος εις την πρώτη του μηνάς
ήρθα να σας χαιρετήσω δούλος σας ο ταπεινός.
2. Ο Βασίλειος ο μέγας Ιεράρχης, θαυμαστός
εις την οικογένειάν σας νάναι πάντα βοηθός.
3. Τα παιδιά εις το σχολείο να πηγαίνουμε συχνά
να μαθαίνουμε το βίο της πατρίδας τα ιερά.
4. Και για τους ξενητεμένους έχω να σας πω πολλά
σας αφήνω καληνύχτα και του χρόνου με υγεία.
Στην Κέρκυρα μας τραγουδούν:
Αρχιμηνιά κι' αρχιχρονιά πρώτη του Γεναρίου
αύριο ξημερώνεται τ ’ αγίου Βασιλείου.
Άγιος Βασίλης έρχεται από την Καισαρία
βαστά εικόνα και χαρτί, χαρτί και καλαμάρι
το καλαμάρι έγραφε και το χαρτί μιλούσε.
Βασίλη πόθεν έρχεσαι και πόθεν κατεβαίνεις
Από τη μάνα μου έρχομαι και στο σχολειό πηγαίνων
να μάθω τ' άγια γράμματα και τ ’ άγιο Ευαγγέλιο.
Σ ' αυτό το σπίτι πούρθαμε πέτρα να μη ραγίσει
κι ’ ο νοικοκύρης του σπιτιού χρόνια πολλά να ζήσει.
Να ζήσει χρόνους εκατό και να τους απεράσει
και στων παιδιών του τις χαρές κουφέτα να μοιράσει.
Κυρά χρυσή, κυρά αργυρή, κυρά μαλαματένια
που σε χτενίζουν άγγελοι με τα χρυσά τους χτένια
άνοιξε το πουγγάκι σου το μαργαριταρένιο
και δώσε μου ένα τάλληρο ας είναι κι' ασημένιο.
Και τώρα καλυνήχτα σας καλό ξημέρωμά σας
κι ’ ο άγιος Βασίλειος νάναι βοήθειά σας.
Στην Κεφαλλονιά μας λένε:
1. Άγιος Βασίλης έρχεται Γενάρης ξημερώνει
ο μήνας που μας έρχεται το χρόνο φανερώνει,
τραλαλαλα.... τραλαλαλα
2. Την άδεια γυρεύουμε στο σπίτι σας να μπούμε
τον άγιο με όργανα και με φωνές να πούμε. Τραλαλα...
3. Εκοίταξα στον ουρανό και είδα δυο λαμπάδες
και με το καλοσόρισες καλές σας εορτάδες. Τραλαλα...
4. Και πάλι ξανακοίταξα και είδα δυο στεφάνια
και με το κοληνύχτισμα καλή σας θεοφάνεια. Τραλαλά..
Στην Ζάκυνθο μας τραγουδούν.
1. Αρχιμηνιά κι ’ αρχιχρονιά κι ’ αρχή καλός σας χρόνος
υγεία αγάπη και χαρά να φέρει ο νέος χρόνος (δις)
2. Να ζήσει ο κύρης ο καλός να ζήσει κι ’ η κυρά του
όλα του κόσμου τα καλά να έχει η φαμελιά του (δις)
3. Να ζήσει τ ’ αρχοντόπουλο πούχει καρδιά μεγάλη
σε μας και στην παρέα μας ένα φλουρί να βάλει (δις)
Τελειώνοντας με τα Φώτα, τα πιο συνηθισμένα είναι:
Σήμερα τα φώτα κι ’ ο φωτισμός
η χαρά μεγάλη κι' ο αγιασμός.
Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό
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θ α πρέπει να πεισθούμε ότι τούτο το πατροπαράδοτο έθιμο των
καλάντων μας χρειάζεται σαν φωνή των ελληνικών αιώνων
που μένει για να μας δένει με την παράδοσή μας. Μας το ζητά
και ο μεγάλος ζωγράφος μας Νικόλαος Άντρας που έκανε τα
παιδικά κάλαντα συμβολικό πίνακα της εθνικής μας ζωής.

κάθετ ’ η κυρά μας η Παναγιά.
Όργανο βαστάει, κερί κρατεί
και τον Αη-Γιάννη παρακαλεί.
Αη-Γιάννη αφέντη και βαπτιστή
βάπτισε και μένα Θεού παιδί.
Ν ’ ανεβώ επάνω στον ουρανό
να μαζέψω ρόδα και λίβανο.
Καλημέρα, καλημέρα
καλήσου μέρ ’ αφέντη με την κυρά.
ενώ στη Θεσσαλία ακούγονται:
Σήμεραν ’ τα φώτα κι ’ ο φωτισμός
κι χαρές μεγάλες στον κύριό μας.
Αύριο κι ’ η κυρά μας η Παναγιά
σπάργανα βασταίνει και γιόν κρατεί
με τα θυμιατήρια στα δάχτυλα
και τον Αη-Γιάννη παρακαλεί.
"Αη-Γιάννη αφέντη κι Πρόδρομε,
δύνασαι βαφτίσεις θεόν παιδί"
"Δύναμαι και σώζω και προθυμώ
μεσ’ την κολυμπήθρα την αργυρή,
μεσ' τον Ιορδάνη τον ποταμό
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε στις εξελί
ξεις των καιρών μας. Κανείς δεν παραβλέπει την κατά
χρηση που γίνεται στο έθιμο τούτο της “ευχετικής αναγ
γελίας” των γιορτών, με τον έμμεσο σκοπό της επαιτείας
το έθιμο μπήκε στην υπηρεσία του κέρδους. Πλάι στα
παιδιά ξεφυτρώνουν με επίμονο ανταγωνισμό οι μεγάλοι.
Ο κίνδυνος του αφανισμού των παιδικών καλάντων είναι
μεγαλύτερος από τον ανταγωνισμό των ενηλίκων παρά
από την αδιαφορία του κόσμου.
Επιβάλλεται λοιπόν να δίνουμε προτεραιότητα και να
εκδηλώνουμε εθιμική προτίμηση και συμπάθεια στα παι
διά με τα γνωστά παραδοσιακά παιδικά όργανα (τρίγωνο,
ζύλια, τουμπελέκι).
Αλλά και από τις οικογένειες και τα σχολεία να ενθαρρύνεται η διάθεση των παιδιών να γυρίσουν ιδιαίτερα στη
γειτονιά και να πουν τα κάλαντα και ας τα διδάσκουμε λί
γες μέρες νωρίτερα την παραδοσιακή μουσική και τα λό
για.
Χαρούμενες γιορτές και με παραδοσιακά ακούσματα α
πό τα αγνά χείλη των παιδιών μας.
□

Σημειώσεις:
' Οι καλένδες , μια πενθήμερη περίοδος τον μήνα Ιανουάριο, εορ
ταζόταν με ιδιαίτερη λαμπρότητα ,αφού συνέπιπτε με την είσοδο του
νέου έτους, η δε αρχαιότερη μαρτυρία τους ανάγεται στον 12ο αιώνα.
2 Βλέπε “Τα κάλαντα στην Αθήνα ”, από τα Χριστουγεννιάτικα και
των Γιορτών Δημ. Σ. Δουκάτου, εκδ. Φιλιππότης Αθήνα 1979.

ΤΡΑΠΕΖΑ
Π Ε ΙΡ Α ΙΑ Σ

Maestro

Μη ζ η τ ά τ ε α ύ ξη σ η . Π α ρ τε τη ν povos σας

ΠΕ ΡΑΙΩΣ

__
EXTRA 3 Ειδικά προνόμια

λογαριασμός μισθοδοσίας
που χ ρ ειά ζεσ τε.
Η Τράπεζα Πειραιάν δημιούργησε ιο λογαριασμό
«Πειραιώί Αποδοχών» για ιην αυιόμαιη πληρωμή ins
μιοθοδοσίαί ιων μισθωχών. Ο λογαριασμοί Πειραιώί
Αποδοχών είναι μοναδικοί αιην αγορά, γιατί εξασφαλίζει
σε εσάί, ιον σύγχρονο εργαζόμενο, μοναδικά προνόμια.

EXTRA 1 Καλύτερη απόδοση
«Προνομιακό επιιόκιο
• Τόκο από ιην πρώιη δραχμή
• Πίσιωαη ιόκων δύο φορέί ιον χρόνο

EXTRA 2 Ευέλικτη και άνετη διαχείριση
• Έκδοση κάρχαί Multicard (Cashcard/Debit)
• Δυναχόχηχα έκδοοηί πισιωπκών καριών VISA
και MASTERCARD
• Δυναιόιηια έκδοοηί καρνέ επιιαγών
• Δυναιόιηια παροχήί ορίου υπερανάληψη?
• Δυναιόιηια αυιόμαχηί εξόφλησηί λογαριασμών
• Χαμηλή χρέωση otis συναλλαγέί oas μέσω tou ΔΙΑΣ
• Επιλογή ιρόπου μηνιαίαί ενημέρωσηί

Πληροφορίες στα 200 καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς
και στο τηλέφωνο:

0800 20000 (χω ρίς χρέωση)
24 ώ ρες το 24ω ρο
w w w . p ir a e u s b a n k .g r

• Καταναλωτικό δάνειο με μειωμένο επιιόκιο
καχά 1 μονάδα από ίο εκάσχοχε ισχύον
• Δωρεάν εξόφληση λογαριασμών ΔΕΚΟ
• Δωρεάν εξόφληση προσωπικών επιιαγών
• Σιεγασχικό δάνειο με έκπχωση 50%
σια έξοδα προέγκρισηί
• Δωρεάν συνδρομή axis πισιωιικέί κάριεί
VISA και MASTERCARD

Μην περιμένετε αύξηση λοιπόν.
Ελάτε σήμερα στην Τράπεζα Πειραιώς
και ανοίξτε έναν λογαριασμό
Πειραιώς Αποδοχών για την πληρωμή
του μισθού σας.

!ΤΡΑΠΕΖΑ
I ΠΕΙΡΑΙΩΣ
παντού κοντά σου

σημαντικότερος ίσως δη
μιουργός της Ελληνικής ζω
γραφικής του 19ου αιώνα.
Γεννημένος στο Σκλαβοχώρι
της Τήνου το 1842, υπήρξε η
πλέον εμβληματική φυσιογνωμία του
νεότερου ελληνισμού, αλλά και μια α
πό τις πλέον εξέχουσες προσωπικότη
τες στο Γερμανικό χώρο, όπου διέπρε-

Ο

ψε τόσο ως καλλιτέχνης όσο και ως
δάσκαλος.
Οι γονείς του διέβλεψαν από νωρίς
το ταλέντο του και με τη συμπαράστα
ση της μητέρας, πατέρας και γιος ε
γκαταστάθηκαν στην Αθήνα. Τελειώ
νοντας το Πολυτεχνείο και λαμβάνοντας υποτροφία από το ίδρυμα Ευαγ
γελίστριας Τήνου αναχωρεί για το Μό
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ναχο το 1865. Είναι η εποχή της μεγά
λης άνθησης της πόλης, εξαιτίας της
παγκόσμιας ακτινοβολίας που της είχε
προσδώσει ο ελληνολάτρης Λουδοβί
κος ο Α', μετατρέποντάς την σε σταυ
ροδρόμι καλλιτεχνικών επιρροών. Ο
αποχωρισμός από τους γονείς και η
μετοίκηση σε ένα ξένο τόπο θα είναι
μία μόνο από τις υπερβάσεις που θα α-

- “ Η Α π οσ τή θ ισ η ” (1883) πα ριστά νει μια από τις κόμες
του καλλιτέχνη στην τυπική στάση του πα ιδιού που θέλει
ν' αποστη θίσει. Το έργο κ έρδισε το χρ υσ ό μετά λλιο στη
Χιεθνή Έ κ θ εσ η του Μ ονάχου το 1883. Κ ρατημένο σε χα
μ ηλούς χρ ω μ α τικ ού ς τόνους, έχει μια έντονη λάμψ η. Κ υ
ριαρχεί στο χώ ρο που βρίσκ ετα ι. Α ποτελεί μια πα ρουσ ία
που δεσ μ εύ ει το θεατή ότα ν π λησ ιά ζει σ τη ν π εριοχή της.
II α να π α υ τικ ή στάση της κοπέλα ς π ροσ δ ίδ ει μια α ίσθηση
ηρεμίας. 1 ' α υτό συνεργάζονται τα α π α λά χρ ώ μ α τα και ι
δια ίτερα το χα ϊδευτικό χρ ώ μ α τοιι φ ορ έμ α τος που σ το λί
ζει ο προσ εκτικά δ εμ ένος φ ιόγκ ος στον ώ μο του κορι
τσιού. Μ ε μια προσ εκτική όμ ω ς ματιά στο πρόσ ω πο,
ο θ εα τή ς νιώ θει τη συγκέντρω σ η του κ οριτσιού, την εσ ω 
τερική τοιι έντα σ η. II λάμψ η του μ α τιού, το δά χτυλο στο
βιβλίο δη λώ νου ν δ ια κριτικά μια ετοιμ ότη τα έτοιμη να εκραγεί, μια εκφ ρα σ τική ζω ντάνια!

V
-Τ η ορφ α νά (1871). Ε λα ιογρα φ ία οι: μ ουσα 
μά, θ,ΘΟΧΟ,όόμ. Ιδιω τική συλλογή , Αθήνα.
Ιο ί:μγο αυτό πήρε μύρος πρώ τα σι: έκθεση
στο Μ όναχο και στη σ υνέχεια στη Βιέννη
το 1871. όπου α π έσ π α σ ε ευ νοϊκ ές κριτικές.
ΙΙαρουσιάζονται σι: κ υκλική δ ιά τα ξη τα ορ 
φ ανά παιδιά που π ερ ιμ ένουν να ετοιμαστεί
το πρω ινό τους α πό τη μ εγα λύτερη αδελφ ή
πριν φ ύγουν για το σχολείο. Ο τρ όπ ος έκφ ρα σ η ς και κ ίνησ ής τους στο χώ ρο ποικίλει και όπ ω ς ο ίόιος ο I ιϊζης αναφ έρει
"πρέπει όλα στο έργο να είναι γεμ ά τα ζωή
αλλά όχι ανήσυχα: το πρόσ ω πο γεμά το έκ 
φ ρα ση . αλλά το σώ μα να α φ ή νει να μα
ντεύ εις την κ ίνη σ η ..."

ναγκασθεί να κάνει.
Σπουδάζει στην Ακαδημία του Μο
νάχου, με δάσκαλο τον Καρλ Πιλότι.
Εκεί ουσιαστικά διαμορφώνεται και ε
ξελίσσεται ο μεγάλος δημιουργός Γύζης. Παρόλα αυτά η νοσταλγία του για
την Ελλάδα, παρέμενε άσβεστη: “Ω
ραία είναι η Ιταλία, ωραία η Γερμανία,
αλλά η Ελλάς ωραιοτάτη... ’’

Το έτος 1871, αποτελεί έτος - σταθ
μό για την περαιτέρω καλλιτεχνική
του δραστηριότητα. Ολοκληρώνει το
έργο του “Ειδήσεις Νίκης” ενώ πα
ράλληλα η βαυαρική κυβέρνηση, του
αναθέτει τη διακόσμηση του Δημαρ
χείου του Μονάχου με την ευκαιρία
της λήξης του γαλλογερμανικού πολέ
μου. Καταφέρνει να καταξιωθεί στο

γερμανικό χώρο, για το λόγο ότι αν και
ξένος, εντάσσει στο έργο του στοιχεία
που αφορούσαν στην πρόσφατη Γερ
μανική ιστορία.
Το 1872 επιχειρεί το πρώτο ταξίδι
του στην Ελλάδα με απώτερο σκοπό
τη διερεύνηση των συνθηκών μιας πι
θανής επιστροφής, στόχος που τελικά
δεν ευοδώθηκε. Τον επόμενο χρόνο
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- II Τέχνη κοι τ ο πνεύ μ α τά της <1X76) Ε
λαιογρα φ ία σι; μ ουσα μ ά 0,67X 0,55m . Ε θνι
κή ΙΙινακοΟήκη κοι Μ ουσεία Α λεξάνδρου
Σ ού τσ ου , ΛΟήνο. Εδώ , το [Ιοβικό πρόσ ω πο,
η Τέχνη, κ ά θετοι π α ίζοντα ς λύρα κοι γύ ρω
της το πνεύ μ α τα ψ τερουγίζουν κ ά νοντος
π α ιδ ικ ές α τελ είς κινή σ εις, που μοιάζουν
μ ά λλον με φ ορά , κάτι σ υ ν γλίσ τρη μ α ή συν
"ανάερη κίνηση".

Το σκλαβοπάζαρο
Ε λαιογρα φ ία σε μουσα μά , 0,72Χ 0,30μ„
Εθνική ΙΙινοκοΟήκη κοι Μ ουσείο \λ εξ ά ν όρου Σ ούτζου, ΛΟήνο.
Ο M ontandon έγρ α ψ ε π ω ς “ οι π ίνα κ ες του
I ύζη με λάδι είναι γεμ ά τες οπ ό α συνήθισ τη
ορμή κοι ζω ντά νια ”
“ Τόσοι πολλοί χα ρούμενοι χρω ματικοί
τόνοι....”
“ Το τελ ευ τα ία χ ρ ό ν ιο τη ς ζω ής του κατόρ
θω σ ε. ύ σ τ ερ ο α πό π οικ ίλες δοκιμές, να πα
ρα σκευά σει χρ ώ μ α τα α σ ύ γκ ρ ιτα σε φ ω τεινότη τα ”.

μεταβαίνει με τον Νικηφόρο Λύτρα
στη Μικρά Ασία, όπου σχεδιάζει χα
ρακτηριστικούς τύπους της Ανατολής,
εσωτερικά σπιτιών και τοπία. Ακολού
θως, Kat μετά την πάροδο δύο χρόνων
αποφασίζει να επιστρέφει στη Γερμα
νία με πρόθεση να ζήσει εκεί για πά
ντα, απογοητευμένος από την καθεστηκυία τάξη της Ελλάδας.

Το 1877 γυρίζει στην Ελλάδα για να
παντρευτεί με την Άρτεμη Νάζου και
εγκαθίστανται οικογενειακά πλέον στο
Μόναχο.
Η πολύπλευρη καλλιτεχνική του
προσωπικότητα, συνέτεινε στη δη
μιουργία ενός σύνθετου έργου, που
συγκέρασε στην ουσία δύο διαφορετι
κές κατευθύνσεις, το Ρεαλισμό και τον

Αστυνομική Επιθεώρηση - Νοέμβριος/Δεκέμβριος 2001

Ιδεαλισμό, οι οποίες διαμόρφωσαν την
ιδιοτυπία του και σφράγισαν τον υφολογικό του χαρακτήρα, καταλήγοντας
τελικά σε μια μορφή Συμβολισμού
(art nouveau).
Η ζωή του στη σκοτεινή γερμανική
πόλη του επιφυλάσσει μεγάλες συ
γκινήσεις καθώς ο Γύζης, κατακτώ
ντας την τεχνική αρτιότητα του ζω-

λήσωμεν" μονολογεί χαρακτηριστικά,
αναφερόμενος στα “Αρραβωνιάσματα των παιδιών” το 1875. Τα οικονο
μικά προβλήματα δυστυχώς τον συνο
δεύουν σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του ακόμα και όταν ήταν πλέον α
ναγνωρισμένος ζωγράφος, με αποτέ
λεσμα το 1893 να δηλώνει: “Έχω και
άλλας πολλάς ιδέας, αλλά δια να τας εκτελέσω απαιτούνται δυστυχώς χρήμα
τα, τα οποία δεν είχα την τύχην να έ
χω Έχει ήδη φθάσει στο κύκνειο ά
σμα της δημιουργικής του φαντασίας.
Είναι η εποχή που αρχίζει να συνδια
λέγεται με το κίνημα του συμβολι
σμού, το οποίο τον απελευθερώνει κα
θώς του δίνει τη δυνατότητα να εκφράσει την ποιητική του προδιάθεση
και την αγάπη του για τη μουσική, με
αποτέλεσμα να δημιουργήσει μια νέα
σειρά έργων που αποκαλύπτουν μια
άλλη πτυχή του Γύζη, άγνωστη μέχρι
εκείνη τη στιγμή.
“Έζησα ονειρευόμενος” δηλώνει ένα
χρόνο πριν από το θάνατό του, το 1901,
από λευχαιμία εκφράζοντας με δύο λέ
ξεις μια ολόκληρη πορεία ζωής...
Η πορεία ζωής του Τήνιου καλλιτέ
χνη, οι ευαισθησίες του, οι αγωνίες
του, οι συνεχείς υπερβάσεις: της φτώ
χειας, της καλλιτεχνικής ενημέρωσης,
ο αγώνας του για επιβίωση.
□

- II \ό ζ « ( 1X98). Ε λαιογρα φ ία μι: μουσα μά 0,41X 0,32 μ. ιδιω τική
σ υλλογή. \0 ή ν α . Ο I ύζη ς ζω γρά φ ισε τη " λόξα" σ ύ μ φ ω να με τη μία

Είαμέλεια: Υπαστ. Β'Αρετή Λιασή

από τις δύ ο εκδοχές του τέτα ρτου στίχου του ποιή μ α τος του Σ ολω μού "II κ α τα στροφ ή τω ν Τ α ρώ ν": "και στην κόμη σ τεφ ά νι φ ορεί..."

Βιβλιογραφία:

και τη θ εω ρεί "εν εκ τω ν α νώ τατω ν" έργω ν του και σ υνεχίζει λ έγο

- Νέλλη Μισιρλή, “ΓΥΖΗΣ”, Εκδόσεις
Αδάμ.
- Μαρίνος Καλλιγάς “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ",
εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας.

ντας: "Μ ου επμοκ άλεσ ε μεν την λόξαν ο δ α ιμ όνιος Σ ολω μ ός, είναι ό 
μω ς και το πνεύμα, μου και η καρδιά μου και εν μ έρος τη ς ζω ής μου
μαζί της. Κ ατά την \ έ /./.η Μ ισιρλή: "η λόξα στην ουσία είναι η ιδέα
της α να γεννώ μ ενη ς Ε λλά δα ς και του πολιτισ μ ού της. καθώ ς ο I 'ύζης
προσπα θεί να α ντιτά ςει την αγέρω χη μορφ ή τη ; στα πρόσφ ατα ιστο
ρικά γεγονότα, σ τον τα πεινω τικό για την πα τρίδα του π όλεμ ο του
ΙΧ9Χ. Η α υ στη ρ ή , με κα ρφ ω μένο το βλοσυ ρό βλέμμα στη

φ τερ ω 

τή γυνα ικ εία μορφ ή, βιαστική περιτρέχει τις ράχες και τις βουνοκορ
φ ές. προκ ειμ ένου να α π οθα να τίσ ει με τη γρ α φ ίδ α τη ς τα ονόματα
τω ν λαμ π ρώ ν πα λικα ριώ ν ...

γράφου και μαζί την αγάπη του κοι
νού, θα κατακτήσει πολύ γρήγορα
και την τιμητική θέση στην Ακαδημί
α Καλών Τεχνών, της οποίας θα γίνει
επίτιμο μέλος το 1880. “Η τιμή αυτή
με κολακεύει ” δηλώνει, ενώ μετά την
πάροδο δύο ετών, με τον διορισμό
του ως καθηγητή, θα γράψει: “Είμαι
τω όντι καθηγητής. Απορώ και ο ίδιος

δια την εντύπωσιν που έκαμεν αυτή η
καθηγεσία μου
Μιλάει συχνά για τις ιδέες και τα οράματά του, για αυτά που θέλει να ζω
γραφίσει, για αυτά που ήδη ζωγράφι
σε, συχνά κατηφής, όταν αναγκαζόταν
να τα πουλήσει.
“Λοιπόν μας πήραν και αυτήν την ει
κόνα, αν και ελέγαμεν να μην την πω-
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Εντυπωσιακή, γλυκιά, όμορφη, με βαθια καλλιέργεια και πάθος για την τέχνη, η κ. Μαρίνα
Λαμπράκη - Πλάκα σε κατακτα με την αμεσοτητα και την πληθωρικότητα της. Τη συναντησαμε ενα συννεφιασμένο μεσημέρι το Νοέμβρη,
στο γραφείο της, χώρο που φερει έντονα το
προσωπικό της ύφος, διακοσμημένο με επιλεγμένα έργα τέχνης. Γυναίκα χείμαρρος, με στοχους, όνειρα και οραματα, σε καθηλώνει με το
βλέμμα και το λαμπερό χαμόγελό της. ΓεννηΡ^νη στ0 Αρκαλοχωρι του Ηράκλειου Κρητης,
σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστημιο Αθηνών, ενω έκανε το διδακτορικό της
στη Σ°Ρβόννπ. Διορίζεται καθηγητρια ιστορίας
^ χνη<' στη Σχολη Κολων Τε Χνων Αθηνών
και είναι η πρώτη γυναίκα καθηγητρια στην ιστορία της Σχολής απο το έτος ίδρυσης, το

1837 Απ° το 19^2 Ρ^χρι σΠΡερα διευθύνει την
Εθνική Πινακοθήκη, ενώ της εχει απονεμηθει
σειρά βραβείων και διακρίσεων (τίτλος του ιππότη της Τάξης των Γραμμάτων απο την Ιταλι
κή Δημοκρατία, τίτλος του Ιππότη της Τάξης
των Τεχνών και των Γραμμάτων απο τη Γαλλι
κή Δημοκρατία, υποψήφια για το βραβείο Γυναίκες της Ευρώπης’’ το έτος 1997, κ.ά.). Οι
δραστηριότητες, τα ενδιαφέροντα, τα σχέδια
> και τα επιτεύγματα της κ. Μαρίνας Λαμπρακη ν >
^
Πλάκα δεν έχουν τέλος, γεγονός που θα
στώσετε και εσείς διαβάζοντας την συνέντευ
ξη που ακολουθεί.

■

Νοι:μ|1ριος Δι:κι:μ|!ριθν;

5Κ·

1
Α.Ε.: Ολοκληρώνοντας τη δεύτε
ρη και ατενίζοντας την τρίτη θητεία
σας ως υπεύθυνη της Εθνικής Πινα
κοθήκης, ποιοι στόχοι αποτελούν ά
μεση προτεραιότητά σας;
- Η δεύτερη θητεία μου ολοκληρώ
νεται τον Ιανουάριο και αν όλα πάνε
κατ’ ευχήν και συνεχίσω το έργο μου
για τρίτη συνεχή περίοδο, θα έχω
μπροστά μου πολλή και ενδιαφέρου
σα δουλειά. Έχουν ήδη αρχίσει κά
ποια έργα τα οποία θα πρέπει να ολο
κληρωθούν, το κυριότερο εκ των ο
ποίων είναι η επέκταση του χώρου,
που έχει ήδη εγκριθεί. Το έργο έχει
συμπεριληφθεί στο τρίτο κοινοτικό
πλαίσιο στήριξης με προϋπολογισμό
9 δις δραχμές. Αποκτούμε 6.500 τ.μ.
με την προσθήκη ενός ορόφου, γίνο
νται κάποιοι υπόγειοι χώροι ενώ πα
ράλληλα εκσυγχρονίζονται οι υπάρ
χοντες. Οι χώροι των μονίμων συλλο-

Το 2004, τα δύο αυτά γεγονότα, θα
εγγραφούν στην Πολιτιστική Ολυ
μπιάδα.
Α.Ε.: Στα πλαίσια της Πολιτιστι
κής Ολυμπιάδας του 2004, θα πραγ
ματοποιηθεί κάποια νέα Έκθεση;
Θα εγκαινιαστεί μια έκθεση με θέ
μα: “Το Ανθρώπινο Σώμα”. Έκθεση
διαχρονική και διαπολιτιστική, από
την παλαιολιθική εποχή μέχρι σήμερα.
Μέσα από το ανθρώπινο σώμα προ
βάλλεται η κοσμοθεωρία, η κοσμοα
ντίληψη ενός πολιτεύματος, η θρη
σκεία. Διαφορετικά δηλαδή αντιλαμ
βάνονται το ανθρώπινο σώμα οι Αιγύ
πτιοι, αλλιώς οι Έλληνες της ολιγαρχι
κής εποχής του 3ου αιώνα (κούροι και
κόρες), αλλιώς οι δημοκράτες του 5ου
αιώνα, διαφορετικά τέλος αντιμετωπί
ζει το σώμα η βυζαντινή εποχή, η ο
ποία κατά ένα τρόπο το περιφρονεί,
αλλά πάντα το θεωρεί ναό, προέκταση

Α.Ε.: Σε πρόσφατη συνέντευξή
σας είχατε δηλώσει πως οραματιζό
σαστε την έκδοση ενός ενιαίου εισι
τηρίου για την Πινακοθήκη, το
Μουσείο Γουλανδρή και το Μέγαρο
Μουσικής. Σε ποιο στάδιο βρίσκε
ται αυτή σας η σκέψη;
- Θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Έ 
χουμε προγραμματίσει αυτή την έκθε
ση “Πανόραμα ισπανικής ζωγραφικής
20ου αιώνα”, η οποία συμπίπτει με την
έκθεση “Νταλί” που οργανώνει η κ.
Γουλανδρή στο Μουσείο Κυκλαδίτικης Τέχνης. Επειδή θα συμπέσουν αυ
τές οι δύο εκθέσεις, συμφωνήσαμε μα
ζί με την κ. Γουλανδρή να έχουμε ένα
κοινό εισιτήριο, ώστε αυτός που έρχε
ται να δει το πλαίσιο μέσα στο οποίο
αναπτύχθηκε ο “Νταλί”, να μπορεί κα
τόπιν να βλέπει μια ολόκληρη έκθεση
του “Νταλί”, με τα ίδια χρήματα. Προ
σωπικά, είμαι υπέρ της συνεργασίας

Ενας άλλος στόχος είναι να οργανώσουμε το σωματείο
των φίλων του μουσείου μας, οι οποίοι θα παίζουν ένα εθελοντικό ρόλο.
γών, δεν θίγονται καθόλου από αυτές
τις παρεμβάσεις και ως εκ τούτου θα
συνεχίσουν να λειτουργούν και κατά
την διάρκεια των έργων. Οι αλλαγές
αυτές αφορούν στον πρώτο στόχο. Ο
δεύτερος στόχος μου εγκαινιάζει μια
συνεργασία στρατού και πολιτισμού.
Μας παραχωρούν δύο υπέροχα κτίρια
(στάβλους), στο Γουδί, που θα στεγά
σουν μια εθνική γλυπτοθήκη ενώ στο
πάρκο θα αναπτυχθούν σύγχρονα
γλυπτά. Ομοίως, το έργο αυτό έχει ε
νταχθεί στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο
στήριξης και βρισκόμαστε στη διαδι
κασία υλοποίησής του.
Ο τρίτος στόχος αφορά στην εκθε
σιακή μας πολιτική. Έχουν προγραμματισθεί πολύ μεγάλες εκθέσεις, ενδει
κτικά θα σας αναφέρω τρεις από αυτές.
Ξεκινάμε με το “Πανόραμα Ισπανικής
Τέχνης του 20ού αιώνα” (από Πικάσο,
Μιρό μέχρι Ταπίες και Σάουρα), συνε
χίζουμε με την πιο σημαντική ίσως που
θα γίνει τον Οκτώβριο του 2003 με θέ
μα “Ιταλική Αναγέννηση και Αρχαία
Ελλάδα”, η οποία στοχεύει να διερευνήσει το διάλογο της Αναγέννησης με
την ελληνική αρχαιότητα.
Λίγοι συνειδητοποιούν ότι Αναγέν
νηση σημαίνει αναγέννηση του Αρχαί
ου Πνεύματος.

του “κατ’ εικόνα και κατ’ ομοίωση”
κ.λπ. Πρόκειται δηλαδή για μια έκθε
ση η οποία θα φωτίσει τη διαδρομή
των πολιτισμών, ενώ παράλληλα σχε
τίζεται με το πνεύμα της Ολυμπιάδας
του 2004 καθόσον οι Ολυμπιακοί αγώ
νες ύμνησαν το ανθρώπινο σώμα.
Ένας άλλος στόχος είναι να οργανώ
σουμε το σωματείο των φίλων του
μουσείου μας, οι οποίοι θα παίζουν έ
να εθελοντικό ρόλο. Η προσπάθεια
αυτή στηρίζεται στα αμερικάνικα πρό
τυπα, όπου οι φίλοι των μουσείων
προσφέρουν και υπηρεσίες. Δεν είναι
απλώς φίλοι, γιατί πληρώνουν μια
συνδρομή και έχουν ελεύθερη είσοδο,
αλλά έρχονται και βοηθούν στη φύλα
ξη, στην υποδοχή του κόσμου, στα πωλητήρια, στις διάφορες εκδηλώσεις
κ.λπ. Και αυτό βέβαια θα είναι πολύ
σημαντικό.
Έχουμε πάρα πολλά σχέδια, θέλου
με να δημιουργήσουμε και ήδη βρί
σκεται σε διαδικασία υλοποίησης η
δημιουργία ενός καφενείου και εστια
τορίου για τις ανάγκες των εισερχομέ
νων στο μουσείο· να υπάρχει δηλαδή
μια ζεστή υποδοχή. Έχουμε τόσα πολ
λά σχέδια για την 3η θητεία που πι
στεύω ότι ο χρόνος δεν θα φτάσει για
την υλοποίησή τους.

των Μουσείων. Αν καμιά φορά μου
λένε ότι μας “ανταγωνίζεται” το Μέ
γαρο Μουσικής, θεωρώ ότι αυτό είναι
μία παρατήρηση “παλιοκαιρίτικη”, έ
ξω από το σύγχρονο πνεύμα. Πιστεύω
ότι ο πολιτισμός δεν είναι ανταγωνι
στικός αλλά λειτουργεί αθροιστικά και
πολλαπλασιαστικά, δηλαδή όσο πιο
πολλά μουσεία φτιάξουμε τόσο πιο
πολύς κόσμος θα έρχεται. Φτάνει μόνο
να σας πω ότι τις Κυριακές, το Μου
σείο μας το επισκέπτονται περισσότε
ρα από 1.500 επισκέπτες!
Α.Ε.: Ποιας ηλικίας είναι τα άτο
μα που επισκέπτονται το Μουσείο;
- Από παιδάκια 6 μηνών που τα φέρ
νουν οι γονείς τους με τα καροτσάκια,
μέχρι γιαγιάδες 80-90 χρονών, δηλαδή
όλες οι ηλικίες. Και το παρήγορο είναι
ότι έχουμε πάρα πολλούς νέους.
Τα παιδιά διεκδικούν τώρα από τους
γονείς να τα φέρουν στην Πινακοθήκη
και αυτό είναι πολύ όμορφο.
Η μεγαλύτερη ικανοποίηση και το
μεγαλύτερο επίτευγμά μου, αν θέλετε,
θεωρώ ότι είναι αυτό, ότι δηλαδή ο κό
σμος έμαθε να έρχεται και να απολαμ
βάνει τα πνευματικά αγαθά και τα έρ
γα τέχνης. Γιατί πιστεύω ότι μπορεί να
απέτυχε το όραμα να μοιράσουμε τα
υλικά αγαθά, αλλά τα πνευματικά μπο-
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ρούμε και πρέπει
να τα μοιραζόμα
στε. Δεν συμμερί
ζομαι καθόλου
την άποψη εκεί
νων που λένε ότι
η τέχνη είναι για
τους λίγους. Εγώ
πιστεύω ότι η τέ
χνη είναι για ό
λους, αρκεί να παρουσιάζεις κατανοη
τά σε όλους το εκάστοτε θέμα. Από τό
τε που ήμουν παιδί και ιδιαίτερα από
τότε που ήμουν φοιτήτρια, θυμάμαι, η
μητέρα μου που ήταν Τρίτης Δημοτι
κού, ερχόταν από την Κρήτη να με δει
και για να μην αισθάνεται μοναξιά ό
ταν διάβαζα, της διάβαζα Όμηρο, Σο
φοκλή, της τα έλεγα φωναχτά και εκεί
νη παρακολουθούσε συνεπαρμένη. Α
πό τότε είμαι απολύτως πεπεισμένη ότι
και ο απλός άνθρωπος, εάν του τα πεις
απλά και κατανοητά είναι έτοιμος να
δεχθεί όλα αυτά τα μηνύματα. Και το
βλέπω αυτό, όταν κάνω ξενάγηση στον

- Υπάρχει. Υπάρχει ο νόμος του Ε
μπορίου, που διοικεί και την διακίνη
ση των πολιτιστικών αγαθών και της
Τέχνης. Δηλαδή όσο πιο ισχυρός είναι
ο φορέας που διακινεί αυτούς τους
καλλιτέχνες τόσο πιο πολλές πιθανό
τητες έχει να τον πλασάρει σ’ εμάς
τους μικρούς. Είναι όμως πολύ δύσκο
λο να κάνεις αμφίδρομη κίνηση, δηλα
δή να στείλεις έναν Έλληνα στο εξω
τερικό. Για να σας δώσω να καταλάβε
τε, εμείς π.χ. παρουσιάζουμε την έκθε
ση “Πανόραμα Ισπανικής Ζωγραφι
κής”. Εάν τώρα προτείνουμε στους Ι
σπανούς να παρουσιάσουμε ένα πανό
ραμα ελληνικής ζωγραφικής τέχνης
του 20ου αιώνα, δεν θα έχουν την ίδια
ευκολία να το δεχθούν όπως εγώ υπο
δέχομαι το δικό τους, διότι μέσα στο
δικό τους υπάρχουν δέκα ονόματα τα
οποία είναι κράχτες για τον κόσμο, ε
νώ εκεί κανείς δεν θα ξέρει τον Παρθένη, τον Μόραλη, τον Κόντογλου ή τον
Εγγονόπουλο. Θέλουν πράγματα που
θα τραβήξουν κόσμο. Διότι όλα τα

έργο, να δει ένα βίντεο, να έχει πρό
σβαση σε κομπιούτερ. Όλα αυτά για
να γίνουν, χρειαζόμαστε χώρους.
Θέλουμε να έχουμε πρόσβαση στο
Διαδίκτυο, για να μπορούν οι επισκέ
πτες να έχουν επαφή και με τα άλλα
μουσεία του κόσμου και ελπίζουμε να
το πετύχουμε. Αναγκαστικά θα έλεγα
ότι ο κόσμος, μας επιβάλλει να ανα
πτύξουμε αυτές τις δραστηριότητες.
Α.Ε.: Τρομοκρατικές επιθέσεις,
πολεμικές συγκρούσεις, βία και ε
γκληματικότητα. Μέσα στο ζοφερό
αυτό τοπίο πιστεύετε πως η γλώσσα
της τέχνης γίνεται αρκούντως κατα
νοητή και πόσο τελικά καθίσταται
αναγκαία στις μέρες μας;
- Κοιτάξτε να δείτε, ο πόλεμος δεν
θέτει σε κίνδυνο μόνο την ανθρώπινη
ζωή, αλλά και την καλλιτεχνική δη
μιουργία, γιατί η τέχνη τελικά είναι η
συμπυκνωμένη εμπειρία του ανθρώ
που είναι η μνήμη. Ήδη εκεί στο Αφ
γανιστάν, λόγω θρησκευτικού φανατι
σμού, φτάνουν να καταστρέφουν έργα

Το μουσείο πρέπει να είναι ένας οργανισμός που να συμπεριλαμβάνει
τα πάντα, να πηγαίνει ο επισκέπτης μέσα και να απορροφάται.
εκθετήριο χώρο της Πινακοθήκης. Ό
λοι, ασχέτως πνευματικού επιπέδου έρ
χονται και κολλούν επάνω μου.
Α.Ε.: Ποια είναι η γνώμη σας για
τους Νεοέλληνες ζωγράφους, είναι
διεθνούς εμβέλειας;
- Πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολλούς
καλούς ζωγράφους. Το διεθνούς εμβέ
λειας που είπατε είναι άλλη ιστορία.
Καταρχήν πρέπει να σας πω, επειδή
ξέρω πάρα πολύ καλά την παγκόσμια
αγορά, ότι αυτοί που είναι διεθνείς εί
ναι πάρα πολύ λίγοι, σε όλα τα κράτη.
Δηλαδή αν εξαιρέσει κανείς αυτούς
που σπάσανε το φράγμα στον 20ό αιώ
να τύπου “Νταλί” “Πικάσο” “Μιρό”
κ.ά., από τους Ισπανούς, ποιους άλ
λους ξέρουμε; Γνωρίζετε πόσους πολύ
καλούς Ισπανούς ζωγράφους έχει ο
20ός αιώνας που εμείς δεν τους ξέρου
με; Αυτό συμβαίνει διότι δεν βγαίνουν
απ’ τα σύνορα. Η αγορά δεν κινείται
με πάρα πολλά ονόματα ούτε θέλει να
ανοίγει την πόρτα σε πάρα πολλά ονό
ματα, γι’ αυτό, υπάρχει η ανακύκλωση
των ίδιων και των ίδιων ονομάτων.
Α.Ε.: Υπάρχει κάποια σκοπιμότη
τα σ’ αυτό;
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μουσεία του κόσμου, ακόμη και το δι
κό μας, έχουν γίνει και χώρος μάρκε
τινγκ, καθόσον δεν μπορούν αλλιώς να
συντηρηθούν. Δηλαδή, αν ανρίξει μία
έκθεση που δεν την ξέρει κανείς, δεν
θα έρθει κανείς να τη δει. Αυτό όμως
δημιουργεί μία πάρα πολύ δυσάρεστη
κατάσταση. Αφενός, ανακυκλώνονται
τα ίδια πράγματα και αφετέρου δεν δημιουργούνται νέες γνωριμίες, ανακα
λύψεις νέων καλλιτεχνών.
Α.Ε.: Πώς οραματίζεστε το μέλ
λον της Πινακοθήκης.
- Θα ήθελα το μουσείο να αποκτήσει
μεγαλύτερη άνεση χώρων. Αυτή τη
στιγμή στερούμαστε χώρου για να α
ναπτύξουμε όλες αυτές τις δραστηριό
τητες που οραματιζόμαστε. Δεν έχου
με ένα αμφιθέατρο, άρα οι παράλλη
λες εκδηλώσεις που θα έδιναν ζωή στο
μουσείο, δηλαδή κονσέρτα, ομιλίες,
μαθήματα, δεν γίνονται. Το μουσείο
πρέπει να είναι ένας οργανισμός που
να συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Να πη
γαίνει ο επισκέπτης μέσα και να απορροφάται, να μπορεί να πιει τον καφέ
του, να συναντήσει τον φίλο του, ενδε
χομένως να δει ένα κινηματογραφικό
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τέχνης. Τίθεται λοιπόν σε κίνδυνο η
ζωή των αριστουργημάτων με τους πο
λέμους. Βέβαια στην ζυγαριά δεν
μπαίνουν έτσι τα πράγματα, διότι η αν
θρώπινη ζωή είναι ό,τι πολυτιμότερο
και αναντικατάστατο, αλλά και ένα έρ
γο τέχνης είναι πολύτιμο....
Πρέπει να γνωρίζετε όμως ότι το βα
σικότερο πρόβλημα που αντιμετωπί
ζουν τα μουσεία εξαιτίας τρομοκρατι
κών ή πολεμικών ενεργειών είναι η
κατακόρυφη αύξηση των ασφαλί
στρων. Για παράδειγμα, πέρσι ήρθαν
στην Ελλάδα 70 έργα του Ελ Γκρέκο.
Φοβούμαι ότι σήμερα θα είναι πολύ
δυσκολότερο να επαναληφθεί ένα τό
σο μεγάλο εγχείρημα, γιατί, τα χρήμα
τα που θα χρειαστούν, αναλογικά, θα
είναι πολλαπλάσια.
Α.Ε.: Αναμφίβολα θέσατε τη
σφραγίδα σας στην έκθεση των έρ
γων του Ελ Γκρέκο.
Υπάρχει μια πολύ αξιόλογη ομάδα
που εργάζεται μαζί μου σε κάθε έκθε
ση. Βασική μου επιδίωξη είναι να
προσέρχεται στις εκθέσεις πολύς κό
σμος, ανεξαρτήτως κοινωνικού ή

μορφωτικού επιπέδου.
Α.Ε.: Μιλήστε μας λίγο για την
έκθεση έργων του Νικολάου Γύζη.
Ο Γύζης είναι ένας ζωγράφος που ι
κανοποιεί και τους συντηρητικούς και
τους μοντέρνους. Όπως είχε δηλώσει ο
πατέρας του πεθαίνοντας: “Ο πρώτος
Γύζης ήταν ένας καλός ζωγράφος, ο
δεύτερος και πιο ώριμος ήταν ένας πο
λύ μεγάλος δημιουργός. Τον ζωγράφο
απλά τον εκτιμούσαμε, τον δημιουργό
τον θαυμάζουμε εξαιρετικά!”. Προσω
πικά, οφείλω να τονίσω ότι στα πρώτα
του έργα ο Γύζης είναι ένας τέλειος
μάστορας, με την πάροδο των ετών με
ταβάλλεται σε δημιουργό - οραματιστή. Ελευθερώνεται η θεματική, το
χρώμα και η γραφή του γίνεται ολοένα
και πιο οραματικά, πιο συμβολικά, με
αλληγορίες βαθύτερα πατριωτικές και
θρησκευτικές. Με δύο λόγια γίνεται
πιο πνευματικός. Αναμφίβολα ο Γύζης
είναι ένας μεγάλος πνευματικός δη
μιουργός.
Α.Ε.: Κλείνοντας θα θέλαμε να
μας πείτε τη γνώμη σας για την σύγ
χρονη Ελληνική Αστυνομία.
Σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή
την ευκαιρία· θεωρώ ότι το πρόσωπο
της Αστυνομίας έχει αλλάξει αποφασι
στικά προς το καλύτερο τα τελευταία
χρόνια. Είναι ορατή η ποιοτική διαφο
ρά με το χτες. Διακρίνω ότι η σύγχρο
νη Αστυνομία μας, διαθέτει ένα κοι
νωνικό πρόσωπο με το οποίο αγκαλιά
ζει τα προβλήματα του πολίτη. Μπορώ
χωρίς δισταγμό και περιαυτολογίες να
σας πω ότι αγαπάω την Αστυνομία
γιατί αισθάνομαι ότι με προστατεύει
και είναι φύλακας φρουρός μου. Είναι
γεγονός άλλωστε αναμφισβήτητο ότι
τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται
μια σημαντική αλλαγή της στάσης της
ελληνικής κοινωνίας απέναντι στο έρ
γο και την αποστολή των Αστυνομι
κών. Βεβαίως, ο σύγχρονος αστυνομι
κός δεν έχει σχέση με τον αστυνομικό
των περασμένων τριών δεκαετιών, έ
χει αλλάξει ριζικά η συμπεριφορά του
και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο γιατί
δείχνει ότι η Αστυνομία σαν ζωντανός
οργανισμός δεν μένει στατικός αλλά
βελτιώνεται σύμφωνα με τις επιταγές
των καιρών.
□

Συνέντευξη:
Υπαστ. Β ' Αρετή Λιασή
Ανθυπαστυνόμος Κων/νος Κούρος
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ΒιονραΦίο Αλ. Παποδιαυάχιη
ε αυτά τα λίγα λόγια ο
Παπαδιαμάντης έφτιαξε
ένα μικρό σημείωμα με
τη “βιογραφία” του, κατά
παράκληση του φίλου
του Γιάννη Βλαχογιάννη. Ο αναγνώ
στης θα προσέξει ότι πουθενά δε γίνε
ται λόγος για τα τμήματα εκείνα της
βιογραφίας του που συνήθως τονίζο
νται: γόνος ιερατικής οικογένειας, τέ
κνο ιερέα που μάλιστα ακολουθούσε
την αυστηρή παράδοση των κολλυβάδων, πέρασε μια στερημένη ζωή μέσα
στη φτώχεια. Πιστεύω ότι όλα τα βιογραφικά στοιχεία που θεωρούνται πώς
φωτίζουν τη νομοτέλεια η οποία παρήγαγε το έργο του Παπαδιαμάντη, ήταν
φυσικό να μη μπούνε στο παραπάνω
σημείωμα- ούτε ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης θα νόμιζε ότι συναπαρτίζουν κά
ποια ιδιαιτερότητα δική του σε σχέση
με τον κόσμο του, εννοώ και τους συγ
χρόνους του, ούτε πάλι μπορεί κανείς
να ισχυριστεί ότι οι συγκεκριμένες
συνθήκες διαπλάθουν πάντοτε συγκε
κριμένους ανθρώπους. Έτσι, ήταν προ
σωπική επιλογή του Παπαδιαμάντη να
αποδεχτεί τη στερημένη ζωή του και να
ακολουθήσει την πορεία που του υπο
δείκνυαν τα βιώματα της παιδικής του
ηλικίας- η νηστεία, η κακοπάθεια, η α
γρυπνία υπήρξαν, μαρτυρημένα από
τρίτους, αδιάκοπη άσκηση γι’ αυτόν.
Και η άσκηση “δεν αποβλέπει σε ηθικά
πρότυπα, δηλαδή σε αντικειμενικά πι
στοποιημένες αρετές, που μπορεί να εί
ναι μόνο φυσικά προτερήματα. Αποβλέ
πει στη δοκιμασία της ανθρώπινης ελευ
θερίας, που επιμένει να στρέφεται προς
το Θεό παρά την επαναστάτημένη αντί
πραξη της ίδιας της φύσεως του ανθρώ
που". Λόγια που έχουν μεγάλη σημα
σία για την κατανόηση του Παπαδιαμαντικού έργου.
Θα πρέπει να προσέξουμε ότι όλη την
πρώτη παράγραφο του σημειώματος
του ο Παπαδιαμάντης την εξαντλεί
στην αναγραφή της (δύσκολης) πορείας
των σπουδών του, με κάποιο, αδιόρατο
ίσως, παράπονο: “Εβγήκα από το Ελλη
νικόν Σχολείον εις τας 1863, αλλά μόνον
τω 1867 εστάλην εις το Γυμνάσιον Χαλκίδος". Στην απαραίτητη για τον μετέπειτα θεωρητικό βίο περίοδο της μαθη
τείας του συμπεριλαμβάνει τη μετάβα
σή του, χάριν προσκυνήσεως όμως, στο
Αγιον Όρος, την εγγραφή του στη Φι
λοσοφική Σχολή και την κατ’ ιδίαν ενα
σχόλησή του με την εκμάθηση ξένων
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Ενεννηθην εν Σκιάθω, τη 4 Μαρ
τίου 1851. Εβγήκα από το Ελληνι
κόν Σχ[ολείον] εις τα 1863, αλλά
μόνον τω 1867 εστάλην εις το Γυμνάσιον Χαλκίδος, όπου ήκουσα
την Α' και Β τόξιν. Την Γ εμαθήτευσα εις Πειραιά, είτα διέκοψα
τας σπουδάς μου, και έμεινα εις
την πατρίδα. Κατά Ιούλιον του
1872 επήγα εις το Αγιον Όρος χά
ριν προσκυνήσεως, όπου έμεινα ο
λίγους μήνας. Τω 1873 ήλθα εις Α
θήνας και εφοίτησα εις την Δ' του
Βαρβακείου. Τω 1874 ενεγράφην
εις την Φιλοσοφικήν Σχολήν, όπου
ήκουσα κατ’ εκλογήν ολίγα μαθή
ματα φιλογικά, κατ’ ιδίαν δε ησχολούμην εις τας ξένας γλώσσας.
Μικρός εζωγράψιζα Αγίους, εί
τα έγραφα στίχους, κ’ εδοκίμαζα
να συντάξω κωμωδίας. Τω 1868
επεχείρησα να γράψω μυθιστόρη
μα. Τω 1879 εδημοσιεύθη η “Μετανόστις” έργον μου εις τον Νεολόγον Κ/πόλεως. Τω 1881 εν θρη
σκευτικόν ποιημάτιον εις το πε
ριοδικόν “Σωτήρα”. Τω 1882 εδη
μοσιεύθη “Οι έμποροι των Εθνών”
εις το Μη χάνεσαι. Αργότερα έ
γραψα περί τα εκατόν διηγήματα,
δημοσιευθέντα εις διάφορα περιο
δικά κ’ εφημερίδας.
Α.Π.

1
γλωσσών. Είναι γνωστή η ευρυμάθεια
του Παπαδιαμάντη, απότοκος της φιλομάθειάς του, όπως επίσης είναι γνωστό
το ότι εργαζόταν ως μεταφραστής ξέ
νων λογοτεχνικών κειμένων για τον τύ
πο. Η εκμάθηση της γαλλικής και αγ
γλικής, όποιο κι αν ήταν το αρχικό κί
νητρο του Παπαδιαμάντη, του επέτρε
ψε να γνωρίσει από το πρωτότυπο κι
άλλους κλασικούς, ν’ αγαπήσει, ας πού
με, τόσο τον Σαίξπηρ ώστε να τον μετα
φράζει ακόμα και “στο πόδι”, να ζητάει
τα άπαντά του λίγο πριν κλείσει τα μά
τια και να χαϊδεύει τρυφερά το βιβλίο
“σαν κάτι αγαπημένο που αποχαιρετού
σε”. Το 1925 δημοσιεύεται το κείμενο
του Δροσίνη, όπου δίνεται αυτή η περι
γραφή της αγάπης του για το βιβλίο αυ
τό, και λίγο αργότερα, το 1930, ο Σεφέρης στη Σκιάθο σημειώνει: “το μόνο βι
βλίο που είδα πάνω στο μικρό τραπέζι,
μια φτηνή αγγλική έκδοση (Ommibus)
του Σαίξπηρ ”. Η εκμάθηση αυτών των
ξένων γλωσσών εξασφάλισε στον Παπαδιαμάντη το βιοποριστικό επάγγελμα
του μεταφραστή ξένων λογοτεχνικών
κειμένων για τις αθηναϊκές εφημερίδες
και περιοδικά, αφού βέβαια η αμοιβή
του για τα δικά του λογοτεχνήματα μό
νη της δεν επαρκούσε.
Αξίζει να προχωρεί κανείς παρακο
λουθώντας τις αράδες του αυτοβιογραφικού του σημειώματος, γιατί δεν είναι
καθόλου άνευ σημασίας όσα προτιμά
να καταγράψει ο αυτοβιογραφούμενος,
κι όσα δε θυμάται ή αποσιωπά. Μικρός,
λοιπόν, ζωγράφιζε Αγίους, έπειτα έγρα
φε στίχους, δοκίμαζε να συντάξει κω
μωδίες. Δε θα πω τίποτε καινούργιο
γράφοντας ότι η παιδική/μυθική ηλικία
είναι αυτή που κυρίως προμηθεύει
στους ποιητές τις εικόνες τους και ότι
αυτό κατά πολύ ισχύει για τον Παπαδιαμάντη. Μεθερμηνεύοντας πάντως
την πρώτη περίοδο της δεύτερης παρα
γράφου θα έλεγα ότι μπορούμε ήδη να
διακρίνουμε τον “πανηγυριστή της Ορ
θοδοξίας”, με έντονη κλίση προς το δη
μιουργικό γράψιμο.
Δεκαοχτώ χρονών, κι ενώ ακόμη δεν
είχε τελειώσει παρά την α' γυμνασίου,
επιχείρησε να γράψει μυθιστόρημα.
Φαίνεται ότι νωρίς είχε επιλέξει την πο
ρεία του: "εγώ θα γίνω συγγραφέας, θα
διαβάζω και θα γράφω και άλλο τίποτα
δεν μπορώ να κάνω
Δέκα χρόνια αργότερα, 23/24 Σε
πτεμβρίου 1879-22/23 Ιανουάριου
1880, δημοσιεύεται το πρώτο του έργο,
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το ιστορικό μυθιστόρημα “Η Μετανάστις”, στην εφημερίδα Νεολόγος
της Κωνσταντινουπόλεως, με παρα
κίνηση και υποστήριξη του Βλάση
Γαβριηλίδη, κι ένα χρόνο αργότερα,
τον Οκτώβριο του 1881 δημοσιεύε
ται στο περιοδικό Σωτήρ το θρησκευ
τικό ποιημάτιο “Δέησις”. Ακολου
θούν “Οι Έμποροι των Εθνών” στην
εφημερίδα Μη χάνεσαι του Γαβριη
λίδη, 5 Νοεμβρίου 1883 και “Η Γυφτοπούλα” στην εφημερίδα του Γα
βριηλίδη Ακρόπολις, 21 Απριλίου 11 Οκτωβρίου 1884. Το ιστορικό του
αφήγημα “Χρήστος Μηλιόνης” δη
μοσιεύεται στο εβδομαδιαίο περιοδι
κό Εστία, 6 Οκτωβρίου - 17 Νοεμ
βρίου 1885 και το πρώτο του διήγη
μα, “Το Χριστόψωμο”, στην εφημε
ρίδα Εφημερίς, 26 Δεκεμβρίου 1887.
Ίσαμε το θάνατό του δημοσιεύτηκαν
140 περίπου διηγήματα - ανάμεσα σ’
αυτά και το εκτεταμένο διήγημα
“Βαρδιάνος στα σπόρκα” και το αφή
γημα “Η Φόνισσα” - και άλλα 30 με
τά το θάνατό του. Στα “Άπαντά” του
συμπεριλαμβάνονται λίγα ποιήματά
του, κυρίως θρησκευτικά, άρθρα κι ε
πιφυλλίδες με μελετήματά του με πε
ριεχόμενο επίσης θρησκευτικού κυ
ρίως ενδιαφέροντος, κάποιες νεκρο
λογίες, λίγες ακολουθίες (υμνογραφικά κείμενα) αγίων, η αλληλογραφία
του, ενώ θα έπρεπε, ίσως, κάποτε να
εκδοθεί και το διαπιστωμένα δικό του
μεταφραστικό έργο.
Σχηματοποιώντας λοιπόν τα πράγ
ματα θα λέγαμε ότι τα ιστορικά μυθι
στορήματα του Παπαδιαμάντη ανή
κουν στο τέλος της εποχής του νεοελ
ληνικού ρομαντισμού, ενώ τα διηγήματά του ανήκουν στην αρχή της ρε
αλιστικής ηθογραφίας. Το νεοελληνι
κό διήγημα, που ως γραμματειακό εί
δος του αφηγηματικού γένους ερχό
ταν κι αυτό εξ Εσπερίας, ακριβώς στη
δεκαετία του ‘80 βρίσκει πρόσφορο
έδαφος για να μεταφυτευθεί στην ελ
ληνική λογοτεχνία. Ως αφήγηση κά
ποιας “πραγματικότητας”, σύντομη
και καίρια, είναι φανερό ότι συνδέε
ται και με κάποια ιδεολογική χρήση.
Γι’ αυτό έγκαιρα έσπευσε ο Νικόλαος
Πολίτης μέσω των στηλών του περιο
δικού Εστία, με τον πρώτο διαγωνι
σμό συγγραφής διηγήματος κιόλας
το 1883, να στρέψει το νεοελληνικό
διήγημα ευθύς εξ αρχής σε μια λαογραφική ηθογραφία, εθνικού και ηθι-

κοδιδακτικού περιεχομένου. Ο Παπαδιαμάντης βέβαια ανταποκρίθηκε με
το δικό του τρόπο, με την προοπτική
του θρησκευτικού ρεαλισμού του. Ενώ
η προκήρυξη της Εστίας λέει ότι “ο ελ
ληνικός λαός, είπερ και άλλος τις, έχει
ευγενή ήθη”, κιόλας στο πρώτο του δι
ήγημα, “Το Χριστόψωμο”, βλέπουμε
βάρβαρα έως εγκληματικά ήθη: την
κακιά πεθερά που με την κακία της κα
θημερινά “δηλητηριάζει” την άτεκνη
νύφη της και τελικά δηλητηριάζει το
γιό της με το “φαρμακωμένο χριστό
ψωμο” που το προόριζε για τη νύφη
της· το γιό και σύζυγό που κάτω από
την επήρεια του πιοτού και των διαβο
λιάν της μάνας του “εισήρχετο οίκοδε
και βάρβαροι σκηναί συνέβαινον τότε
μεταξύ αυτού και της συζύγου του”·
μόνον η σύζυγος “ήτο αγαθωτάτης ψυ
χής νέα”. Αλλά αυτή η ρεαλιστική
γραφή έχει στόχο “την εποικοδόμησιν
των αναγνωστών του”. Να τι λέγει στις
πρώτες - πρώτες σειρές του διηγήμα
τος του ο Παπαδαμάντης: “Μεταξύ
των πολλών δημωδών τύπων, τους ο
ποίους θα έχωσι να εκμεταλλευθώσιν
οι μέλλοντες διηγηματογράφοι μας,
διαπρεπή κατέχει θέσιν η κακή πενθερά, ως και η κακή μητρυιά. Περί μη
τρυιάς άλλοτε θα αποπειραθώ να διαλάβω τινά προς εποικοδόμησιν των α
ναγνωστών μου. Περί μιας κακής πενθεράς σήμερον ο λόγος”.
Τα διηγήματα του Παπαδιαμάντη
έχουν την υπόθεσή τους παρμένη από
τη ζωή στη Σκιάθο ή την Αθήνα, αλ
λά αυτό το ηθογραφικό τους υπόβα
θρο υπακούει στις προδιαγραφές του
ρεαλισμού: η πιστή απόδοση της κα
θημερινής πραγματικότητας παραπέ
μπει στην αναζήτηση της άλλης, της
αληθινής πραγματικότητας, που την
έχει αμαυρώσει “το κράτος της αμαρ
τίας”. Ο ρεαλισμός, εκφράζοντας το
θετικιστικό πνεύμα του δεύτερου μι
σού του 19ου αιώνα, έχει ως αντικει
μενικό σκοπό να συλλάβει την πραγ
ματικότητα και έρχεται ως αντίδραση
κατά του ρομαντικού ιστορικού μυθι
στορήματος που διαδραματίζεται σε
χώρους μη αληθοφανείς. Αφού για
τον Παπαδιαμάντη, όπως και για κά
θε ορθόδοξο Χριστιανό, η μόνη αλη
θής πραγματικότης είναι η κατά Χρι
στόν ζωή, κάθε τι έξω απ’ αυτήν είναι
ή κτηνώδες ή δαιμονιώδες. Αυτός εί
ναι ο θρησκευτικός ρεαλισμός του
Παπαδιαμάντη.
□
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Έφυγε άλλος ένας της “παλιάς φρουράς”, της χρυσής επο
χής του Ελληνικού Κινηματογράφου. Ο Κώστας Χατζηχρήστος, στα 82 του χρόνια, πήγε να συναντήσει τους υπόλοι
πους της παρέας των αθανάτων: τον Αυλωνίτη, τον Κωνσταντάρα, τον Σταυρίδη, τον Φωτόπουλο, τον Ρίζο, τον Ηλιόπουλο. Είτε ως ο αστυφύλακας Ηλιος, είτε ως ο Δήμος
από τα Τρίκαλα, είτε ως ο κουτοπόνηρος βλάχος Θύμιος, ο
Κώστας Χατζηχρήστος κατάφερνε πάντα να δημιουργεί α
ξέχαστους ρόλους και να σκορπίζει άφθονο γέλιο. Ήταν έ
νας κωμικός που
παρά το γεγονός ό
τι γεννήθηκε σε μια
μεγάλη πόλη, τη
Θεσσαλονίκη,
οι
ρόλοι του, στην ο
θόνη και στη σκηνή,
τον μετέφεραν από
πόλη σε πόλη κι α
πό χωριό σε χωριό.
Η A. Ε. θέλοντας να
τιμήσει τον μεγάλο
ηθοποιό που γέμιζε
με χαρά μικρούς
και μεγάλους αφιε
ρώνει στη μνήμη
του λίγες γραμμές.

ταν γόνος
πολύτεκνης
οικογένειας: οι γο
νείς του εί
χαν 13 παιδιά! Επαγ
γελματικές δυσκολίες
ανάγκασαν την οικογέ
νεια του να κατεβεί α
πό τη Θεσσαλονίκη
στην Αθήνα και να ε
γκατασταθεί στο Παγκράτι.
Ο Χατζηχρήστος δεν
στρέφεται πάντως, ε
ξαρχής στο θέατρο.
Μόλις τελειώνει την Ε'
Γυμνασίου κατατάσσε
ται στη Στρατιωτική
Σχολή της Σύρου, όπου
φοιτά επί 2,5 χρόνια.
Ολοκληρώνει
τις
σπουδές του στην Κα
βάλα και αποφοιτά, ως
ανθυπολοχαγός πλέον,
δέκα ημέρες πριν κη
ρυχθεί ο πόλεμος.
Στον πρώτο του ρό
λο, στις αρχές του
1942, με τον θίασο Α
λεξάνδρου, έκανε τον
αμαξά, ενώ η πρώτη
του επιτυχία ήρθε αρ
γότερα στο θίασο της
Κούλας Νικολαΐδου με
το έργο “Ο βλάχος
τροχονόμος”. Συνερ
γάστηκε με τους Αυ
λωνίτη, Μακρή, Νέζερ, Βλαχοπούλου,
Σταυρίδη, Ρίζο κι όλους τους μεγά
λους πρωταγωνιστές της δεκαετίας
του ‘60. Άφησε το στίγμα του σε δεκά
δες ταινίες: “Ο Ηλίας του 16ου”, “Της
κακομοίρας”, “0 κύριος πτέραρχος”,
“Σάντα Τσικίτα”, “Ο Δήμος απ’ τα
Τρίκαλα”, “Λαός και Κολωνάκι”,
“Διακοπές στην Κολοπετινίτσα” κ.ά.
Έγινε θιασάρχης και μάλιστα με δικό
του θέατρο, ανέβασε επιθεωρήσεις ξο
δεύοντας τεράστια ποσά για εντυπω
σιακά σκηνικά και μπαλέτα. Σε όλους
του τους ρόλους ήταν αξεπέραστος,
γιατί απέφευγε την βωμολοχία, την ο
ποία θεωρούσε υπεύθυνη και για τη
φθορά της επιθεώρησης. “...Κάποια
στιγμή” είχε πει “θα φύγω, όχι γιατί
βαρέθηκα, αλλά γιατί η επιθεώρηση
δεν είναι πια όπως την ξέραμε, έξυπνη,
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ωραία, σπιρτόζα, στολισμένη. Τώρα ε
πικρατεί η βωμολοχία, και φεύγοντας
απ’ το θέατρο, μου μένει κάποιο είδος
πόνου, γιατί αφήνουμε τα όπλα σε ά
χρηστα χέρια”, ήταν το παράπονό του.
“Η παλιά, καλή επιθεώρηση ψυχορρα
γεί. Εμείς είχαμε έρωτα με το επάγγελ
μα, δεν ήταν εμπόριο για μας”.
Ο Κώστας Χατζηχρήστος, “έφυγε”.
Ήταν (και παρέμεινε επί μισό αιώνα)
μια από τις πιο οικείες και αγαπητές
μορφές του θεάτρου και του κινηματο
γράφου, από τους τελευταίους εναπομείναντες μιας γενιάς ταλαντούχων
καλλιτεχνών, που διέπρεψε με το τα
λέντο και την εργατικότητά της. Πόσοι
και πόσοι δεν αναγνώρισαν τον εαυτό
τους, το δικό τους τρόπο ζωής - ένα
κομμάτι αυθεντικό της Ελλάδας- και
δεν ταυτίστηκαν με τα καμώματα του
άδολου αυτού βλάχου; Οι άλλοι (ε

1

μείς, αν αγα
πάτε) άλλα
ξαν, “εκπολιτίσθηκαν”,
ο
Θύμιος παρέμεινε για πολ
λά χρόνια ο ί
διος, καθιερώ
νοντας αυτό
τον τύπο, που
αγαπήθηκε ό
σο ελάχιστοι.
Σε σημείο που
όταν τον άφη
νε για άλλους
ρόλους, υπο
χρεωνόταν να
επιστρέφει, έ
πειτα από α
παίτηση των
θαυμαστών
του.
Δεν είναι τυ
χαίο ότι τον
χαρακτήρισαν
“χείμ αρρο” .
Μπορεί η εμ
φάνισή του να
μην ήταν πλη
θωρική, όμως
πάνω στη σκη
νή
σάρωνε.
Με το μπρίο
και τα σκέρ
τσα του, με τις
ατάκες και τα
μπερδέματα
της γλώσσας,
έκοβε κι έραβε το ρόλο στα μέτρα
του,... "Επαιρνα, παιδί μου, το νούμε
ρο, κι όταν έβγαινα στη σκηνή έκανα
άλλο, κι όχι αυτό που μου είχαν γρά
ψει. Εβαζα τόσες προσθήκες μέσα,
που γινότανε άλλο νούμερο. Βέβαια οι
προσθήκες ερχόντουσαν απάνω στη
σκηνή, δεν τις είχα προετοιμασμένες,
γι’ αυτό κι ήταν διαφορετικές κάθε
βράδυ.... Κάποοε ie ooaanaoa?o oco
“OneUaao”:
Ασημακό?ίοείο,
0?onu?ioeio, ?a?aaiyeao, μου έκαναν
παρατήρηση να μη λέω δικά μου λό
για. “Πολύ καλά” τους λέω. “Αλλά
φοβάμαι ότι πολύ σύντομα θα αλλάξε
τε γνώμη”. Και τα έλεγα όπως ήταν.
Οπότε σε μια εβδομάδα έρχεται ο Σπυρόπουλος και μου είπε: “Πιάσε
το μπαγκάζ, το παλιό, των βουνών για-
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τί χανόμαστε”. Ο
Από τις τελευταί
Κώστας ο Νικολαΐες δημόσιες εμφα
δης, ο δημιουργός
νίσεις του ήταν στη
του Θύμιου, μ’ ά
βραδιά που διοργάφηνε να λέω ό,τι
νωσε προς τιμήν
θέλω....”.
του ο Βαγγέλης
Πλούσια υπήρξε
Παπαθανασίου και
και η κινηματογρα
στην ανάλογη εκ
φική του δραστη
δήλωση που διορριότητα. Ο ίδιος υ
γανώθηκε από το
πολόγιζε ότι είχε
Δήμο Αθηναίων. Η
λάβει μέρος σε 180
αγάπη όχι μόνον
ταινίες. Χαρακτη
των διασήμων αλ
ριστικότερες εξ αυ
λά και των απλών
τών: “Οι τρεις ντεπολιτών δεν στα
Ποιος είναι αυτός;
τέκτιβ” του Τσιφόμάτησε να εκφρά
ρου, “Τσαρούχι, πι
-Ο Δήμος απ’ τα Τρίκαλα.
ζεται θερμά, όπου
στόλι, παπιγιόν” σε
κι αν εμφανιζόταν
-Ο Δήμος;
δικό του σενάριο,
ο Κώστας Χατζη“Τα κωθώνια του
• Ναι ο Δήμος. Ποιος ήθελες να’ ναι,
χρήστος.
συντάγματος” του
Αυτή την αγάπη
ο Δήμος Αθηναίων ή ο Δήμος Μοσχάτου;
Ντ. Δαδήρα, “Δια
ο ίδιος τη θεωρού
κοπές στην Κολορωπος που γύρισε από τα πιάτα”
σε τη σημαντικότε
πετινίτσα” του Β.
ρη ανταπόδοση για
Μ ··
Γεωργιάδη, “Γερατο γέλιο που μας έ
μπροστά στον καθρέπτη κι έχω μου χει προσφέρει. “Σας έχω προσφέρει
κίνα” και “Να ζήσουν τα φτωχόπαιδα”
του Ορ. Λάσκου, “Ο Δήμος από τα ντζώσει τον εαυτό μου γι’ αυτό. “Να” γέλιο, όλη σας τη ζωή γελούσατε με
Τρίκαλα” και “Λαός και Κολωνάκι” του λέω, “που δεν πήρες ένα πάκο μια τον Χατζηχρήστο, ακόμα κι όταν εγώ
του Γ. Δαλιανίδη, “Τι κάνει ο άνθρω φορά να τον βάλεις στην τράπεζα. Νό έκλαιγα.... γι’ αυτό παρηγοριά μου εί
μιζα, ότι πάντα θα ‘ναι έτσι η ζωή. Ότι ναι η αγάπη του κόσμου. Ως και τα νή
πος για να ζήσει” του Γ. Παπακώστα
κ.ά.
θα κόβω εισιτήρια, ότι θα χτυπάει κά πια μ’ αναγνωρίζουν στο δρόμο, “ο
θε τέταρτο το τηλέφωνο και θα με ζη Χατζηχρήστος” φωνάζουν...”, έλεγε
Όμως το άστρο του είχε αρχίσει να
τούν για ταινίες. Αλλωστε σταμάτη στην Όλγα Μπακομάρου σε μία από
δύει αρκετά χρόνια πριν. Η δύσκολη
περίοδος της ζωής του άρχισε, όπως ο σαν να γυρίζονται και ταινίες στην Ελ τις τελευταίες συνεντεύξεις του.
λάδα κι από κει και πέρα με πήρε η κα
ίδιος έχει πει, όταν έχασε ξαφνικά την
Κι αυτή είναι η αλήθεια. Διότι ας
τηφόρα...”.
Ελένη Πανταζή, την τρίτη γυναίκα
μην ξεχνάμε ότι ακόμα κι όταν εκείνος
Αυτή η “κατηφόρα” έγινε αιτία να
του, μόλις στα 42 της χρόνια. ‘Έτσι”,
περνούσε δύσκολες στιγμές, αρκούσε
χάσει και το θέατρό του, το οποίο μά
εξομολογούνταν στην Όλγα Μπακομια ταινία του ή μόνο η φωνή του στις
μάρου, “άρχισαν τα ποτήρια τα μεγά λιστα, πέρασε αναγκαστικά σε δεύτε ιστορικές ατάκες του “Μπακαλόγα
ρη μοίρα αφού άρχισε να ταλαιπωρεί του”, μέσω των ραδιοκυμάτων, για να
λα. Τα ποτήρια αργότερα έγιναν μπου
κάλια. Και... μίλαγα με το ουίσκι και ται από προβλήματα υγείας, τα οποία
ελαφρώσουν οι δικές μας δύσκολες
τον ανάγκαζαν να μπαινοβγαίνει στο
ξεθύμαινα, δεν μπορούσα να πω “στοπ
στιγμές. Κι αυτό θα συνεχίσει να συμ
νοσοκομείο. Έπασχε από καρκίνο. Δέ
ώς εδώ”, δεν είχα φρένο. Κι εκείνη τη
βαίνει ακόμα και τώρα που η αυλαία έ
κα μέρες μετά την εισαγωγή του μετα πεσε... “τ’ άκουσες πολί μου;!!, αμστιγμή παρουσιάστηκε η Βούλα. Αυτή
με πήγε στο νοσοκομείο κι έκανα απο φέρθηκε στην εντατική και το κρυ πώς!...”
φτούλι με το θάνατο άρχισε.
τοξίνωση, αυτή στάθηκε δίπλα μου
‘Ήταν απλός στους τρόπους, χωρίς
στις δύσκολες μέρες, μαζί πεινάσαμε.
Πηγές:
σχήματα μεγάλα, ο λόγος του λιτός και
Δεν έχω να πω τίποτε άλλο, γιατί αυτό
Όλγα Μπακομάρου, (“Ε” Μάρτιος 2000),
Γιώργο Σαρηγιάννη (“Τα Νέα” Αύγουστος
που ήταν να κάνω κι εγώ από την
κατανοητός, η καρδιά του μια θάλασ
1992),
σα που χωρούσε όλους τους πονεμέπλευρά μου για τη Βούλα, το έκανα.
Θανάση Λάλα (“Το Βήμα” Απρίλιος 1993),
Την παντρεύτηκα και τελείωσε...και έ νους και αυτά που έβγαζε από το θέα
Παύλου Κάγιου (“Τα Νέα” 2001),
γινε ο δικός μου άνθρωπος”.
τρο τα μισά πήγαιναν στους φτωχούς
Τέρυ Μαυρίδη (Τηλέραμα Οκτώβριος
και ανήμπορους... πολλές φορές τον
Όμως παράλληλα με τα προσωπικά
2001),
του προβλήματα αντιμετώπισε και οι είδαν να μπαίνει στην εκκλησία λίγο
Πάρης Σπίνου, Δημήτρη Γκιώνη,
Νίνου Μικελίδη, (“Ελευθερ/πία” Οκτώ
κονομικά, για τα οποία παραδεχόταν
πριν την αρρώστια του και να στέκεται
βριος
2001) κ. ά.
στην
εικόνα
του
Χριστού
και
με
πόνο
ότι έφταιγε ο ίδιος: ‘Ήμουν ένας σπά
ταλος άνθρωπος...Δεν μπορείτε να φα ψυχής έκλαιγε, μόνο εκείνος ήξερε τι
Επιμέλεια
έλεγε σ’ Εκείνον...”
νταστείτε πόσες φορές έχω σταθεί
Αρχ/κας Κων/νος X. Τσινάλης
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Τη Διεύθυνση Τροχαίας
Αττικής επισκέφθηκε πρό
σφατα ο Πρωθυπουργός της
χώρας, κ. Κωνσταντίνος Ση
μίτης προκειμένου να ενημε
ρωθεί για τις δραστηριότητες
της Υπηρεσίας. Ο κ. Πρωθυ
πουργός συνοδευόταν από
τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και
από τους Υφυπουργούς ΠΕΧΩΔΕ, Μεταφορών και Υγεί
ας. Στη σύντομη ομιλία του ο
κ. Πρωθυπουργός τόνισε ότι
κύριος στόχος της κυβερνη
τικής πολιτικής είναι η ανα
βάθμιση της οδικής ασφά
λειας, η οποία αποτελεί βασι
κό στοιχείο της ποιότητας ζω
ής και γενικότερα της ασφά
λειας των πολιτών. Αναφερόμενος στα τροχαία ατυχήματα
επεσήμανε ότι η χώρα μας
κατέχει θλιβερές πρωτιές, οι
οποίες δεν μας τιμούν. Για
την επίτευξη του στρατηγικού
κυβερνητικού στόχου της μεί
ωσης των ατυχημάτων παρα
τήρησε ότι έχει σημαντικές υ
ποχρεώσεις ο κρατικός μηχα
νισμός, αλλά και οι ίδιοι οι
πολίτες. Ιδιαίτερη αναφορά έ
κανε στο στρατηγικό σχέδιο
“ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ 2001 - 2005”,
το οποίο, σύμφωνα με τα δια
θέσιμα στατιστικά στοιχεία,
άρχισε να αποδίδει.
Στη συνέχεια, ο κ. Πρωθυ
πουργός εξειδίκευσε τους το
μείς δράσης των Υπουργείων
που εμπλέκονται στο στρατη
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γικό σχέδιο, λέγοντας ότι το
Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως
λαμβάνει τα μέτρα που αφο
ρούν στη βελτίωση της οδικής
ασφάλειας, το ΥΠΕΧΩΔΕ για
τη μείωση της επικινδυνότητας των δρόμων (αντιολισθηρότητα, φωτισμό και βελτίω
ση της οδικής ασφάλειας στις
κατοικημένες περιοχές), το Υ
πουργείο Μεταφορών θα βελ
τιώσει την εκπαίδευση των ο
δηγών και τον τεχνικό έλεγχο
των οχημάτων και το Υπουρ
γείο Υγείας θα ελαχιστοποιή
σει χρονικά και θα βελτιώσει
την επέμβαση για την παροχή
βοήθειας στα θύματα των τρο
χαίων ατυχημάτων. Καταλήγοντας ο κ. Πρωθυπουργός ε
πεσήμανε τη σημασία της
συμβολής των πολιτών στη
βελτίωση της οδικής ασφά
λειας, οι οποίοι πρέπει να στα
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ματήσουν να οδηγούν επιθετι
κά, βοηθώντας μ’ αυτόν τον
τρόπο να μειωθούν σημαντικά
οι άσκοπες ανθρωποθυσίες
στην άσφαλτο.
Ο Αρχηγός του Σώματος Α
ντιστράτηγος κ. Φώτιος Νασιάκος λαμβάνοντας το λόγο,
χαρακτήρισε το ζήτημα της ο
δικής ασφάλειας μείζονος ση
μασίας προτεραιότητα για τη
χώρα μας, υπογραμμίζοντας
την αισιοδοξία του που πηγά
ζει από την αποτελεσματικότητα των μέτρων κατά το τε
λευταίο έτος.
Στη συνέχεια ο Διευθυντής
Τροχαίας Αττικής Ταξίαρχος
κ. Κωνσταντίνος Τζέκης ανα
φέρθηκε στους στόχους των ε
πομένων ετών, σημειώνοντας
ότι: α) για την υπερβολική τα
χύτητα διπλασιάστηκαν οι έ
λεγχοι μέσα σε ένα χρόνο με

στόχο να ελέγχεται το 1/8 των
οδηγών το 2005 και το 1/6 το
2010, β) για τη μέθη οι έλεγχοι
αυξήθηκαν κατά 121% , τους
πρώτους εννέα μήνες του
2001, ενώ είναι πιθανόν ότι το
όριο για το ποσοστό του αλκο
όλ να μειωθεί στο 0,25%, γ)
για τη ζώνη ασφαλείας, στό
χος είναι το 2005 να τη χρησι
μοποιεί το 80%, ενώ το κρά
νος να χρησιμοποιείται από το
70% των μοτοσικλετιστών,
και δ) για την επιθετική οδή
γηση θα συνεχιστεί η προσπά
θεια για περιστολή του φαινο
μένου. Τέλος αναφέρθηκε
στους Ολυμπιακούς Αγώνες
του 2004 και τις αυξημένες υ
ποχρεώσεις των τροχονόμων,
γεγονός που συνεπάγεται το
διαρκή εκσυγχρονισμό του υλικοτεχνικού τους εξοπλι
σμού.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΜΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ

Γ

ι

Η Ελληνική Αστυνομία
γιόρτασε τη μνήμη του προ
στάτη Αγίου της, Μεγαλομάρ
τυρα Αρτεμίου, με εκδηλώ
σεις στις Αστυνομικές Υπηρε
σίες όλης της χώρας.
Στην εορταστική δοξολογία
που τέλεσε ο σεβασμιότατος
μητροπολίτης Σάμου και Ικα
ρίας κ.κ. Ευσέβιος έγινε στο
χώρο των Σχολών της Ελληνι
κής Αστυνομίας στην Αθήνα.
Την εκδήλωση τίμησε με
την παρουσία του ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας κ. Κωνστα
ντίνος Στεφανόπουλος και πα
ρέστησαν ο Υπουργός Δημο
σίας Τάξεως κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Γενικός Γραμμα
τέας του Υπουργείου κ. Δημήτριος Ευσταθιάδης, ο Αρχηγός
του Σώματος Αντιστράτηγος
κ. Φώτιος Νασιάκος, ο Υπαρχηγός Αντιστράτηγος κ. Σπυ
ρίδων Τσάκος, ο Προϊστάμε
νος Επιτελείου του Αρχηγείου
Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης
Πανηγυράκης, ο Γενικός Επι
θεωρητής Αστυνομίας Αντι
στράτηγος κ. Χαράλαμπος
Χριστοφαρεΐζης, ο Δ/ντής της
Αστυνομικής Ακαδημίας Ταξίαρχος κ. Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, ο Διοικητής της
Σχολής Αξιωματικών Αστυν.
Δ/ντής κ. Χαράλαμπος Τσοπακίδης, τέως Υπουργοί, Γενικοί
Γραμματείς και επίτιμοι Αρχη
γοί, πολλοί ανώτατοι και ανώ
τεροι αξιωματικοί και Δόκιμοι
των Αστυνομικών Σχολών.
Παρόμοιες
εκδηλώσεις
πραγματοποιήθηκαν στη Θεσ
σαλονίκη και στις έδρες των
Αστυνομικών Διευθύνσεων σε
όλη τη χώρα.
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΙΝΕΖΩΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Ανώτατοι Κινέζοι αξιωματούχ ο ^ ΐ ς Ένοπλης Αστυνομίας
της Κίνας που υπάγεται στο Υ
πουργείο Ασφαλείας επισκέφθηκαν πρόσφατα την χώρα
μας στα πλαίσια συμφωνίας
διμερούς συνεργασίας (13.2.1995) προκειμένου να ενημε
ρωθούν από παράγοντες του

Αρχηγείο της Ελληνι
κής Αστυνομίας για
θέματα προσωπικού,
δημόσιας τάξης, αντι
μετώπισης εκτάκτων
αναγκών, αλλοδαπών,
οργάνωσης νομοθεσί
ας, εκπαίδευσης, και
ασφάλειας Ολυμπια
κών Αγώνων. Στα
πλαίσια της επίσκεψης
οι Κινέζοι αξιωματούχοι συναντήθηκαν με
τον Γενικό Γραμματέα
του Υπουργείου κ. Δημήτριο Ευσταθιάδη,
τον Προϊστάμενο Επιτελείου/ΑΕΑ
Αντι
στράτηγο κ. Ιωάννη
Πανηγυράκη,
τον
Προϊστάμενο Κλάδου Α
σφάλειας και Τάξης/ΑΕΑ Υ
ποστράτηγο κ. Νικόλαο Τα-

σιόπουλο, τον Δ/ντή της Διεύ
θυνσης Ολυμπιακών Αγώνων
2004 Υποστράτηγο κ. Βασί

λειο Τασιόπουλο και τον Δ/ντή
της Αστυνομικής Ακαδημίας
κ. Γεώργιο Αναγνωστόπουλο.
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΟΥ “ΟΧΙ”
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα
γιορτάστηκε και φέτος σε όλες
τις Αστόνομικές Υπηρεσίες η
επέτειος του ΟΧΙ.
Επίκεντρο των εορταστικών
εκδηλώσεων ήταν η Θεσσαλο
νίκη, που γιόρτασε ταυτόχρο
να την απελευθέρωσή της και
τον πολιούχο της Μεγαλομάρ
τυρα Άγιο Δημήτριο.
Την 25η Οκτωβρίου έγινε η
λιτάνευση της ιερής εικόνας
και των σεπτών λειψάνων του
Αγίου Δημητρίου και της ιεράς εικόνας της Παναγίας.
Την 26η Οκτωβρίου εψάλη
δοξολογία στον Ιερό Ναό του
Αγίου Δημητρίου και την επο
μένη πραγματοποιήθηκε πα
ρέλαση της μαθητιώσας νεο
λαίας.
Την 28η Οκτωβρίου η Ελ
ληνική Αστυνομία συμμετείχε
στην καθιερωμένη παρέλαση.
Στις εκδηλώσεις παρέστη
σαν ο Πρόεδρος της Δημοκρα
τίας κ. Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, ο Παναγιότατος
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης
κ.κ. Παντελεήμων Β', υπουρ
γοί, ο αρχηγός της Αξιωματι
κής Αντιπολίτευσης, ο Νομάρ
χης, ο Δήμαρχος της πόλης, ο
Αρχηγός του Σώματος Αντι
στράτηγος κ. Φώτιος Νασιάκος, ο Γενικός Αστυνομικός
Διευθυντής Θεσσαλονίκης Υ
ποστράτηγος κ. Νικηφόρος
Τζατζάκης, βουλευτές και εκ
πρόσωποι των προξενικών, δι
καστικών και τοπικών φορέων
της πόλης.
• Στο Αρχηγείο της Ελλη
νικής Αστυνομίας παρουσία
της ηγεσίας του Σώματος,
των Διευθυντών Δ/νσεων
των Κλάδων του Αρχηγείου
και αντιπροσωπείες από κά
θε Δ/νση Κλάδου, διοργανώθηκε εορταστική εκδήλω
ση για την εθνική επέτειο
και τον πανηγυρικό της ημέ
ρας παρουσίασε ο Τμηματάρχης της Δ/νσης Αλλοδαπών/ΑΕΑ Αστυν. Δ/ντής κ.
Παναγιώτης Γιαννούλας..
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ΔΩΡΕΑ
ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΩΝ ΓΙΛΕΚΩΝ
Δωρίθηκαν από τον εφο
πλιστή Ν. Πατέρα προς την
Ελληνική Αστυνομία, πενή
ντα αλεξίσφαιρα γιλέκα, αξί
ας 15.000.000 δραχμών, τα
οποία παρέλαβε ο Αρχηγός
της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγος κ. Φώτιος
Νασιάκος, παρουσία του Γε
νικού Γραμματέα του Υ
πουργείου Δημοσίας Τάξεως
κ. Δημήτρη Ευσταθιάδη. Σε
ένδειξη προσφοράς και ανα
γνώρισης της ευγενικής χει
ρονομίας προς την Ελληνική
Αστυνομία ο κ. Γενικός επέ
δωσε στον κ. Πατέρα, συμ
βολικά, μια εικόνα του Αγί
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λ
ου Νικολάου και στη συνέχεια ο κ. Αρχηγός επέδωσε

μια πλακέτα με το έμβλημα
του Σώματος.

ΜΕΤΑΣΤΕΓ ΑΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ
Σε κλίμα ευφορίας πραγμα
τοποιήθηκαν τα εγκαίνια του
νέου κτιρίου που θα στεγάζει
πλέον τις υπηρεσίες της Γενι
κής Αστυνομικής Διεύθυνσης
Περιφέρειας Στερεάς Ελλά
δος, της Αστυνομικής Διεύ
θυνσης Φθιώτιδος και τις υπη
ρεσίες του Αστυνομικού Τμή
ματος, του Τμήματος Τροχαί
ας και του Τμήματος Ασφά
λειας Λαμίας. Το νεόδμητο
κτίριο βρίσκεται στη Λ. Αθη
νών 188, είναι τετραώροφο
και διαθέτει χώρους συνολι
κού εμβαδού 3.041 τ.μ.
Τα εγκαίνια του κτιρίου τελέσθηκαν από τον Υπουργό
Δημοσίας Τάξεως κ. Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη. Στην τελετή πα
ρέστησαν ο σεβασμιότατος

Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ.
Νικόλαος, ο Γ.Γ. Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδος, ο Νομάρχης

Φθιώτιδος, ο Δήμαρχος Λαμιέων, ο Γεν. Αστυν. Διευθυ
ντής Ταξίαρχος κ. Οδυσσεύς

Κουτσοποδιώτης,
Αστυν.
Διευθυντές και πολλοί προ
σκεκλημένοι.

0 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Φ Ι Λ Ω Ν Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ Α Θ Η Ν Ω Ν ΚΟΝΤ Α Σ Τ Ο Υ Σ Δ Ο Κ Ι Μ Ο Υ Σ Υ Π Α Σ Τ Υ Ν 0 Μ 0 Υ Σ
Στις 20 Νοεμβρίου, ο ΌμιΦίλων Αστυνομίας Αθηv jg διοργάνωσε συνάντηση
ββΡ^καταστάσεις της Αστυ
νομικής Ακαδημίας εκδήλω
ση προς τιμήν των 4ετών και
Ιετών δοκίμων αξιωματικών.
Κατά την εκδήλωση παρέστη
σαν το ΔΣ του Ομίλου με επι
κεφαλής την πρόεδρό του, κ.
Ίντα Δαπόλα, ο Υπαρχηγός
του Σώματος αντιστράτηγος
κ. Σπυρίδων Τσάκος, ο Προϊ
στάμενος του Κλάδου Διοικη
τικού Υποστράτηγος κ. Χρήστος Κολιάκης, ο διευθυντής
της Αστυνομικής Ακαδημίας
Ταξίαρχος κ. Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, οι Διοικητές
των Αστυνομικών Σχολών, ο
Προϊστάμενος της Υποδ/νσης
Θρησκευτικού π. Νεκτάριος
Κιούλος, πολλοί αξιωματικοί και δόκιμοι. Την εκδήλωση προλό
γισε ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών Αστυν. Δ/ντής κ.
Χαρ. Τσοπακίδης. Στη συνέχεια, η αντιπρόεδρος του ΟΦΑΑ κ.
Καίτη Ψημένου έκανε σύντομη αναφορά στην ιστορική διαδρο
μή, τους στόχους και την προσφορά του Ομίλου, ενώ ο καθηγη
τής του Παντείου Πανεπιστημίου και της Σχολής Αξιωματικών,

κ. Κων/νος Αθανασόπουλος, μίλησε με θέμα “Ο ρόλος της γυναί
κας στο Αστυνομικό Σώμα και η συμβολή της στην εξέλιξη της κοι
νωνίας Στη συνέχεια απονεμήθηκαν αναμνηστικές πλακέτες εκ
μέρους της Σχολής στον ΟΦΑΑ και τον καθηγητή κ. Αθανασόπουλο, ενώ η εκδήλωση έκλεισε με δεξίωση από του ΟΦΑΑ προς
τιμή των σπουδαστών της Σχολής.

PHILOXENIA

2001

Λειτούργησε πρόσφατα η 17η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού “PHILOXENIA 2001” στους χώρους του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονί
κης. Στην ανωτέρω έκθεση συμμετείχε το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης με δικό του πληροφοριακό κέντρο. Σκοπός της
συμμετοχής ήταν η εξυπηρέτηση των επισκεπτών της έκθεσης με πληροφορίες και η προβολή του έργου της Τουριστικής Αστυνομίας.
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ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΑΝΔΡΑΓΑΘΙΑΣ ΣΤΗ
Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στη Λέσχη Αστυνομικών
Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθιβΚ εκδήλωση στην οποία ο
Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης Υπο
στράτηγος κ. Νικηφόρος Τζατζάκης απένειμε μετάλλια α
στυνομικών Αριστείων Αν
δραγαθίας και Αστυνομικών
Σταυρών σε εννέα αστυνομι
κούς που διακρίθηκαν για την
εξαίρετη προσφορά τους στην
κοινωνία.
Συγκεκριμένα τιμήθηκαν
ο Υπαστυνόμος Α' Σάββας
Ασλανίδης, ο Υπαστυνόμος
Β' Κωνσταντίνος Ταουλτσίδης, οι Ανθυπαστυνόμοι Ιω
άννης Λεοντιάδης, Πανα
γιώτης Ρίζος και Αναστά
σιος Κούτρης, οι Αστυφύ
λακες Αναστάσιος Κυριαζίδης, Νικόλαος Παπαδημητρίου και Γεώργιος Ζιούτης
και ο Υποστράτηγος ε.α. Ί 
καρος Γιακόβης.

m t*

Η ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ
Δ.Α. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙ

Άλλη μια πετυχημένη εμφά
νιση πραγματοποίησε η Χο
ρευτική Ομάδα της Δ.Α. Πει
ραιά, που αποτελείται από
παιδιά αστυνομικών και πολι
τικών υπαλλήλων της Διεύ
θυνσης.
Αυτή τη φορά χόρεψαν στο
Αγκίστρι Αίγινας προσκεκλη
μένοι από τον πρόεδρο του
νησιού Γ. Αντωνίου ο οποίος
σε συνεργασία με τον οικείο
Αστυνομικό Σταθμό διοργάνωσε τις πολιτιστικές εκδη
λώσεις “Παράδοσης και Πο
λιτισμού
Κοντά στα παιδιά βρισκό
ταν και ο Διευθυντής της Δ.Α.
Πειραιά Ταξίαρχος κ. Κων
σταντίνος Στεφάνής, η υπεύ
θυνη της χορευτικής ομάδας
κ. Λίτσα Νιαρχάκου, ο αρχη
γός της αποστολής Αστυν.
Διευθυντής κ. Κωνσταντίνος
Αποστολόπουλος, ο χοροδιδά
σκαλος Αστυφύλακας κ. Ηλίας Ολύμπιος και οι κυρίες Ε
λένη Καραχάλιου και Κατερί
να Βασιλάκη που φρόντισαν
για την άψογη εμφάνιση των
παιδιών.
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ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Ο Προϊστάμενος
της Θρησκευτικής Υ
πηρεσίας της Ελληνι
κής Αστυνομίας Αρ
χιμανδρίτης Νεκτά
ριος Κιούλος στο
πλαίσιο ποιμαντικών
επισκέψεων
που
πραγματοποιεί ανά
την επικράτεια, επισκέφθηκε και τέλεσε
αγιασμούς, την Α.Δ.
Κορινθίας (φωτο),
την Α.Δ. Δράμας και
το Α.Τ. Χρυσούπολης.
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και σημαντικές αθλητικές εκδηλώσεις σημειώθηκαν το
διάστημα των δύο τελευταίων μηνών στις οποίες συμμετείχε η Ελληνική Αστυνομία. Οι κυριότερες εξ αυτών είναι:
ΔΗΜ ΗΤΡΙΑ 2001

Στα πλαίσια των “Δημητρίων 2001”, ο Δήμος Θεσσαλονίκης
διοργάνωσε με τον ΣΕΓΑΣ αγώνα δρόμο 20.000 μέτρων στον ο
ποίο έλαβαν μέρος από πλευράς Αστυνομίας οι Ανθυπαστυνόμοι
Σταύρος Κοσμίδης και Μηνάς Στινστιούδης και ο Αστυφύλακας
Παναγιώτης Αλεξίου που υπηρετούν σε υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.
Θεσσαλονίκης. Οι συνάδελφοι τερμάτισαν με πολύ καλό χρόνο,
δίνοντας με τον τρόπο αυτό το μήνυμα ότι ο “αθλητισμός σημαί
νει ζωή”.
Πανκόσυιο Κύπελλο Αστυνομικών 2001

Η ιστιοπλοϊκή ομάδα του Σώματος συμμετείχε στους αγώνες
για το Παγκόσμιο Κύπελλο Αστυνομικών ICC 2001. Η ομάδα
μας έλαβε την 10η θέση ως ομάδα και την 7η ως χώρα. Θα μπο
ρούσε να φέρει πολύ καλύτερη θέση, αν το σκάφος το οποίο της
δόθηκε με κλήρωση δεν είχε πρόβλημα στην εξάρτισή του. Αυτή
ήταν και η αιτία που δεν κερδίθηκε κάποιο μετάλλιο. Στην απο
νομή, έγινε ιδιαίτερη μνεία από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αγώ
νων, για την ιστιοπλοϊκή ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας και α
πό τον Κυβερνήτη και τα μέλη της Σουηδικής ομάδας (η οποία εί
χε προβάλει ανυπόστατη ένσταση κατά της Ελληνικής αποστο
λής) αναγνωρίσθηκε δημόσια η αξία της και ζητήθηκε συγνώμη.
Επίσης, ο Κυβερνήτης της Αγγλικής ομάδας πρόσφερε στους Έλ
ληνες το δώρο που οι συναθλητές τους είχαν φέρει από την πατρί
δα τους, με σκοπό να το προσφέρουν στον πρώτο νικητή του α
γώνα, σημειώνοντας ότι η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας υ
πήρξε από τις καλύτερες και δικαιούταν ένα από τα μετάλλια.
Βαλκανικό Ποωτόθληυα Σκοποβολής

Στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βουκουρέ
στι, έλαβαν μέρος οι αγωνιστικές ομάδες των Αστυνομιών της
Αλβανίας, της Τουρκίας, της Βουλγαρίας, της Γιουγκοσλαβίας,
της Ρουμανίας και της FYROM. Οι αθλητές και οι αθλήτριές μας
κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες με αποτέλεσμα η ομάδα μας
να καταλάβει τη δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη, με πρώτη τη
Γιουγκοσλαβία και τρίτη την Ρουμανία. Σε ατομικό επίπεδο στο α
γώνισμα του πιστολιού κεντρικής πυροδότησης ανδρών, ο Υπαστ.
Α' Διον. Γεωργακόπουλος κατέκτησε την 1η θέση και στο αγώνισμα
του σπορ πιστολιού γυναικών η Αρχ. Ιωάννα Παρισιού την 3η θέση.
Ανώ νεε Τζούντο

Οι αγώνες Τζούντο Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφα
λείας πραγματοποιήθηκαν στο κλειστό Γυμναστήριο Ν. Ιωνίας
Μαγνησίας. Οι αγώνες διοργανώθηκαν από το Αρχηγείο του Λι
μενικού Σώματος σε συνεργασία με το Ανώτατο Συμβούλιο Α
θλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων και τη συνδρομή της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Φιλάθλων Τζούντο. Στη γενική κατάταξη 1η ήρθε η
ομάδα του Στρατού Ξηράς, 2η η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομί
ας, 3η του Λιμενικού, 4η του Πολεμικού Ναυτικού και 5η της Πο
λεμικής Αεροπορίας. Την ομάδα του Σώματος αποτελούσαν οι
Νικόλαος Ράΐδος (73κ.1ος), Γεώργιος Πετράκης (ΙΟΟκ. 1ος),
Χρήστος Ζέρβας (90κ. 2ος) και Αναστάσιος Λουρίδας (81κ. 3ος).
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Avcjvcc Πάλης
Οι αγώνες Πάλης Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφα
λείας διεξήχθησαν στην Καλαμάτα. Οι αγώνες διεξήχθησαν
και στους δύο τύπους (ελληνορωμαϊκή και ελευθέρα), σε όλες
τις κατηγορίες βάρους, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς
των αρμόδιων αθλητικών οργανισμών και ομοσπονδιών. Στην
Ελληνορωμαϊκή Πάλη η Ελληνική Αστυνομία κατέκτησε την
3η θέση και στην Ελεύθερη Πάλη τη 2η θέση.
Στην Ελληνορωμαϊκή Πάλη έδρεψαν νίκες από την Ελλην.
Αστυνομία ο Β. Σπανουδάκης, ο Ε. Δανέζης και ο Κ. Παπαγεωργίου. Στην Ελεύθερη Πάλη ο Γ. Πατσιανίδης, ο Στ. Αργυρόπουλος, Νικ. Κύδρος, Γ. Παπανικολάου και Λάζ. Κωνσταντινίδης.
Avtovcc Κωπηλασίας

Οι αγώνες Κωπηλασίας Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων
Ασφαλείας διεξήχθησαν στη λίμνη της Καστοριάς. Οι αθλητές
του Σώματος που διακρίθηκαν είναι οι εξής:
Τετραπλό Σκιφ, οι Αθανάσιος Λίγκας, Αθανάσιος Λιόλιος,
Αθανάσιος Μπολοβίνης και Σπυρίδων Βλάχος οι οποίοι κατέκτησαν το χάλκινοι μετάλλιο.
Τετράκοπος άνευ πηδαλιούχου, οι Ανδρέας Λιγερίδης, Ηλίας Παπάς, Ευάγγελος Γεωργούλας και Στυλιανός Χαζαρίδης,
οι οποίοι κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο.
Διπλό Σκιφ, οι Αθανάσιος Λιόλιος και Ηλίας Παπάς, οι ο
ποίοι κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο.
Δίκοπος άνευ πηδαλιούχου, οι Ανδρέας Λιγερίδης και Στυ
λιανός Χαζαρίδης στην τέταρτη θέση.
Ανώνες Ιστιοπλοΐας

Οι αγώνες Ιστιοπλοΐας σκαφών Laser Ενόπλων Δυνάμεων
και Σωμάτων Ασφαλείας διεξήχθησαν στον Ιστιοπλοϊκό Όμι
λο Πειραιά. Ανάμεσα στις έξι διαγωνιζόμενες ομάδες η Ελλη
νική Αστυνομία στην ομαδική βαθμολογία κατέλαβε την τέ
ταρτη θέση. Την ομάδα μας αποτελούσαν οι Αναστάσιος Μιαούλης, Δημήτριος Κόκκορης, Ιωάννης Κωστάλας, Αλέξιος Ταγαρόπουλος και Ευάγγελος Τσιμπούρης. Κατά τη διάρκεια της
τελετής λήξης των αγώνων το Α.Σ.Α.Ε.Δ. τίμησε τον ε.α. Υπαστυνόμο Β' Κωνσταντίνο Αλεξανδρόπουλο για την πολυετή
προσφορά του ως προπονητή του Α.Σ.Α.Ε.Δ.
13ο Πονκόσιιιο ΠοωτόΒληιια Μ εταμο ρϊευυένω ν

Διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία το 13ο Παγκόσμιο Πρωτάθλη
μα Μεταμοσχευμένων που πραγματοποιήθηκε στο ΚΟΒΕ της
Ιαπωνίας. Η τελετή έναρξης έγινε σε κλειστό γυμναστήριο, το
οποίο είχε διαμορφωθεί κατάλληλα, για τις ανάγκες της παρέ
λασης των αντιπροσωπειών και του όλου τελετουργικού. Οι μεταμοσχευμένοι αθλητές μας προσπάθησαν για τις καλύτερες ε
πιδόσεις και απέσπασαν σημαντικότατες διακρίσεις, αποκομί
ζοντας συνολικά έξη μετάλλια (δύο χρυσά, δύο ασημένια και
δύο χάλκινα), με πολλές διακρίσεις στις επόμενες θέσεις.
Συγκεκριμένα, ο Χρήστος Ξένος πήρε το χρυσό μετάλλιο στο
πινγκ - πονγκ, η Κατερίνα Αμαριωτάκη το χρυσό μετάλλιο στη
σφαίρα και το χάλκινο μετάλλιο στην ελαστ. σφαίρα, ο Ισίδω
ρος Ματσκίδης το αργυρό μετάλλιο στο άλμα εις ύψος, ο Νίκος
Καραντάκος το αργυρό μετάλλιο στο άλμα εις ύψος, και ο Κων
σταντίνος Μόκκας το χάλκινο μετάλλιο στη σφαίρα.
□
Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
ΦΑΣΟΝ - ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΖΑΝΤΩΝ
(ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ)

ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ - ΖΥΓΟΣΤΑΟΜΙΓΕΙΓ

Αν φέτος το χειμώνα σκέπτεοτε
να φορέσετε δερμάτινα ή να επιδιορθώσετε
το παλιό αγαπημένο σας μπουφάν
επισκεφθείτε το εργαστήριό μας.

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΚΑΛΟΣ

Ειδικές τιμές για τους Αστυνομικούς

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 58, ΜΟΣΧΑΤΟ (έναντι πρώην ΕΛΒΙΝ)
Τηλ.: 48.33 .8 96 - 7, κιν. 09 77 255445
Κινητό Συνεργείο 093 - 455219

ΠΑΡΑΣΧΟΥ 117, ΓΚΥΖΗ, τιχλ 64.53 730

Ε ιδ ικ έ ς τ ι μ έ ς γ ια Α σ τ υ ν ο μ ικ ο ύ ς

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Τέθηκαν σε αποστρατεία με διάφορα Π.Δ.
και αποφάσεις του Αρχηγού του Σώματος:
- Με το βαθμό του Αστυνόμου Α ' οι,
Θεοφάνης Τσιούνης και Πασχάλης Μπουντούκας.
- Με το βαθμό του Αστυνόμου Β' οι,
Χρυσόστομος Καραχάλιος, Νικόλαος Βαλάκος και Αθανάσιος Τσούκαλος.
- Μ ε το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι,
Σταύρος Γιαμουρίδης, Ζήσης Κυριακόπουλος, Ιωσήφ Κριαράκης, Χρήστος Αναστασάκης, Γεώργιος Μαλάμης, Ζήσης Κυριακόπουλος, Παναγιώτης Βασιλειάδης, Βλά
σιος Παπαδη μητριού, Θεόδωρος Χαλουλάκος, Δημήτριος Μαυρογεώργης, Σταύρος
Γερασίμου, Γρηγόριος Κωνσταντινίδης,
Σταύρος Ζαχαρίας και Κυριάκος Ταρατίτας.
- Μ ε το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου

οι, Στέργιος Μπουζούκης, Ιωάννης Ντάνας, Εμμανουήλ Τριανταφύλλου, Θεόδω
ρος Κιοσές, Παναγιώτης Ζιρναλάκης, Γε
ώργιος Φωστηρόπουλος, Δημήτριος Λύ
τρας, Αιμίλιος Μπανιώτης, Θεόδωρος Σταθακόπουλος, Παναγιώτης Αδαμίδης, Δημήτριος Σχοινάς, Μύρων Κοκολάκης, Πα
ναγιώτης Μελετιάδης, Ευθύμιος - Γεώρ
γιος Πέτσας, Χρήστος Γιουβρίτσας, Χρή
στος Τιγκιρίδης, Δημ. Γουρνάκης, Ηρα
κλής Μοναχός, Ανδρέας Γεωργούλας, Α
θανάσιος Λίπας, Δημ. Κυπαρίδης, Βασί
λειος Φωτιάδης, Σάββας Κουπουρτιάδης,
Γεώρ. Καλδάνης, Απόστολος Σταμπούλης,
Γεώρ. Μπακόλας, Ανδρέας Αριστοπάνος,
Χρήστος Φωτιάδης, Γεώργιος Καλατζής,
Παναγιώτης Ιωσηφίδης, Αναστάσιος Χορμόβας, Αρχάγγελος Γιαννακίδης, Παναγιώ
της Λουρίδας και Κων/νος Παπαγιάννης.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
- Ο Αρχιφύλακας Ηλίας Παπαδόπουλος,
που υπηρετεί στο Α.Τ. Σουφλίου Έβρου, ε
πιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της
Γ.Α.Δ. Αττικής ή της Α.Δ. Μεσσηνίας, τηλ.·
055422100, 0945936449.
- Ο Αστ/κας Ιωάννης Δαμιανός, που υπη
ρετεί στη Δ/νσης Άμεσης Δράσης Αττικής,
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της
νήσου Σύρου, τηλ. 6440594, 0932013913.
- Ο Αστ/κας Πέτρος Παπαμιχαήλ, που υ
πηρετεί στην Δ/νση Αμεσης Δράσης Αττι
κής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία
των Α.Δ. Λάρισας ή Μαγνησίας, τηλ.
041238019, 0932377146.
- Ο Αστυφύλακας Παντελής Νάκας, που
υπηρετεί στην Δ/νση Ασφάλειας Θεσσαλο
νίκης, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία

της Α.Δ. Ιωαννίνων, τηλ. 031706053,
3. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ορ
γάνωσης - Νομοθεσίας του Κλάδου Διοι
0945231281.
κητικού.
- Ο Αστυφύλακας Νικόλαος Ψυλλάκης,
4. Τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων
που υπηρετεί στον Α.Σ. Καρυών Λακωνί
Υγειονομικού και Ασφάλειας Ολυμπιακών
ας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
Αγώνων, καθώς και του Γ ραφείου Κοινο
νάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία
βουλευτικού Ελέγχου.
των Α.Δ. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου ή
Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Γενι
Λασιθίου, τηλ. 073195342, 0974201004.
κής Αστυνόμευσης, Τροχαίας, Οργάνωσης
- Ο Αστυφύλακας Κωνσταντίνος Γιαν- Νομοθεσίας και Ασφάλειας Ολυμπιακών
νάκης, που υπηρετεί στην Δ/νση Ασφά
Αγώνων, καθώς και του Γραφείου Κοινο
λειας Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοι
βουλευτικού Ελέγχου, ασκούνται παραλβαία με συνάδελφό της από οποιαδήποτε υ
λήλως με τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως.
πηρεσία των Α.Δ. Δράμας, Καβάλας, Ξάν
θης, Κομοτηνής ή Αλεξανδρούπολης, τηλ.
0932733242, 0932733235.
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
- Ο Αστυφύλακας Αθανάσιος ΠαυλάΑΔΡΙΑΊΊΚΗΣ
ΚΑΙ Ι0ΝΙ0Υ
κης, που υπηρετεί στον Α.Σ. Σουνίου, επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό
του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΔΑΕ
Πραγματοποιήθηκε την 13η και 14η Νο
εμβρίου στην Αθήνα, σε αίθουσα του Υ
Αττικής ή της Δ.Α. Αθηνών, τηλ.
πουργείου Εξωτερικών, η συνάντηση της
0972410609,022823580.
Στρογγυλής Τράπεζας των κρατών - μελών
- Η Αστυφύλακας Στυλιανή Στεργίου,
της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου.
που υπηρετεί στο Τμήμα Τροχαίας Διοδίων
Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα τρο
Σχηματαρίου, επιθυμεί να μετατεθεί αμοι
μοκρατίας, λαθρομετανάστευσης, ναρκω
βαία με συνάδελφό της από οποιαδήποτε υ
τικών και οργανωμένου εγκλήματος.
πηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσΐ
Πρόεδρος της συνάντησης ήταν ο Προϊ
Α.Δ.
Πιερίας,
τηλ.
στάμενος Κλάδου Αστυνομίας Ασφάλειας
031936369.
A ■■ και Τάξης Υποστράτηγος κ. Νικόλαος Τα- Ο Αστυφύλακας Νικόλαος
σιόπουλος. Στη συνάντηση συμμετείχαν
που υπηρετεί στο Α.Τ. κατασταρίου - ίς
Α ]Δ . Ζακύνθου επιθυμεί να μετατεθεί αεκπρόσωποι των Διευθύνσεων Διεθνούς
μοιβαία με συνάδελφό της από οποιαδήποΑστυνομικής Συνεργασίας, Δημόσιας Ατε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α, τηλ. 069583217,· ρρ ά λεια ς. Αλλοδαπών και Κρατικής Α069523827.
u U σφάλειας συνεπικουρώντας το έργο του
Προέδρου.
- Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Α.Τ.
Το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως συμμε
Ακροπόλεως. επιθυμεί να μετατεθεί αμοι
τέχει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του,
βαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε
στη στρογγυλή τράπεζα για την “ασφάλεια
υπηρεσία των Α.Δ. Αρτας, Πρέβεζας ή
και τη συνεργασία στην καταπολέμηση πα
Λευκάδας, τηλ. 0977783866.
ράνομων δραστηριοτήτων”.
- Αρχ/κας που υπηρετεί στο Α.Τ. ΆΤο Υπουργείο μας φιλοδοξεί να έχει μια
στρους (Α.Δ. Αρκαδίας), επιθυμεί αμοιβαί
αποτελεσματική
και ουσιαστική παρέμβα
α μετάθεση με συνάδελφό τόυ α π '’ο οποια
ση στην πορεία της Πρωτοβουλίας, σκο
δήποτε υπηρεσία της ΓΑΔΑ, τηλ. 7648327,
πεύοντας παράλληλα να τονίσει τη σημα
0944970429.
ντική θέση της χώρας μας στην ευρύτερη
περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, ως
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
κράτος μέλος της Ε.Ε. και παράγοντα στα
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
θερότητας στην περιοχή.

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
Την 29η Οκτωβρίου υπεγράφη από τον
Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Δημοσίας
Τάξεως η σχετική απόφαση με την οποία α
νατίθενται στον Υφυπουργό Δημοσίας Τά
ξεως Ευάγγελο Μαλέσιο οι αρμοδιότητές
του για θέματα της Ελληνικής Αστυνομίας
και συγκεκριμένα:
1. Τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων
Οικονομικών, Τεχνικών και Πληροφορικής
του Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και Πλη
ροφορικής.
2. Τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων
Γενικής Αστυνόμευσης και Τροχαίας του
Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης.

Αστυνομική Επιθεώρηση - Νοέμβριος/Δεκέμβριος 2001

0 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός
Δημοσίας Τάξεως ανακοίνωσε ότι από την
1η Ιανουάριου 2002 θα δίδεται στα Σώμα
τα Ασφαλείας αποζημίωση για όλες τις ε
κτός έδρας ημέρες, γεγονός που δεν συνέβαινε μέχρι σήμερα.
Ο κ. Υφυπουργός παραδέχθηκε ότι υ
πήρξε καθυστέρηση στη διευθέτηση πά
γιων αιτημάτων των Σωμάτων Ασφαλείας
και επεσήμανε πως η κυβέρνηση δεσμεύ-

θηκε ότι για όλα τα έξοδα, τα οδοιπορικά
για εκπαίδευση και μετακίνηση θα δοθεί
πλήρης αποζημίωση. Ταυτόχρονα, η κυ
βέρνηση έχει δεσμευθεί και προχωράει
στην επέκταση του νυκτερινού, της επιχει
ρησιακής ετοιμότητας και σε όλους εκεί
νους που εκτελούν νυχτερινή εργασία.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ
ΝΕΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Σε τελετές που έγιναν στα κατά τόπους
Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων πραγμα
τοποιήθηκε η τελετή ονομασίας - απονο
μής πτυχίων των νέων Αστυφυλάκων της
5ης Εκπαιδευτικής σειράς 1999 - 2001. πα
ρέστησαν ως εκπρόσωποι του Σώματος, απηύθυναν χαιρετισμό και επέδωσαν τα πτυ
χία στους νέους Αστυφύλακες οι ανά
Τ.Δ.Α. ανώτατοι αξιωματικοί: 1) Τ.Δ.Α.
Καρδίτσας, ο Γ.Α.Δ.Π. Θεσσαλίας Υπο
στράτηγος κ. Οδυσσέας Δελής, 2) Τ.Δ.Α.
Κομοτηνής, ο Γ.Α.Δ.Π. Κεντρικής Μακε
δονίας Υποστράτηγος κ. Παναγιώτης Βιολιντζής, 3) Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου, ο Γ.Α.Δ.Π.
Κρήτης Υποστράτηγος κ. Νικόλαος Κρινής, 4) Τ.Δ.Α. Ξάνθης ο Δ/ντής της Αστυ
νομικής Ακαδημίας Ταξίαρχος κ. Γεώργιος
Αναγνωστόπουλος, 5) Τ.Δ.Α. Διδυμοτεί
χου, ο Γ.Α.Δ.Π. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Ταξίαρχος κ. Ανέστης Λαλίνης, 6)
Τ.Δ.Α. Σητείας, ο Δ/της της Σχολής Αστυ
φυλάκων Ταξίαρχος κ. Αντώνιος Μπαγιαρτάκης και, 7) Τ.Δ.Α. Γρεβενών, ο Γ.Α.Δ.Π.
Δυτικής Μακεδονίας Ταξίαρχος κ. Δημήτριος Νικολακόπουλος.

ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού αποφάσι
σε τη μείωση του επιτοκίου των χορηγου
μένων δανείων στο 4% από την 1.1.2002
και εφεξής. Το νέο επιτόκιο αφορά μόνον
στα δάνεια των 800.000 δραχμών που χο
ρηγεί το ΜΤΣ απευθείας και όχι τα δάνεια
των 300.000 δραχμών που χορηγεί η Γενι
κή Τράπεζα. Οι ενδιαφερόμενοι για πληρο
φορίες να απευθύνονται στο ΜΤΣ και στα
τηλέφωνα 3313020 - 30 (εσωτ. 239).

ΕΛΛΗΝ0ΑΜΕΡΙΚΑΝ0Σ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΖΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο αστυνομικός Κατέχης που υπηρετεί
στο Α.Τ. Νέας Υόρκης στης Ηνωμένες Πο
λιτείες Αμερικής, ενδιαφέρεται να επικοι
νωνήσει με συναδέλφους του αστυνομι
κούς από την Ελλάδα. Οσοι συνάδελφοι ε
πιθυμούν, να επικοινωνήσουν μαζί του

στην ηλεκτρονική
don@aol.com

διεύθυνση:

Spiry-

ΔΕΞΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

λία, αποκομίζοντας το χάλκινο μετάλλιο
και την τέταρτη αντίστοιχα θέση στον Ακο
ντισμό.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. της Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης και HELEXPO
Α.Ε. παρέθεσαν δεξίωση προς τιμήν των
στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας και
άλλων φορέων για τη συμβολή τους στην
επιτυχή διοργάνωση του κορυφαίου εκθε
σιακού γεγονότος της χώρας.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
Η συνάδελφος Ανθυπαστυνόμος κ. Ντίνα Κορφοξυλιώτη - Φουρφουρή, η οποία ε
πιδίδεται στο χόμπι της ζωγραφικής πραγ
ματοποίησε πρόσφατα την 9η έκθεση ζω
γραφικής με νέα έργα της, τα οποία εξετέθησαν στις αίθουσες του Παλαιού Δημαρ
χιακού Μεγάρου Πατρών. Την έκθεση της
συναδέλφου εγκαινίασαν ο Γενικός Αστυν.
Διευθυντής Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος Υ
ποστράτηγος κ. Βασίλειος Κωνσταντινίδης
και ο Δήμαρχος Πατρέων κ. Ευάγγελος
Φλωράτος.

ΑΓΩΝΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Για μια ακόμη φορά οι Υπαστυνόμοι
Μουρελάτος και Αλαμάνος εκπροσώπη
σαν την Ελληνική Αστυνομία λαμβάνοντας
μέρος στο διεθνές ράλι ιστορικών αυτοκι
νήτων που διεξήχθη στην περιοχή της Απουλίας στη Νότιο Ιταλία. Στον αγώνα
συμμετείχαν 36 αυτοκίνητα από διάφορες
χώρες τα οποία τερμάτισαν όλα. Η σημαία
του τερματισμού βρήκε τη δίκιά μας συμ
μετοχή στη δεύτερη θέση στη γενική κατά
ταξη και στην πρώτη κατηγορία. Στην επι
τυχία συνέβαλαν με την ευγενική τους χο
ρηγία ο Δήμος Κερκυραίων και η εταιρία
Στρίντζις Blue Ferries.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη στο Νότιγχαμ της Μ. Βρετανίας το Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Ειδικού Αθλητισμού υπό την
αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας CP ISRA WORD GAMES και του Πανεπιστη
μίου του Νότιγχαμ, με συμμετοχή 45 κρα
τών και περισσοτέρων των 2.500 αθλητών
από όλον τον κόσμο. Η χώρα μας με τον Υπαστυνόμο Α ' Αγγελο Γραμμένο κατέλαβε
την Τρίτη παγκόσμια θέση στη Σφαιροβο

Υπό την αιγίδα της Σχολής Αστυφυλά
κων πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική διη
μερίδα με την παρουσία εκπροσώπων της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης/ΑΕΑ, της Α
στυνομικής Ακαδημίας, των Διοικητών
και των Προϊσταμένων των Γραφείων
Σπουδών όλων των Τμημάτων Δοκίμων
Αστυφυλάκων. Η ημερίδα αυτή είχε σκο
πό τη διεξοδική συζήτηση των προβλημά
των της εκπαίδευσης των Δοκίμων Αστυ
φυλάκων και την κατάθεση προτάσεων
και απόψεων που στοχεύουν στην ανα
βάθμισή της.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την ε
θνική εορτή του Βελγίου συγκροτήθηκε
τμήμα παρελάσεως στο οποίο συμμετείχαν
αστυνομικοί από τα 15 κράτη - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εθνική σημαί
α τους. Την Ελληνική Αστυνομία εκπρο
σώπησε ο Αστυνόμος Α ’ Κωνσταντίνος
Βαλλιάνος, ο οποίος υπηρετεί στην Αστυ
νομική Ακαδημία και επέστρεψε αποκομί
ζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις από την
υποδοχή και τη φιλοξενία που έτυχε.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Αναφέρεται ότι ο Αστυνομικός Σταθμός
Παντοκράτορα μετονομάσθηκε σε Αστυ
νομικό Τμήμα Λαγανά με εδαφική'αρμο
διότητα που περιλαμβάνει τον Δήμο Λαγα
νά Ζακύνθου, και Δ.Δ. Αγίων Πάντων,
Βουγιάτου, Γαλαρού, Λαγκαδακίων, Λαγοπόδου, Μαχαιράδου, Ρωμυρίου και Φιολιτίου του Δήμου Αρτεμισιών. Το τηλ. του
νέου Α.Τ.: 069551251.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗ ΒΟΣΝΙΑ
Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιή
θηκε στην έδρα του Αρχηγείου του ΟΗΕ
στο Σεράγεβο της Βοσνίας, απονεμήθηκαν
μετάλλια και βραβεία σε τέσσερις Έλληνες
αστυνομικούς για την προσφορά τους στη
διάρκεια της εκεί συμμετοχής τους στη
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
Διεθνή Αστυνομική Δύναμη του ΟΗΕ στη
Βοσνία Ερζεγοβίνη.
Ο επικεφαλής της αστυνομικής αποστο
λής, Γάλλος Ταξίαρχος κ. Vincent Coeurderoy, έπλεξε το εγκώμιο της ελληνικής α
ποστολής και επαίνεσε τους βραβευθέντες
για το υψηλό επαγγελματικό τους επίπεδο
στην ευόδωση του έργου του ΟΗΕ.
Οι Έλληνες Αστυνομικοί που παρασημοφορήθηκαν είναι οι: Α/Α' Θεόδωρος
Μουτσώκος, Α/Β' Γεώργιος Λεκάκης, Αρχιφύλακας Δημήτριος Διάνας και Αρχκρύλακας Γεώργιος Γεωργιάδης.

νιας. Υπηρέτησε στις Α.Δ. Χανίων και Ζα
κύνθου. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο
τέκνων. Απεβίωσε την 5.11.2001.
+ Ανθυπαστυνόμος ε.α. Γεώργιος Δή
μου. Γεννήθηκε το έτος 1938 στην παραλί

α Αυλίδος Εύβοιας. Κατετάγη στο Σώμα το
έτος 1963. Υπηρέτησε στην Άμεση Δράση
Αττικής και στην Υ.Α.Υ.Π. Υπήρξε έγγα

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ
ΒΡΑΒΕΥΕΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ
Εννέα αξιωματικούς που το 2000 υπηρε
τούσαν στον Έλεγχο Διαβατηρίων στο Αε
ροδρόμιο του Ελληνικού, βράβευσε πρό
σφατα η Αμερικανική Πρεσβεία, για τη
συμβολή τους στην καταπολέμηση της πα
ράνομης μετανάστευσης.
Οι αξιωματικοί που βραβεύτηκαν είναι,
ο Υποστράτηγος κ. Φώτιος Λιανός, ο Ταξί
αρχος κ. Αχιλλέας Μανιφάβας, οι Αστυν.
Διευθυντές Ναπολέων Κατσούλης και Ανδρέας Μίχας, οι Αστυν. Υποδιευθυντές Α
πόστολος Σταυρόπουλος και Βασίλειος
Τσαγκάρης και οι Αστυνόμοι Α ' Χαράλα
μπος Τσιακτάνης, Δημήτριος Σκαρλάτος
και Δημήτριος Φεύγας. Τις αναμνηστικές
πλακέτες στους τιμώμενους επέδωσε ο Α
ναπληρωτής του επικεφαλής της αποστο
λής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Α
θήνα κ. J. Michael Cleverley, ο οποίος συ
νοδευόταν από τον κ. Jacob Antoninis και
την κα Κλαπάκη. Από πλευράς Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνομίας παραβρέθηκε ο
Προϊστάμενος Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης/ΑΕΑ Υποστράτηγος κ. Νικόλαος Τασιόπουλος.

+ Αστυφύλακας Δημήτριος Καραδήμας. Γεννήθηκε το έτος 1959 στα Τρίκαλα.

Υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της
Α.Δ. Τρικάλων. Υπήρξε έγγαμος και πατέ

μος και πατέρας τεσσάρων αγοριών. Αποστρατεύθηκε το έτος 1993. Απεβίωσε την
26.9.2001 από παθολογικά αίτια.
+ Α ρχιφύλακας Ανέστης Κουσίδης.

Γεννήθηκε το έτος 1951 στη Λυγαριά Σερ
ρών. Κατετάγη στο Σώμα την 29.4.1974.

ρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 29.9.2001.
+ Αστυφύλακας Χρήστος Μ αλί κου
ράς. Γεννήθηκε το έτος 1966 στην Κομο

τηνή Ροδόπης. Υπηρέτησε σε διάφορες υ
πηρεσίες των Α.Δ. Ξάνθης, Χαλκιδικής και
Αλεξανδρούπολης. Υπήρξε έγγαμος. Απε
βίωσε την 6.9.2001.

Υπηρέτησε στον τ. Σ.Χ. Λευκογείων Δρά
μας και στον Αστυν. Σταθμό Αγίου Πνεύ
ματος Σερρών. Υπήρξε έγγαμος και πατέ
ρας δύο ενηλίκων αγοριών. Απεβίωσε την
22.9.2001.
+ Αρχιφύλακας Π αναγιώτης Χριστό
φορος. Γεννήθηκε το έτος 1956 στο Δυρ

ράχιο Μεγαλάπολης Αρκαδίας. Κατετάγη
την 26.5.1975 στο Σώμα και υπηρέτησε σε
διάφορες υπηρεσίες. Υπήρξε έγγαμος και
πατέρας δύο τέκνων, ενός αγοριού και ενός
κοριτσιού. Απεβίωσε την 20.8.2001 από
παθολογικά αίτια.
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ΣΥ Ν Δ ΙΚ Α Λ ΙΣΤΙΚ Α ΝΕΑ
Π. Ο. ΑΞΙ . Α.
• Την 26.11.2001 το προεδρείο της Ο
μοσπονδίας Αξιωματικών συναντήθηκε
με τον Αρχηγό της Α ξιωματικής Αντιπο
λίτευσης κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, ε
πί τη παρουσία και των υπευθύνων βου
λευτών - τομεαρχών του κόμματος για τη
δημόσια τάξη (κ.κ. Βύρωνα Πολύδωρα,
Χρήστου Μ αρκογιαννάκη και Γεωργίου
Γαρουφαλιά), στον οποίο και εξέθεσε τα
θεσμικά και οικονομικά αιτήματα - προ
βλήματα που απασχολούν την Ελληνική
Α στυνομία και το προσωπικό της.
Ο πρόεδρος της Ν έας Δημοκρατίας α
ναγνώρισε το δίκαιο των αιτημάτων μας,
επεσήμανε με έμφαση το συνεχές και ου
σιαστικό ενδιαφέρον, αλλά και τη δεδο
μένη ηθική στήριξη και συμπαράσταση
του κόμματος προς το αστυνομικό προ
σωπικό, ενώ ταυτόχρονα δεσμεύθηκε για
την άμεση εκ μέρους του κόμματος εκ
δήλωση ενεργειών, δια της κοινοβουλευ
τικής οδού, επίσπευσης προώθησης προς
ψήφιση στο Εθνικό Κ οινοβούλιο της
γνωστή τροπολογίας, που αφορά στη
"βελτιωτική αποκαταστατική πρόταση ε
πί των μισθολογικών προαγωγών".
• Μ ετά από την “κρυφίως” και “λά
θρα” προωθηθείσα, ερήμην του Υπουρ
γείου μας και άλλων συναρμόδιων Υ
πουργείων και ψηφιζόμενη στο εθνικό
Κοινοβούλιο ρύθμιση, συμπεριλαμβανομένη στο Σχέδιο Νόμου περί “Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα”, με την οποία θε
σπίστηκαν υπερεξουσίες και υπεραρμοδιότητες υπέρ τω ν τελωνειακών αρχών
και σε βάρος της Ελληνικής Αστυνομίας
και όχι μόνον, και με την οποία καθιδρύ
εται κατά τρόπο γενικό, αόριστο και α
σαφή, Παναστυνομική αρμοδιότητα των
τελωνειακών υπηρεσιών, επί παντός ζη
τήματος αφορώντος την έννομη τάξη, η
Ομοσπονδία μας, αξιώνει την άμεση πα
ρέμβαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, ώστε να αποσυρθεί πάραυτα η απα
ράδεκτη, υποτιμητική, για το Σώμα της
Ελληνικής Αστυνομίας αφού το περιορί
ζει πλέον σε καθαρά “βοηθητικό” ρόλο
και επικίνδυνη για την εθνική ασφάλεια
της χώρας αυτή ρύθμιση, η οποία πέραν
της παγκόσμιας πρωτοτυπίας της, έρχε
ται ευθέως σε αντίθεση με Διεθνείς Συμ
βάσεις, με το νέο “δόγμα” ασφάλειας της
χώρας ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων του
2004 και η οποία μετά βεβαιότητας θα ε
πιτείνει τα ήδη υφιστάμενα προβλήματα
σύγχυσης και επικάλυψης αρμοδιοτήτων
μεταξύ των αστυνομικών και των τελω
νειακών αρχών.

ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1. Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις
των Ν.Δ.142/1974 και 179/1974 όπως συ
μπληρώθηκαν και με το άρθρο 7 του
Ν.2592/98, καθορίσθηκε ότι ο χρόνος υπη
ρεσίας που διανύθηκε από αστυνομικούς
σε ορισμένες υπηρεσίες (μάχιμες) για το
χρονικό διάστημα από 1-1-1974 έως 31-121984 και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) ε
τών, λογίζεται, αυξημένος στο διπλάσιο ως
χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας
για τον κανονισμό της σύνταξης.
2. Είναι επιβεβλημένο να ρυθμισθεί νο
μοθετικά η επέκταση της ισχύος των διατά
ξεων του ΝΔ 142/1974 μέχρι την 31-121994:
α. Για λόγους ίσης μεταχείρισης μεταξύ
των στελεχών.
β. Για λόγους εφαρμογής της υγιούς συνταξιοδοτικής αρχής που αφορά την ευθυ
γράμμιση στην απονομή των συντάξεων.
γ. Για λόγους βελτίωσης των συνταξιοδοτικών παροχών της πλειοψηφίας των α
ξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, οι ο
ποίοι είναι σίγουρο ότι θα αποστρατεύο
νται αναγκαστικά ανεξάρτητα της θέλησής
τους, χωρίς να συμπληρώνουν πλήρη 35ετή συντάξιμη υπηρεσία, κάτι που είναι α
ντισυνταγματικό και άδικο.
δ. Για λόγους αναγνώρισης ως συντάξι
μης υπηρεσίας της πέραν του πενθημέρου
εργασίας (Σάββατο-Κυριακή) που είναι υ
ποχρεωτική για όλους τους εργαζομένους
στα Σώματα Ασφαλείας. (Ανέρχονται σε 52
εργάσιμες ημέρες το χρόνο).
3. Η επιβαλλόμενη αυτή ρύθμιση δεν
συνεπάγεται αξιόλογες οικονομικές επιβα
ρύνσεις σε βάρος του κρατικού προϋπολο
γισμού επειδή:
α. Είναι αποκαταστατική και θα αφορά
συγκεκριμένο αριθμό προσωπικού για ορι
σμένο χρονικό διάστημα, όχι μεγαλύτερο
των 15 ετών.
β. Με δεδομένο το γεγονός ότι όσοι ωφε
λούνται προβλέπεται να αποστρατευθούν
μετά από τουλάχιστον 25ετή (πραγματική
υπηρεσία), η σχετική δαπάνη θα αρχίσει α
πό το 2005 και μετά, γιατί ο εν λόγω διπλα
σιασμός δεν προσμετράτε πριν τη συμπλή
ρωση 25ετούς πραγματικής υπηρεσίας.
Πρέπει επίσης να ληφθεί υπ’ όψη ότι για
τους καταταγέντες στην Ελληνική Αστυνο
μία από το έτος 1983 και εντεύθεν η σύντα
ξη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
θα υπολογίζεται σε 50/50 με αποτέλεσμα
να φθάνει στα σημερινά επίπεδα του προνοιακού επιδόματος του ΟΓΑ.
4. Επίσης επιβάλλεται για λόγους δι
καιοσύνης να συμπεριληφθούν στις υπηρε
σίες, στις οποίες υπολογίζεται ο διπλασια
σμός αυτός σύμφωνα με τις διατάξεις του

ΝΔ 142/1974 και οι ακόλουθες υπηρεσίες,
οι οποίες θεωρούνται καθ’ όλα μάχιμες:
α. Τουριστικής Αστυνομίας
β. Εκπαιδευτικό - εκπαιδευόμενο προ
σωπικό Παραγωγικών Αστυνομικών Σχο
λών.
γ. Το προσωπικό των ανωτέρω αναφερομένων υπηρεσιών:
(1) Υπηρέτησε και υπηρετεί στις Υπη
ρεσίες αυτές χωρίς τη θέλησή του αλλά με
Διαταγή του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυ
νομίας.
(2) Χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιεί
ται συστηματικά λόγω των αυξημένων υ
πηρεσιακών αναγκών σε εκτέλεση μάχι
μων υπηρεσιών (φρούρηση στόχων - πεζές
και εποχούμενες περιπολίες - λήψη μέτρων
τάξης σε συγκεντρώσεις - πορείες - αθλητι
κές εκδηλώσεις - εκλογές κ.λπ.
5.
Κατόπιν των ανωτέρω θέλουμε να πι
στεύουμε ότι θα προβείτε σε όλες τις απα
ραίτητες ενέργειες για την προώθηση νο
μοθετικής ρύθμισης, ώστε να επεκταθούν
οι διατάξεις του Ν.Δ/τος 142/1974 και να
ισχύσουν μέχρι την 31-12-1994 για το
προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, για
λόγους, συνέπειας, ηθικής τάξης, ίσης με
ταχείρισης, χρηστής διοίκησης, και δι
καιοσύνης.
Τροπολογία
1. Στο τέλος του άρθρου 3 του ΝΔ
142/1974 (προτελευταίο εδάφιο της περιπτ.
γ ' της παραγράφου 5 του άρθρου 40 του
Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συ
ντάξεων), όπως συμπληρώθηκε και με το
άρθρο 7 παραγρ.2 του Ν.2592/98, προστί
θενται περιπτώσεις κ, κα ως εξής:
κ) στις υπηρεσίες Τουριστικής Αστυνομίας
κα) στις Παραγωγικής Σχολές αξ/κων,
Αστυφυλάκων καθώς στις Σχολές Μετεκ
παίδευσης αξ/κών, Αρχιφυλάκων, Αστυφυ
λάκων (εκπαιδευτικό - εκπαιδευόμενο προ
σωπικό).
2. Ο χρόνος υπηρεσίας που υπολογίζεται
στο διπλάσιο από τις διατάξεις του άρθρου
1 των ΝΔ 142/1974 και 179/1974 (ΦΕΚ
347 Α ), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο
7 παραγρ. 3 του Ν.2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α ')
επεκτείνεται μέχρι τέλους του έτους 1994,
μετά το οποίο διατηρείται όπως αποκτήθη
κε, ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υ
πηρεσίας και μόνο για τον κανονισμό της
σύνταξης.

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ, ΛΙΜ ΕΝΙΚΩΝ,
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ, κατά την κοινή συνε
δρίαση των Δ.Σ. και των προεδρείων
τωνΑ/βάθμιων Ενώσεων της 8.11.2001
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ΣΥ Ν Δ ΙΚ Α Λ ΙΣΤΙΚ Α ΝΕΑ
Α, ΘΕΣΜΙΚΑ
1. Επέκταση των διατάξεων του Νόμου
"περί τρομοκρατίας" για την διασφάλιση
των οικογενειών των αστυνομικών που δο
λοφονούνται κατά την εκτέλεση του καθή
κοντος, που ακρωτηριάζονται κ.λπ.
2. Θέσπιση δίκαιου κανονισμού χρόνου
εργασίας και στους τρεις Οργανισμούς.
3. Αποδέσμευση των αστυνομικών, πυ
ροσβεστών και λιμενικών από ξένα έργα
και επαναπροσδιορισμό του ρόλου και των
τριών Οργανισμών.
4. Αναθεώρηση ισχύοντος συστήματος
κρίσεων μισθολογικών προαγωγών.
5. Επέκταση νυχτερινής αποζημίωσης
6. Αμοιβή όλων των ημερών εκτός έδρας
κατά τις αποσπάσεις, προσωρινές μετακι
νήσεις, εκπαιδεύσεις και μετεκπαιδεύσεις.
7. Παρουσία των αστυνομικών στις ε
παγγελματικές αθλητικές εκδηλώσεις.
8. Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών - ανακατα
νομή αστυνομικού προσωπικού με καινούρ
γιο οργανόγραμμα από μηδενική βάση.
9. Θεσμοθέτηση συλλογικών διαπραγ
ματεύσεων και για το προσωπικό των Σω
μάτων Ασφαλείας.
10. Αναβάθμιση - επανακαθορισμός του
συστήματος εκπαίδευσης - μετεκπαίδευση©
11. Υπηρεσιακή εξέλιξη αστυνομικι
πυροσβεστών και λιμενικών με ένα
κρατικό - αδιάβλητο και δίκαιο σύ<
κρίσεων - προαγωγών για όλους τους
μούς (και για τους χαμηλόβαθμους που
σήλθαν με το σύστημα των Πανελλαδικι
Εξετάσεων και τους αποφοίτους Λυκείων
που θα μετεκπαιδευτούν).
12. Εκσυγχρονισμός του Πειθαρχικού
Δικαίου και των Εσωτερικών Κανονισμών
Λειτουργίας.
13. Συμμετοχή εκπροσώπων των εργα
ζομένων στα υπηρεσιακά συμβούλια και
συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων που
αφορούν τον κλάδο.
14. Αναμόρφωση του νομικού πλαισίου
για την χρήση των όπλων.
15. Καθ’ υπέρβαση εισαγωγή παιδιών
αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών
στις Σχολές σε ποσοστό 12%.
16. Τροποποίηση του συνδικαλιστικού
Νόμου 2265/1994 και αποκατάσταση των
διωχθέντων για συνδικαλιστικούς λόγους
προ και μετά την ισχύ του ανωτέρω Νόμου.
17. Θέσπιση εσωτερικού κανονισμού οργάνωσης λειτουργίας Λιμενικού Σώματος.
18. Θέσπιση αξιοκρατικών κανονισμώ
οποθετήσεων-μεταθέσεων Λιμενικού Σώ
ματος.
19. Καθιέρωση όρων υγιεινή και ασφά
λεια στους χώρους εργασίας.
20. Άμεση λειτουργία της Ακαδημίας του
Λιμενικού Σώματος στη Αλεξανδρούπολη.
21. Απεμπλοκή του Λιμενικού Σώματος
από τον Σ.Π.Κ.
22. Αμεση ίδρυση Κλάδου Διοικτικής

μέριμνας στο Λιμενικό Σώμα.
23.
Θωράκιση των θαλασσίων συνό
ρων, καταπολέμηση του λαθρεμπορίου
ναρκωτικών και λαθρομετανάστευσης με
σύγχρονα πλωτά περιπολικά σκάφη με κα
τάλληλη εκπαίδευση.

L PIKQNQMIKA
Οι Ομοσπονδίες μας εναντιώνονται επί
σειρά ετών στην εισοδηματική πολιτική πολιτική αμοιβών της κυβέρνησης η οποία:
Α. Προκάλεσε μείωση της αγοραστικής
δύναμης των εργαζομένων στις Ένοπλες
Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας πά
νω από 10% χωρίς να χορηγηθεί καμία
χρονιά διορθωτικό ποσό.
Β. Έχει φαλκιδεύσει τις συντάξιμες α
ποδοχές και αντί για το 80% των εν ενεργεία αποδοχών οι συντάξεις να βρίσκονται
σήμερα στο 45% εξ αιτίας των επιδοματικών πολιτικών.
Γ. Έχει δημιουργήσει διαφορετικές και
πολλές ταχύτητες αμοιβών άνισες και άδιεξ αιτίας των μισθολογικών προαγωV και κυρίως των μη ορθολογικών και
αναλογικών συντελεστών από βαθμό σε
βαθμό της ιεραρχίας εις βάρος πάντοτε
του χαμηλόβαθμου προσωπικού (Αστ/κεςυπαξ/κοί-κατώτεροι αξιωματικοί), με δυμενείς επιπτώσεις στη στελέχωση καν
ιτουργία των Υπηρεσιών αλλά και στο

στις μισθολογικές προαγωγές των χαμη
λόβαθμων ειδικότερα στους Αστυφύλακες
- Αρχιφύλακες - Ανθυπαστυνόμους κατώ
τερους αξιωματικούς και αξιωματικούς
προερχόμενους από το ΤΕΜΑ με τις εν
διάμεσες μισθολογικές προσαυξήσεις και
την ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη στους
καταληκτικούς μισθολογικούς βαθμούς
μέχρι του Συνταγματάρχη για τους χαμηλό
βαθμους και του Ταξιάρχου για τους αξιω
ματικούς που προέρχονται από τα ΤΕΜΑ
με ισχύ και στους συνταξιούχους.
4. Σταδιακά συνυπολογισμός του επιδό
ματος εξομάλυνσης στον προσδιορισμό
της σύνταξης από 1-1-2002 για μια 4ετία
25% για κάθε έτος.
5. Επέκταση των ευεργετικών διατάξε
ων που ισχύον στις παραμεθόριες περιοχές
και στους εργαζομένους στα Σώματα Α
σφαλείας.
6. Εξόφληση των οδοιπορικών εξόδων ε
κτός έδρας μετακινήσεων.

^ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
1. Καθορισμός νέας φορολογικής κλί
μακας με πρόσθετα κλιμάκια.
2. Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής
κλίμακας.
3. Αύξηση του αφορολόγητου για τους
μισθωτούς.

Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
άνω κατάσταση, η <
αποτέλεσμα των πολιτικών
της Κυβέρνησης, τόσο για το μισθολόγιο
όσο και στα πλαίσια των εισοδηματικών
πολιτικών, έχει οδηγήσει σε απαξίωση το
χαμηλόβαθμο προσωπικό αλλά και των Υ
πηρεσιών και δεν μπορεί να συνεχισθεί.
Χαρακτηριστικό είναι πως το τερα
τούργημα του 1997 που βαπτίσθηκε ε
νιαίο μισθολόγιο δεν ανταποκρίθηκε στις
προσδοκίες των εργαζομένων στα Σώματα
Ασφαλείας. Με τους χαμηλούς συντελε
στές μέχρι τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη δημιούργησε μεγάλο χάσμα , ανι
σότητες και αδικίες . Ο βασικός μισθός του
νέου Αστυφύλακα είναι 160.300 δρχ., δη
λαδή λίγο πιο κάτω από την συλλογική
σύμβαση του ανειδίκευτου εργάτη ημεδα
πού ή αλλοδαπού.

Διεκδικούμε
1. Το ύψος του κατώτερου βασικού μι
σθού του νέου Αστυφύλακα - Λιμενοφύ
λακα - Πυροσβέστη να προσδιορισθεί στις
200.000 δρχ.
2. Αμεση άρση από 1-1-2002 των αδι
κιών που προήλθαν από το μισθολόγιο του
1997 με μεγαλύτερους συντελεστές σε ορ
θολογικότερη και αναλογική βάση στους
βαθμούς από Αστυφύλακα έως και Αντισυνταγματάρχη.
3. Αμεσα άρση των αδικιών που έγιναν
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Η υπαναχώρηση της κυβέρνησης στο Α
σφαλιστικό μπροστά στις μεγαλειώδεις α
γωνιστικές κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις
του συνδικαλιστικού κινήματος και των ερ
γαζομένων στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Το
μέα και τα Σώματα Ασφαλείας, αποδεικνύεται περισσότερο ως μια κίνηση τακτικής.
Αυτό διαπιστώνεται από την σύνθεση
επιτροπής εμπειρογνωμόνων που συνέστη
σε το Υπουργείο Εργασίας καθώς ο στόχος
παραμένει ο εγκλωβισμός των συνδικά
των σε διάλογο πάνω στις ίδιες προτάσεις
του Υπουργείου Εργασίας τις οποίες απέρριψε σύσσωμη η κοινωνία.
Οι Ομοσπονδίες μας θεωρούν ότι ο ό
ποιος διάλογος σε όποιο επίπεδο πρέπει
να είναι στα πλαίσια μια Δημόσιας Καθο
λικής Κοινωνικής Ασφάλισης, επέκτασης
της τριμερούς χρηματοδότησης για τους
εργαζόμενους, όχι στην μείωση των συντά
ξεων και την αύξηση των ορίων ηλικίας.
Ειδικότερα προτείνουμε και διεκδικούμε:
1. Την διατήρηση της καταβολής ως κύ
ριας σύνταξης για όλους τους εργαζομέ
νους στα Σώματα Ασφαλείας του 80% των
συντάξιμων αποδοχών του τελευταίου
πριν την αποχώρηση μήνα.
2. Την επαναφορά για όλες τις κατηγο
ρίες των 35ων ως τρόπος υπολογισμού
των συντάξεων.

3. Την διατήρηση χωρίς συγχωνεύσεις
και ενοποιήσεις όλων των υπαρχόντων ε
πικουρικών ταμείων και ταμείων αρωγής
με βελτίωση των παροχών με βάση τις δυ
νατότητες κάθε ταμείου, και την αναλογι
κή εκπροσώπηση μας στο Διοικητικό Συμ
βούλιο του Μ.Τ.Σ.
4. Την ένταξη στις συντάξιμες αποδο
χές των γενικών επιδομάτων, χωρίς αλλα
γή του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης.
5. Την κατάργηση των διαχωριστικών
γραμμών για τους καταταγέντες πριν και
μετά από το 1983 πριν και μετά από το
1993 σ’ ό,τι αφορά τις παροχές προς εξά
λειψη των αδικιών.
6. Την διεύρυνση και ενίσχυση των πα
ροχών για ίση και πλήρη κάλυψη των ανα
γκών υγειονομικής περίθαλψης.
7. Τον χαρακτηρισμό του επαγγέλματος
των αστυνομικών - πυροσβεστών και λιμε
νικών ως ανθυγιεινό και επικίνδυνο σύμ
φωνα με τα χαρακτηριστικά και ιδιαιτερό
τητες που ορίζει ο Νόμος.

ολόκληρη η Ελληνική Κοινωνία και όχι
μόνο, καθόσον τούτο αποτελεί παγκόσμια
πρωτοτυπία διακυβεύοντας και την εσω
τερική ασφάλεια της Χώρας.
Κατόπιν αυτού καλούμε,
Εσάς κ. Πρωθυπουργέ να παρέμβετε ά
μεσα, ώστε να αποσυρθεί η προσβλητική,
απαξιωτική και επικίνδυνη αυτή διάταξη
για τους Οργανισμούς αυτούς, που πρέπει
να έχουν κυρίαρχο ρόλο στην εσωτερική
ασφάλεια της Χώρας.
Τα πολιτικά κόμματα της χώρας για την
δική τους παρέμβαση για τον ως άνω σκο
πό και,
Τους κ.κ. Υπουργούς Δημόσιας Τάξης,
Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Άμυ
νας, πέραν των ανωτέρω να λάβουν άμεσα
θέση δημόσια για την επιχειρούμενη υποβάθμιση των Οργανισμών αυτών που προΐστανται.

Π.Ο.ΑΣ.Υ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

1. Από το ΥΔΤ/ΑΕΑ/Κ.Δ. Δ/νση Εκπαί
δευσης Τμ. 2ο με την υπ’ αριθ. 6016/6/43γ
διατάχθηκε η εκπαίδευση είκοσι έξι (26)
Αστυνομικών, ως οπλουργών στην Ε.Β.Ο.
Α.Ε. στο Αίγιο, που προέρχονται από τις
Γ.Α.Δ.Π. Νοτίου Αιγαίου, Αν. Μακεδονίας,
Κρήτης, Δυτ. Ελλάδας και Ηπείρου. Με
την παρ. β της διαταγής αυτής δίδεται εντο
λή στο Α.Τ. Αιγίου να εξασφαλίσει ξενοδο
χείο για την διαμονή των μελλόντων να εκ
παιδευτούν. Με την παρ. 3 παρακαλείται η
Διεύθυνση Οικονομικών να καλύψει την
δαπάνη που θα προκληθεί. Σύμφωνα με
την ισχύουσα διαδικασία για να μισθωθεί
ξενοδοχείο προς διαμονή αστυνομικών α
παιτείται να δοθεί σχετική εντολή από την
Διεύθυνση Οικονομικών προς την Αστυνο
μική Διεύθυνση του τόπου παραμονής και
να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικα
σία. Αποτέλεσμα της μη ακολουθητέας
διαδικασίας ήταν το Α.Τ. Αιγίου να έρθει
σε συνεννόηση με ξενοδοχείο της περιο
χής, πλην όμως ο ξενοδόχος να απαιτεί από
τους αστυνομικούς να καταβάλλουν το α
ντίτιμο της διαμονής τους για δύο μήνες,
χωρίς προηγουμένως να τους έχει καταβλη
θεί τούτο καθώς και μέρος από την δαπάνη
του υπομνήματος των, ώστε να αντεπεξέλθουν στις δαπάνες διαβίωσής των. Επόμενο
ήταν οι αστυνομικοί που απεστάλησαν από
όλη την Ελλάδα να εκπαιδευτούν να βρε
θούν προ αδιεξόδου και να εκτίθεται η Υ
πηρεσία ανεπανόρθωτα. Δυστυχώς η προ
χειρότητα των “υπευθύνων” για μια ακόμα
φορά μας εκθέτει σαν Σώμα και γίνεται α
νασταλτικός παράγοντας στην κατεύθυνση
της ηγεσίας για διαρκή εκπαίδευση.
2. Πραγματοποιήθηκε ( 8-11-2001 ) η
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ομοσπονδίας στο ξενοδοχείο "ΕΣΠΕ

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ ,
Τη στιγμή που δίδεται ιδιαίτερο βάρος
στην εσωτερική ασφάλεια της χώρας, γε
γονός που συμβαίνει και παγκόσμια , με
νομοθετική ρύθμιση που προωθείται ε
σπευσμένα στη Βουλή, η οποία ψηφίζεί το
Σχέδιο Νόμου π ε ρ ί' 'Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα" καιεναγνοία των καθ’ ύλη αρ
μοδίων Υπουργών Δημόσιας Τάξης, Ε
μπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Άμυνας,
ανατίθεται ο έλεγχος της εισόδου στη χώ
ρα στους τελωνειακούς υπαλλήλους, ο δε
ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας και του
Λιμενικού Σώματος καθίσταται βοηθητι
κός με την έννοια ότι απαγορεύεται σ’ αυ
τούς οποιοσδήποτε έλεγχος και θα επεμ
βαίνουν μόνο ως βοηθητικές υπηρεσίες και
όταν καλούνται από τις τελωνειακός αρχές.
Το Σχέδιο Νόμου είναι σε άμεση αντίθε
ση με διεθνείς συνθήκες (SENGHEN,
Τρομοκρατία κ.λπ.), αλλά και αρκετούς
Νόμους που διέπουν την λειτουργία της
Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού
Σώματος και επί πλέον είναι αντίθετο στον
γενικό σχεδίασμά της ασφάλειας της Χώ
ρας και της ασφάλειας των Ολυμπιακών α
γώνων του 2004.
Το ότι η Ελληνική Αστυνομία και το Λι
μενικό Σώμα καθίστανται βοηθητικοί ορ
γανισμοί, υποβαθμίζει και απαξιώνει τους
Οργανισμούς αυτούς και αν τούτο γίνεται
αποδεκτό από την κυβέρνηση οι αστυνομι
κοί και οι λιμενικοί υπάλληλοι αρνούνται
να αποδεχθούν αυτό, όπως πιστεύουν και

Π.Ο.ΑΣ.Υ.

ΡΙΑ " στην Αθήνα . Κατά την συνεδρίαση
επανεκτιμήθηκε η όλη κατάσταση σε ό,τι
αφορά την λειτουργία του οργανισμού της
Ελληνικής Αστυνομίας και η εξέλιξη των
ζητημάτων - προβλημάτων που απασχο
λούν τους αστυνομικούς σε θεσμικό, εργα
σιακό και οικονομικό επίπεδο.
Κοινά και ομόφωνα διαπιστώθηκε ότι υ
πάρχει σημαντική καθυστέρηση στην προώ
θηση λύση των ζητημάτων - προβλημάτων
και ειδικότερα σ’ αυτά για τα οποία υπήρξαν
δεσμεύσεις για άμεση λύση , δηλαδή:
• Επέκταση διατάξεων του Ν. «Περί
τρομοκρατίας» για τη διασφάλιση των οι
κογενειών των αστυνομικών που δολοφο
νούνται κατά την εκτέλεση του καθήκο
ντος, που ακρωτηριάζονται κ.ο.κ.
• Ωράριο εργασίας . ( Δυστυχώς η Διοί
κηση εφαρμόζει κατά το δοκούν ακανόνι
στα - ακατανόητα ωράρια εργασίας , στε
ρήσεις ρεπό κ.λπ.).
• Αναδιάρθρωση αστυνομικών υπηρε
σιών.
• Παρουσία αστυνομικών σε επαγγελ
ματικές ποδοσφαιρικές κ.λπ. συναντήσεις.
• Αποδέσμευση αστυνομικών από ξένα
έργα.
• Αναθεώρηση ισχύοντος συστήματος
κρίσεων μισθολογικών προαγωγών.
• Επέκτασης νυχτερινής αποζημίωσης.
• Αναθεώρηση Πειθαρχικού Δικαίου.
• Αναμόρφωση νομικού πλαισίου για τη
χρήση των όπλων.
• Άρση των αδικιών που προέκυψαν α
πό τις μισθολογικές προαγωγές.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Η Χώρα μας πλήττεται από την κακο
καιρία. Με δυσχέρεια πραγματοποιούνται
οι συγκοινωνίες αλλά και η κυκλοφορία ο
χημάτων σε όλο το δίκτυο. Για άλλη μια
φορά οι τροχονόμοι καλούνται να υπερ
βάλλουν εαυτούς και αυτό πράττουν έγκαι
ρα προκειμένου να συμβάλλουν στην ομα
λή και ασφαλή κίνηση των οχημάτων. Η
Πολιτεία όμως, καίτοι εδώ και δύο χρόνια
υπάρχει κανονισμός αδιάβροχης στολής
τροχονόμου, δεν μερίμνησε έγκαιρα για
την παραλαβή και παράδοση με αποτέλε
σμα να παρέχουν κοινωνικό έργο επί 8ωρο
και πλέον, χωρίς κανένα μέτρο προφύλα
ξης από το ψύχος και την βροχή, με το ότι
αυτό συνεπάγεται για την σωματική τους
ακεραιότητα και τη ζωή τους.
2. Στην προσπάθειά μας να μειώσουμε
το κόστος ζωής του αστυνομικού υπαλλή
λου, είχαμε κάνει “ενέργειες” για τον εκσυγχρονισμό του αστυνομικού πρατηρίου
που εδρεύει στην οδό Συγγρού 288 στην
Καλλιθέα. Δυστυχώς, αυτές οι προσπάθειες
απέβησαν άκαρπες έως σήμερα. Ως εκ τού-
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ΣΥ Ν Δ ΙΚ Α Λ ΙΣΤΙΚ Α ΝΕΑ
του απευθυνθήκαμε στους προμηθευτικούς
οργανισμούς των τριών σωμάτων των Ε.Δ.
Ο Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού
απεδέχθη να προμηθεύονται οι Αστυνομι
κοί- μέλη της Ένωσής μας εφόδια από το
πρατήριο το οποίο εδρεύει στην Ιερά Οδό
102Α στην Αθήνα. Προϋπόθεση για την εί
σοδο στον Π.Ο.Ν, είναι η παραλαβή ειδι
κής κάρτας εισόδου από τον ανωτέρω Ορ
γανισμό, προσκομίζοντας την κάρτα μέ
λους της Ε.Α.Υ.Α. και του Δελτίου Υπηρε
σιακής Ταυτότητας.
Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη έως Παρα
σκευή 13:30-21:00, Σάββατο 08:30- 16:00
Η Ε.Α.Υ.Α. έχει προβεί στην έκδοση της
κάρτας μέλους, η οποία θα παραλαμβάνεται από τα γραφεία της Ένωσης (Χαλκοκονδύλη 37- 4ος όροφος ) πρωινές ώρες.
3. Κατά κόρον έχουμε αναφερθεί στις
βασικές αιτίες που προκαλούν το τροχαίο α
τύχημα. Επισημάναμε ότι δεν αρκεί η φιλό
τιμη προσπάθεια των τροχονόμων και εν
γένει του αστυνομικού προσωπικού για την
πρόληψη αλλά απαιτείται και η άμεση ίδρυ
ση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής
αγωγής και η διδαχή της κυκλοφοριακής α
γωγής σ ’ όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
Διακυβεύονται τεράστια οικονομικά
συμφέροντα των εμπλεκομένων σε τροχαί
ο ατύχημα αλλά και των Ασφαλιστικών ε
ταιρειών είτε έχουμε υλικές ζημίες, είτε έ
χουμε ως αποτέλεσμα ελαφρύ - σοβαρό - ε-Ι
πικίνδυνο τραυματισμό ή τον θάνατο (οδτΛ
γού ή επιβατών ή πεζών).
Οι ανακριτικοί υπάλληλοι που διερεφ*
νούν το τροχαίο ατύχημα είτε προέρχονται
μέσω Πανελληνίων εξετάσεων, είτε πρό®
σλήφθηκαν κατ’ επιλογή και προήχθησαν,
με εξετάσεις σε Αρχ-κες, Ανθ-μους, αξιω
ματικούς ΤΕΜΑ, ή της παραγωγικής Σχο
λής Αξ-κών δεν έχουν εξειδικευτεί στον
τομέα αυτό και το θετικό αποτέλεσμα οφεί
λεται στο φιλότιμο, και την εμπειρία τους.
Απαιτείται ως εκ τούτου εξειδίκευση και
διαρκή επιμόρφωση αλλά και η ενίσχυσή
τους με τον απαραίτητο εξοπλισμό χρήσιμο
στην διερεύνηση και γενικά στο ανακριτικό
τους έργο για τον ακριβή προσδιορισμό
των στοιχείων που προκάλεσαν το τροχαίο
ατύχημα. Πόροι υφίστανται από την Ευρω
παϊκή Ένωση, απαιτείται η δική σας πολι
τική βούληση η εκπόνηση προγράμματος
από την Δ/νση Εκπαίδευσης ώστε να επιμορφωθεί το προσωπικό από εξειδικευμένο
επιστημονικό προσωπικό, τόσο του Πανε
πιστημίου Θεσ/νίκης (το οποίο εκπόνησε
και την σχετική μελέτη που αφορά την κα
τασκευή πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής)
και μέσο εταιριών να προμηθευτούμε το α
παραίτητο βοηθητικό υλικό για να δοθεί ως
εφόδιο σε όλους όσους πάρουν μέρος στα
σεμινάρια επιμόρφωσης για την διερεύνηση του τροχαίου ατυχήματος.
4. Στον Οργανισμό της Ελληνικής Χω
ροφυλακής Ν.Δ. 3365/22.9.95 ΦΕΚ Α’

257, Άρθρο 101 παρ. 5 προβλέπεται ότι:
“Ο ι εν εν ερ γεία α ξ ιω μ α τικ ο ί κα ι λ ο ιπ ο ί άνδ ρ ες του Σ ώ μ α το ς δύνα τα ι να φ έρ ο υ ν εν
σ το λή ή ε ν π ο λιτικ ή π ερ ιβ ο λή π ερ ίσ τρ ο φ ο ν

Πέμπτη 6-9-2001 έλαβε χώρα επεισόδιο
μεταξύ συναδέλφου τροχονόμου και πολί
τη στην Μεταμόρφωση Αττικής, που κατέ
ληξε στην καταδίκη του πολίτη από το Β ’
Αυτόφωρο Μονομελές Αθηνών χωρίς να
διαγνωστεί από αυτό ποινική ευθύνη του
Αστυνομικού. Το θέμα αυτό προβλήθηκε ε
ντελώς αντίθετα από τα πραγματικά περι
στατικά και με απαράδεκτη μονομέρεια σε
βάρος του συναδέλφου, ο οποίος φέρονταν
να έχει κακοποιήσει τον πολίτη, ενώ στην
πραγματικότητα είχε “την ατυχή έμπνευ
ση” να ζητήσει απλώς τις άδειες κυκλοφο
ρίας και οδήγησης της μοτοσικλέτας που
αυτός οδηγούσε. Η Ε.Α.Υ.Α. θεωρεί όλα α
νεξαιρέτως τα Μ.Μ.Ε. ως πολύτιμους αρω
γούς της προσπάθειάς της για την αναβάθ
μιση του αστυνομικού λειτουργήματος. Τα
ευχαριστεί για την πολύπλευρη βοήθειά
τους, αλλά εφιστά την προσοχή των αρμο
δίων συντακτών και αρχισυντακτών ώστε
να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοιες κα
λύψεις θεμάτων που εκθέτουν σε κίνδυνο
διώξεως απλούς εργαζόμενους συναδέλ
φους αλλά και το ίδιο το Μέσο που παρου
σιάζει την είδηση.

Η
Πολιτεία θέλοντας στο πρόσφατο παρελ
θόν, να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την
με ραγδαίους ρυθμούς αυξανόμενη, ποικι
λόμορφη εγκληματικότητα και μη δυνάμενη, να καλύψει το κόστος για την αντικα
τάσταση των υπηρεσιακών όπλων (περι
στρόφων), παρείχε το δικαίωμα στους Α
στυνομικούς, εξ ιδίων πόρων να αποκτή
σουν ιδιωτικό όπλο, με την υποχρέωση ό
μως ότι μετά την διαγραφή των λόγω συνταξιοδότησης, να παραδίδουν το όπλο
στην Υπηρεσία.
Γνωρίζουμε από τον Ιούνιο το Υπ. Εθν.
Οικονομίας ενέκρινε πίστωση 20 δις για το
εξοπλιστικό πρόγραμμα του Υ.Δ.Τ. Το
Υ.Δ.Τ. είχε προβεί σε σχετική παραγγελία
για να αγορασθούν και διατεθούν στο α
στυνομικό προσωπικό σύγχρονα και αξιό
πιστα όπλα, όμως πληροφορούμαστε ότι α
κυρώθηκε η σχετική παραγγελία όπλων .
Αληθεύει; αν ναι, yirni; Κρίνεται αναγκαίο
και απαραίτητο να έκδοθεί Κανονιστική
Διαταγή, ώστε ο αστυνομικός να φέρει ι
ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
διωτικό όπλο, όχι μόνο κατά την ενέργεια,
αλλά και την εφεδρεία, όπως ισχύει και
'ικό Σώμα,ΙβασέΓ της υπ’ αριθμ.59/9
Π ραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενονονιστικής Διαταγής του Αρχηγού Λ.
Η Πολιτεία έχει νομική και ηθική υποχρέ
(ρέ- 1 δοχείο της Αθήνας, στις 25 Οκτωβρίου,
ωση να μην εκθέτει τα μέλη της σε κινδύ
ιδύ- ημερίδα της Ανώτατης Διοίκησης Ενώνους, ιδιαίτερα δε τον αστυνομικό,
υνομικό, ο ο;
ο π ο Ρ ^ | !σεω ν
Δ ημοσίω ν
Υ παλλήλω ν
ος από τη φύση της εργασίι
άας του προλόμ(Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) με θέμα: “Γυναίκα στο Δηβάνει και καταστέλλει κάθεε παράνομη δρα.μόσιο-Εργασιακές Σχέσεις-Α σφαλιστιστηριότητα και ως εκ τούτου, δια βΰ&,εΤ
κά Δικαιώματα”. Η ημερίδα ήταν ενταγ
ναι στόχος τόσον αυτός, όσο και τα μέλη
μένη στις προσυνεδριακές εκδηλώσεις
της οικογένειας τους για την διάπραςη εις
βάρος τους οποιοσδήποτε εγκληματικής ε
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και σ ’ αυτή πήραν μέρος
νέργειας και επιπλέον διότι το κόστος αγο
συνδικαλίστριες - δημόσιοι υπάλληλοι
ράς κάλυπτε εξ ολοκλήρου ο ίδιος. Πρέπει
α π ’ όλη την Ελλάδα. Το χώρο του Πολι
να γίνουν αρμοδίως ot απαραίτητες ενέρ
τικού προσωπικού του Υ πουργείου Δη
γειες ώστε τάχιστα να εξοπλισθούν οι α
μόσιας Τάξης εκπροσώπησαν: Από την
στυνομικοί με οπλισμό δυνάμενο να αντι
Π
ανελλήνια Ο μοσπονδία Π ολιτικού
μετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα.
Προσωπικού,
τα μέλη του Δ.Σ. Κάτια
5.
Τελευταία, μερίδα του έντυπου και η
λεκτρονικού τύπου, παρουσιάζει αστυνομι
Σαββίδου και Εύα Μ ήλιου. Από το Σύλ
κά θέματα χωρίς να έχει γίνει προηγουμέ
λογο της Α θήνας τα μέλη του Δ.Σ. Ελέ
νως η δέουσα σφαιρική πληροφόρηση. Α
νη Βίλλια, Ελισάβετ Καγκάλου και Βάποτέλεσμα αυτής της τακτικής τους είναι η
σω Α ναγνωστοπούλου και Από το Σύλ
παραπληροφόρηση του κοινού, η δημιουρ
λογο Βόρειας Ελλάδας το μέλος του
γία εντυπώσεων σε βάρος όλων των εργα
Δ.Σ. Μηλιά Πραντσίδου.
ζόμενων αστυνομικών υπαλλήλων και ο
Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν ανα
τηλεοπτικός διασυρμός και διαπόμπευση
συναδέλφων οι οποίοι “έκαναν το λάθος”
λυτικά: η κατάσταση που επικρατεί
να εκτελέσουν απλώς το καθήκον τους. Α
στους τομείς της παρουσίας της γυναί
ντιλαμβανόμαστε πλήρως την ανάγκη των
κας στο δημόσιο και τις εργασιακές της
τηλεοπτικών σταθμών και εφημερίδων να
σχέσεις και οι εξελίξεις στο Ασφαλιστι
συγκεντρώσουν ειδησεογραφική ύλη, πλην
κό, από ειδικούς επιστήμονες. Στη συζή
όμως στην δημοσιογραφία υπάρχουν κανό
τηση που ακολούθησε, εκφράστηκε ο
νες για την προβολή ενός θέματος και ο
προβλημ ατισμ ός τω ν γυνα ικώ ν που
πρωταρχικός αυτών είναι ότι προβάλλεται
και η αντίθετη γνώμη. Συγκεκριμένα, την
συμμετείχαν, καθώς και ανωτάτων στεή π ισ τό λ ιο ν τη ς Υ π η ρ εσ ία ς ή ιδιω τικ ό ν
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λεχών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Εκλογές στο Σύλλογο Πολιτικών Υ
παλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας ,
του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Αθη
νών - Ανατολικής και Δυτικής Αττικής,
για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλί
ου και αντιπροσώπων για το Συνέδριο
της Ομοσπονδίας έγιναν την Τετάρτη 31
Οκτωβρίου. Των εκλογών προηγήθηκε
Γενική Συνέλευση των μελών του Συλ
λόγου, όπου παρουσιάστηκε ο απολογι
σμός του απερχομένου διοικητικού συμ
βουλίου. Στη συνέχεια ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας ενημέρωσε για τις τελευ
ταίες εξελίξεις στο διεκδικητικό πλαίσιο
που έχει υποβληθεί στην πολιτική ηγεσί
α του Υπουργείου με τη μορφή διαπραγ
ματεύσεων για την υπογραφή Συλλογι
κής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ εργοδο
σίας και εργαζομένων.
Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης
χαιρέτισε εκ μέρους του Υπουργού Δη
μόσιας Τάξης ο Γενικός Γραμματέας

του Υ.Δ.Τ. κ. Δημήτρης Ευσταθιάδης αναφερόμενος διεξοδικά στα προβλήμα
τα που αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί υ
πάλληλοι και στις λύσεις που έχουν
προταθεί από τα Σωματεία τους προς
την πολιτική ηγεσία, καθώς και στις α
ποφάσεις που ήδη δρομολογήθηκαν
προς υλοποίηση.
Οι εκλογές ανέδειξαν νέο 7μελές Δ.Σ
το οποίο συγκροτήθηκε ως εξής: Πρόε
δρος ο Τάκης Παπαπετρόπουλος, Αντι
πρόεδρος η Βασιλική Γεωργίου, Γραμ
ματέας η Ελισάβετ Καγκάλου, Ταμίας η
Ελένη Κάμπου και Μέλη οι, Ελένη Βίλλια, Βασιλική Αναγνωστοπούλου και
Στέφανος Γούμενος.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέ
χθηκαν οι: Αλκιβιάδης Τζελέπης, Μιχάλης Λάγιος και Σπύρος Μίαρης.
Τέλος εκλέχθηκαν 27 αντιπρόσωποι
για το Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομο
σπονδίας Πολιτικού Προσωπικού της
Ελληνικής Αστυνομίας, που θα πραγμα

τοποιηθεί το Φεβρουάριο του 2002, οι
ακόλουθοι, κατά σειρά εκλογής: Βαγγέ
λης Μαλακάτας, Ελένη Βίλλια, Τάκης
Παπαπετρόπουλος, Νίκος Χρήστου,
Κάτια Σαββίδου, Γιώργος Κολοβός, Αλ
κής Τζελέπης, Απόστολος Λαγός, Γιάν
νης Γουναλάκης, Γιάννα Σκολαρίκου,
Βάσω Αναγνωστοπούλου, Ελισάβετ Κα
γκάλου, Παναγιώτης Χαρπαντίδης, Αθηνά Κομποθανάση, Στέφανος Γούμε
νος, Αμαλία Καραχάλιου, Γιώργος Ζησιμόπουλος, Μιχάλης Λάγιος, Στάθης
Γεωργιόπουλος, Κωνσταντίνα Καραγιάννη, Ειρήνη Ευθυμίου, Σοφία Μπάλλα, Ντάνα Μαγκλάρα, Μαρία Μπίχαλτζη, Γιώργος Σοβαντζής, Ηλίας Χούπας,
Αικατερίνη Ψοφίδου.
□
Επιμέλεια:
Λνθ/μος Κων/νος Κούρος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕ
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» ΚΑΤΑ ΤΟ 2001
ΜΗΝΕΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟΝ

Ιανουάριος
Ιανουάριος
Ιανουάριος
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Φεβρουάριος
Φεβρουάριος
Φεβρουάριος
Φεβρουάριος
Φεβρουάριος
Φεβρουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Ιούλιος
Ιούλιος
Ιούλιος
Ιούλιος
Οκτώβριος
Οκτώβριος
Οκτώβριος

Ανθ/μος Ι.Κ.
Αστ/κας Μ.Α.
Πολύτεκνοι
Ορφανά
Ανθ/μος Α.Μ.
Αστ/κας Ι.Κ.
Αρχ/κας Δ.Α.
Αρχ/κας Α.Δ.
Συνορ. Φρουρός
εα Λ.Χ.
Αρχ/κας Μ.Γ.
Αστ/κας Μ.Β.
Ανθ/μος Π.Ν
Πολύτεκνοι
Ανθ/μος Μ.Ε.
Αστ/κας Τ.Ν.
Υπαστ. A ' Κ.Β.
εα Κ.Δ.
Υπαστ. Α ' Π.Λ.
Ειδικός Φρουρός Μ.Α.
Αστ/κας Τ.Ρ.
Αρχ/κας Κ.Ν.
Αρχ/κας Ξ.Α.

Ασθένεια
Θάνατος

800.000
1.000.000
897.000
1.500.000
1.000.000
1.000.000
2.000.000
2.000.000
450.000
200.000
500.000
1.000.000
217.118
75.000
2.000.000
300.000
500.000
200.000
500.000
2.000.000
1.500.000
300.000
300.000

ΣΥΝΟΛΟ

Θάνατος
Θάνατος
Θάνατος
Θάνατος
Θάνατος
Ασθένεια
Ασθένεια
Ασθένεια
Αρνητ. μισθοδοσία
Θάνατος
Ασθένεια
Ασθένεια
Ασθένεια
Ασθένεια
Θάνατος
Ασθένεια
Ασθένεια
Ασθένεια
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Επιτυχίες';
των Υπηρεσιών μας
Η “σελίδα” με τις επιτυχίες διαφόρων Υπηρεσιών του
Σώματος απουσίασε για αρκετό χρονικό διάστημα με α
ποτέλεσμα τα δίκαια παράπονα και τις διαμαρτυρίες των
αναγνωστών της. Επιστρέφουμε λοιπόν, κάπως εσπευ
σμένα, προσπαθώντας να συμπληρώσουμε το κενό αυτό,
ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις πολλών συναδέλφων
αλλά και πολιτών - συνδρομητών του περιοδικού. Η επι
στροφή μας αυτή δεν συνεπάγεται μονολιθικότητα στη
διαμόρφωση της ύλης, η οποία κατά κύριο λόγο συγκε
ντρωνόταν από τις Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Αττικής με απο
τέλεσμα τα επίσης συχνά παράπονα διαφόρων Υπηρε
σιών μακράν του διοικητικού κέντρου. Οι διάφορες προ
σπάθειες που παλαιοτέρα κάναμε στην συγκέντρωση επι
τυχιών των αποκεντρωμένων Υπηρεσιών δεν υπήρξαν
πάντοτε επιτυχείς και αυτό για πολλούς εγγενείς και όχι
λόγους. Με την επιστροφή μας αυτή ευελπιστούμε στην
αρωγή όλων των Υπηρεσιών του Σώματος που σημειώ
νουν σημαντικές επιτυχίες στην πάταξη της εγκληματι
κότητας σ’ όλες τις μορφές της. Αλλά, πέραν της ζητού
μενης αυτής αρωγής, ευελπιστούμε και στην εποικοδο
μητική κριτική των αναγνωστών μας, στις συμβουλές, τις
παροτρύνσεις και τις προτάσεις τους. Με προοπτική, λοι
πόν, την ενεργή συμμετοχή σας, ώστε η στήλη να δια
μορφώνεται σύμφωνα με τις επιθυμίες και προσδοκίες
σας, επανερχόμαστε ανταποκρινόμενοι στο αίτημά σας,
το οποίο μας δίνει το θάρρος να συνεχίσουμε αναμένο
ντας και τις δικές σας θέσεις και απόψεις.
ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
Μετά από δεκάμηνες έρευνες της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών της
Δ.Α.Α, σε συνεργασία με τις αντίστοι
χες Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώμα
τος, του Σ.Δ.Ο.Ε. και του Γραφείου
D.E.A. Αθηνών, επιτεύχθηκε η εξάρ
θρωση πολυμελούς σπείρας Ελλήνων
εμπόρων ναρκωτικών, η οποία διακι
νούσε με πλοία από την Ν. Αμερική
στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές

742

χώρες, τεράστιες ποσότητες κοκαΐνης.
Υπήρξαν πολλαπλά διασταυρωμέ
νες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποί
ες σπείρα Ελλήνων αναζητούσε πλοίο
με σκοπό να οργανώσει μεταφορά κο
καΐνης από την Ν. Αμερική. Ύστερα α
πό διακριτικές έρευνες που διενεργού
σαν μεικτά κλιμάκια των ανωτέρω Υ
πηρεσιών διαπιστώθηκε ότι οι ενδια
φερόμενοι είχαν βρει για τη μεταφορά
των ναρκωτικών το M/V HELEN. Το
πλοίο επισκευάσθηκε για ένα τετρά
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μηνο στην Ελευσίνα υπό την επίβλεψη
του Γεωργίου Παπαδιαμαντίου και με
χρήματα του Μιχαήλ Τσουμάνη. Οι
Παπαδιαμαντίου και Τσουμάνης με τη
βοήθεια του Χρήστου Μπάστα, ο ο
ποίος γνώριζε το σκοπό του ταξιδιού,
και πλήρωμα τους Φώτιο Θεοδωράτο,
Παναγιώτη Καμπιλαύκο, Ευάγγελο
Καβούργια, Ανδρέα Καραγεώργο και
τέσσερις αλλοδαπούς, το πλοίο απέ
πλευσε με πρώτο προορισμό τη Μάλ
τα και τελικό την Κολομβία όπου θα
παρελάμβανε την κοκαΐνη με τη συν
δρομή και συνεργασία του γνωστού ε
μπόρου ναρκωτικών Κωνσταντίνου
Βαλιάνου, ο οποίος είχε τις επαφές και
διασυνδέσεις με τους Κολομβιανούς.
Αμέσως μετά τον απόπλου του πλοίου
ενημερώθηκαν οι αρμόδιες διωκτικές
αρχές των χωρών που εμπλέκονταν με
σκοπό τον εντοπισμό και τη διακριτική
παρακολούθηση του πλοίου. Μια ε
βδομάδα μετά τον απόπλου από την
Καρθαγένη της Κολομβίας το πλοίο ό
δευε, σύμφωνα με δήλωση του πλοί
αρχου, για το Τζορτζτάουν της Ολλαν
δική Γουιάνα. Ανοικτά των ακτών της
Κολομβίας, φορτώθηκαν στο πλοίο
περί τα 220 κιλά κοκαΐνης, ενώ αρχικά
είχε συμφωνηθεί η ποσότητα του ενός
τόνου. Η φόρτωση και παραλαβή έγινε
με την καθοδήγηση του Βαλιάνου.
Μετά την παραλαβή του φορτίου, το
πλοίο μετονομάσθηκε εν πλω σε
SATURN, άλλαξε σημαία και κατέ
πλευσε στο λιμάνι Πόντα Ντελγάδα
στις Αζόρες της Πορτογαλίας. Εκεί ε
ντοπίσθηκε από τις πορτογαλικές αρ
χές μετά από ενημέρωση των ελληνι
κών διωκτών αρχών. Το πλοίο απέ
πλευσε από τις Αζόρες και κατέπλευσε
στο λιμάνι του Πειραιά, αφού προη
γουμένως η κοκαΐνη είχε εκφορτωθεί
στις ακτές της Πρέβεζας με τη χρήση
φουσκωτού ταχύπλοου σκάφους.
Η κοκαΐνη παραλήφθηκε από τον
Τσουμάνη, ο οποίος την τοποθέτησε
σε πλαστικά βαρέλια και την έκρυψε
στο υπόγειο του ξενοδοχείου ΝΙΚΟ, ι
διοκτησίας του, όπου τη φύλασσε με
τη συνδρομή του κουνιάδου του Γεωργίου Παπαχρήστου.
Στις ελληνικές διωκτικές αρχές πε
ριήλθαν επί πλέον πληροφορίες για
την εκφόρτωση των ναρκωτικών και
ότι οι Βαλιάνος, Παπαδιαμαντίου και
Τσουμάνης αναζητούσαν αγοραστές
προκειμένου να πουλήσουν το “εμπό-

ρεύμα”... Οι έρευνες συνεχίστηκαν ε
ντατικά, με αποτέλεσμα να εντοπι
στούν ο Παπαδιαμαντίου και ο Νικό
λαος Πολαναγνωστάκης που είχαν αφιχθεί από την Ολλανδία και οι οποίοι
σε περιοχή της Κινέττας συνάντησαν
τον Τσουμάνη και τον Καραγεώργο.
Από τη συνάντηση αυτή δημιουργήθηκε η βεβαιότητα της συναλλαγής
ναρκωτικών και αποφασίσθηκε η σύλ
ληψη του Πολαναγνωστάκη, ο οποίος
είχε παραλάβει στην Κινέττα δέμα πέ
ντε κιλών κοκαΐνης και ακολούθησαν
οι συλλήψεις των Καραγεώργου,
Τσουμάνη και Παδιαμαντίου. Στην έ
ρευνα που έγινε στο εξοχικό του Κα
ραγεώργου στην Κινέττα βρέθηκε μι
σό επιπλέον κιλό κοκαΐνης.
Από την προανάκριση προέκυψε ότι
μεγάλη ποσότητα της κοκαΐνης βρι
σκόταν στο ξενοδοχείο του Τσουμάνη
στην Πρέβεζα. Μετά από έρευνα δια
πιστώθηκε ότι όντως στο ξενοδοχείο
υπήρχαν 195 κιλά κοκαΐνης.
Η συγκεκριμένη υπόθεση θεωρείται
μια από τις σημαντικότερες που εξι
χνιάσθηκαν στη χώρα μας τα τελευταί
α χρόνια και η ποσότητα κοκαΐνης που
κατασχέθηκε είναι η μεγαλύτερη που
βρέθηκε και κατασχέθηκε στην ελλη
νική επικράτεια. Οι συλληφθέντες
(Τσουμάνης, Παπαδιαμαντίου, Κ,αραγεώργος, Πολαναγνωστάκης και Παπαχρήστος) οδηγήθηκαν στον αρμόδιο
Εισαγγελέα, ενώ συγκατηγορούμενοι
είναι οι Βαλιάνος, Θεοδωράτος, Καμπιλαύκος, Καβούργιας και Μπάστας.

ΕΜΠΟΡΟΙ
ΚΑΙ ΧΡΗΠΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΡΑ..
Άνδρες της Υποδ/νση Δίωξης Ναρ
κωτικών της Δ.Α. Θεσσαλονίκης, σε
συνεργασία με άνδρες του Τ.Α. Κατε
ρίνης, εξάρθρωσαν σπείρα Αλβανών
που εισήγαγε και διακινούσε ναρκωτι
κές ουσίες στην περιοχή της Βορείου
Ελλάδος. Αρχικά συνελήφθηκαν ο Πέ
τρος Χατζηδη μητριού, ο Γεώργιος
Στεφανίδης, ο Ράντσης Καρδαβάς καιο
Απόστολος Τσαϊρίδης, οι οποίοι είχαν
αγοράσει μικροποσότητες ηρωίνης α
πό δύο Αλβανούς υπηκόους, τον Γκόσε Τσεβάτ και τον Τράϊκο Αρτούτ. Στη
συνέχεια οι αστυνομικοί έχοντας λάβει
και διασταυρώσει τις πληροφορίες
τους έκαναν έφοδο στο σπίτι των Αλ

βανών, όπου και τους συνέλαβαν χω
ρίς να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερη αντί
σταση εκ μέρους τους. Στην κατοχή
τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συ
νολικά 600 γραμμάρια ηρωίνης, μια
ζυγαριά ακρίβειας και επτά τραπεζικά
εμβάσματα αποστολής χρηματικών
ποσών από την Ελλάδα στην Αλβανία
συνολικού ύψους 3,5 εκατομμυρίων
δραχμών. Οι συλληφθέντες με τη δικο
γραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος
τους οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγ
γελέα.

Γ

ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟ.··
Εξιχνιάσθηκε από άνδρες της
Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης η υ
πόθεση δολοφονίας του 29χρονου
Λευκορώσου Ζάιτσεφ Ντανίλα, το
πτώμα του οποίου είχε βρεθεί τυλιγμέ
νο σε χαλί στο πεζοδρόμιο της οδού
Βερναρδάκη στις 23 παρελθόντος Ο
κτωβρίου. Το θύμα έφερε διαμπερές
τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο ό
πλο και είχε χτυπηθεί σχεδόν εξ επα
φής. Όπως προέκυψε από έρευνα των
ανδρών της Ασφάλειας, δράστης της
δολοφονίας είναι ο 44χρονος συγκάτοικος του θύματος Μπαζαΐτι Ταμάζ,
από την Γεωργία, ο οποίος μετά από έ
ντονη λογομαχία πυροβόλησε το θύμα
στο διαμέρισμα όπου διέμεναν και στη
συνέχεια μετέφερε το πτώμα στο ση
μείο που βρέθηκε από περαστικούς.
Μετά από τη σύμφωνη γνώμη Ανα
κριτή και Εισαγγελέα, ο δράστης κρίθηκε προφυλακιστέος με την κατηγο
ρία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.
Οι άνδρες της Ασφάλειας όμως, μετά
από έρευνες που διενήργησαν καθόλο
το διάστημα μέχρι την εξιχνίαση, δια
πίστωσαν ότι το θύμα μαζί με τον
24χρονο Μιχαήλ Κοσλόβ από το Ουζ
μπεκιστάν, ο οποίος συνελήφθη και εί
ναι ήδη προφυλακισμένος, είχαν διαπράξει ληστείες σε επτά υποκαταστή
ματα Τραπεζών της Θεσσαλονίκης και
σε ένα της Αθήνας. Η συνολική λεία
από τις ληστείες υπολογίζεται σε 84 ε
κατομμύρια δραχμές.

ΕΠΕΣΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ
Η Υποδ/νση Δίωξης Ναρκωτικών
της Δ.Α.Α. σε συνεργασία με το αντί

στοιχο Τμήμα του Σ.Δ.Ο.Ε. συνέλαβε
στην Ν. Φιλαδέλφεια δύο Έλληνες και
έναν Αλβανό, οι οποίοι είχαν συστήσει
σπείρα και διακινούσαν σημαντικές
ποσότητες κοκαΐνης στην ευρύτερη
περιοχή Αττικής. Συγκεκριμένα συνε
λήφθηκαν ο Αθανάσιος Κατσαγάνης
και ο Ιλίρ Πρόφκα, οι οποίοι αποπειράθηκαν να πουλήσουν σε εικονικό α
γοραστή ποσότητα κοκαΐνης βάρους ε
νός κιλού και σχεδόν ταυτόχρονα συ
νελήφθη ο Χρήστος Ψαρράς, ο οποίος
βρισκόταν λίγο μακρύτερα μαζί με έ
ναν αστυνομικό, ο οποίος υποτίθεται
πως θα του παρέδιδε το χρηματικό ποσόν των 19.000.000 δραχμών που ή
ταν το αντίτιμο της κοκαΐνης. Στην κα
τοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν ένα πιστόλι, το χρημα
τικό ποσόν των 4.500.000 δραχμών,
τρεις συσκευές κινητής τηλεφωνίας
και μια μοτοσικλέτα. Οι συλληφθέ
ντες με τη δικογραφία που σχηματί
σθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν
στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
Άνδρες της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρ
κωτικών της Δ.Α.Α εξάρθρωσαν σπεί
ρα εισαγωγής και διακίνησης ηρωίνης
από την Τουρκία στην Ελλάδα.
Πριν από ένα περίπου έτος υπήρχαν
πληροφορίες ότι ο Τούρκος μεγαλέμπορος ναρκωτικών Χασάν Μπάλτα,
μετά την έκτιση πολυετούς ποινής στις
ελληνικές φυλακές είναι εγκατεστημέ
νος στην Τουρκία και διευθύνει οργα
νωμένο κύκλωμα εμπορίας ναρκωτι
κών, στο οποίο συμμετέχουν και Έλ
ληνες. Ύστερα από κατάλληλη εκμε
τάλλευση των πληροφοριών και μεθο
δευμένη αστυνομική επιχείρηση εντο
πίστηκε ο Μεμέτ Βάιτ, συνεργάτης
του Μπάλτα και τέθηκε υπό παρακο
λούθηση. Την κατάλληλη στιγμή συνελήφθηκε διότι βρέθηκε επάνω του
ποσότητα ηρωίνης βάρους επτά κιλών
συσκευασμένη σε δέματα και κρυμμέ
νη στο εσωτερικό μέρος της ρεζέρβας
του αυτοκινήτου του.
Στη συνέχεια, μετά από συντονισμέ
νες κινήσεις επιτεύχθηκε η ταυτόχρο
νη σύλληψη της Ελεούσας Ξηνταβελώνη και τον Ιωάννη Κέρβη κατά την
ώρα που παραλάμβαναν ποσότητες η
ρωίνης. Δεν επιτεύχθηκε όμως η σύλ
ληψη και άλλων συνεργατών του
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Μπάλτα, διότι προφανώς, μη μπορώ
ντας να επικοινωνήσει με τους ήδη
συλληφθέντες, ειδοποίησε τους υπό
λοιπους να λάβουν τα μέτρα τους.
Η Ξηνταβελώνη και ο Κέρβης έχουν
εκτίσει στο παρελθόν μακρόχρονες
ποινές για παραβάσεις της νομοθεσίας
“Περί ναρκωτικών”. Οι συλληφθέντες
με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε
σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον αρμό
διο Εισαγγελέα.

0 ΚΑΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΤΣΑΚ ΝΟΡΙΣ
Άνδρες του Τμήματος Ασφάλειας
Καλαμάτας και της Ομάδας Πρόληψης
και Καταστολής Εγκληματικότητας
του Τμήματος Ναρκωτικών, εκμεταλ
λευόμενοι ακριβείς πληροφορίες εντό
πισαν στην περιοχή Ταϋγέτου μια φυ
τεία αποτελούμενη από 500 δενδρύλ
λια ινδικής κάνναβης και την έθεσαν
υπό 24άωρη παρακολούθηση. Μετά α
πό λίγες ημέρες εντοπίστηκαν τα δίδυ
μα αδέλφια Βασίλειος και Χρήστος
Βαρελάς να επιβαίνουν σε δίκυκλο. Αέσως ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν πριν προλάβουν να αντιδράσουν. Στο δίκυκλο μετέφεραν δύο
τσουβάλια γεμάτα με “φούντα” συνο
λικού βάρους εβδομήντα περίπου κι
λών. Μετά από σωματική έρευνα που
ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι ο Βασί
λειος Βαρελάς (ο οποίος καυχιόταν ό
τι είχε μάθει μποξ από τον διάσημο η
θοποιό του Χόλιγουντ Τσακ Νόρις) έ
φερε επάνω του πιστόλι με δύο γεμι
στήρες. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν
ενώπιον του αρμοδίου Εισαγγελέως
μαζί με τη σχετική δικογραφία που
σχηματίσθηκε σε βάρος τους. Οι έρευ
νες στην τοποθεσία που ανακαλύφθη
κε η φυτεία των Αφων Βαρελά συνεχί
ζονται με τη συνδρομή και άλλων α
στυνομικών και την υποστήριξη ελικο
πτέρου και μέχρι στιγμής έχουν ανα
καλυφθεί και άλλες χασισοφυτείες.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ ΣΑΛΤΑΔΟΡΟΙ
ΕΝ ΠΛΗΡΗ ΔΡΑΣΗ
Άνδρες του Α.Τ. Αλίμου συνέλαβαν
επ’ αυτοφώρω για κλοπή που διέπραξαν στην οικία του Παναγιώτη Πανούση τους Γεωργιανούς υπηκόους Arsenashvili Khvicha και Hatziperante

Bahtangi επάνω στους οποίους βρέθη
καν και κατασχέθηκαν τα κλοπιμαία
(445.000 δραχμές, δύο ανδρικά ρολό
για και μια συσκευή κινητής τηλεφω
νίας). Σε έρευνα που έγινε στην οικία
των συληφθέντων βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν διάφορα αντικείμενα (βιντε
οκάμερες, φωτογραφικές μηχανές,
στερεοφωνικά, φορητός υπολογιστής,
βίντεο, συσκευές κινητής και ασύρμα
της τηλεφωνίας, χρυσά και ασημένια
συλλεκτικά νομίσματα, χρυσά κοσμή
ματα, ρολόγια, γούνες, δερμάτινα
μπουφάν κ.α. προϊόντα κλοπής). Η α

ξία των κλοπιμαίων ανέρχεται κατά τις
πρώτες εκτιμήσεις στο ύψος αρκετών
εκατομμυρίων. Εντός της οικίας συνελήφθησαν και οι Γεωργιανοί: Shalamberidge George, Shalamberidge Nana
και Kikvidze Salome, οι οποίοι διέμε
ναν στο ίδιο σπίτι ως μέλη της ίδιας
σπείρας που από κοινού είχαν συστή
σει. Οι έρευνες συνεχίζονται για να
διαλευκανθούν οι κλοπές που είχαν
διαπράξει τα μέλη της σπείρας και οι
οποίες υπολογίζονται σε δεκάδες.
Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/νος Κούρος

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ 0 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΣΑΡΗΣ
υνελήφθη τελικά ο καταζητούμενος κακοποιός Κώστας Πάσαρης στη Ρουμα
νία, στις 27 Νοεμβρίου 2001, μετά από αιφνιδιαστική έρευνα που πραγματο
ποίησαν οι ειδικές δυνάμεις της Ρουμανικής Αστυνομίας στο διαμέρισμα που
κρυβόταν. Λίγο πριν είχε προλάβει να ληστέψει ανταλλακτήριο συναλλάγματος
και να δολοφονήσει δύο αθώους Ρουμάνους πολίτες. Οι εικόνες που μετέδωσε η
ρουμανική τηλεόραση ήταν αποκαλυπτικές του ψυχικού κόσμου του αδίστακτου
αυτού κακοποιού. Βλέποντάς τον κάποιος θα έπαυε να αναρωτιέται πώς μπορεί έ
νας άνθρωπος να σκοτώνει αθώους συνανθρώπους του με τόση ευκολία.
Ταυτόχρονα όμως η σύλληψη του Πάσαρη κατέδειξε την ανάγκη της ενίσχυσης της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας. Τη στιγμή που το έγκλημα υπερ
βαίνει με ευκολία τα σύνορα, επιβάλλεται και ανάλογη αντιμετώπισή του. Είναι
αδύνατο πλέον να αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα στα στενά εθνικά πλαί
σια. Οι Υπηρεσίες Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας είχαν πληροφορίες
για τη διαφυγή του κακοποιού στη Ρουμανία και για το σκοπό αυτό αξιωματι
κοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής —οι αστυνομικοί υποδιευθυντές Δημήτριος Γαλίκας και Ιωάννης Ραχωβίτσας— είχαν προ δωδεκαημέρου είχαν μετα
βεί στο Βουκουρέστι. Στις 28 Νοεμβρίου κλιμάκιο αξιωματικών υπό τον Αρχη
γό του Σώματος αντιστράτηγο κ. Φώτη Νασιάκο μετέβη στο Βουκουρέστι, ό
που με τους Ρουμάνους ομόλογους του εξέτασε τις δυνατότητες παραπέρα στε
νότερης συνεργασίας.

Σ

Πραγματικά οι αλλαγές του έλαβαν χώρα στην Ανατολική Ευρώπη την τε
λευταία δεκαετία επηρέασαν καταλυτικά την εγκληματικότητα στην Ευρώπη
και ειδικότερα στα Βαλκάνια. Εκτός από την αύξηση της εγκληματικότητας
στην αρχή της δεκαετίας του ’90 παρατηρήθηκε ταυτόχρονα και μια ποιοτική
αλλαγή στο έγκλημα, που έφερε τόσο τις αστυνομικές αρχές όσο και τους πο
λίτες μπροστά σε μια νέα, πρωτόγνωρη πραγματικότητα. Μέσα στην πραγματι
κότητα αυτή "γαλουχήθηκε" και ο Κώστας Πάσαρης, που χωρίς δισταγμό αφαίρεσε τη ζωή τεσσάρων αθώων ανθρώπων.
Τη στιγμή όμως αυτή ο νους τρέχει και πάλι στις αδικοχαμένους συναδέλ
φους μας αρχιφύλακες Αθανάσιο Δρακόπουλο και Διονύσιο Αλεβιζόπουλο, που
δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ στις 16 και 17 Φεβρουάριου 2001 αντίστοιχα.
Θα πρέπει λοιπόν η περίπτωση "Πάσαρη" να προβληματίσει όλους μας. Το έ
γκλημα έχει αλλάξει ποιοτικά. Ο ψυχρός εγκληματίας δεν είναι κάτι το απρό
σμενο στην υπηρεσιακή μας καθημερινότητα. Επιβάλλεται όμως ψυχραιμία,
μεθοδικότητα, συνεργασία, και πάνω από όλα σεβασμός της νομιμότητας. Σε
βασμός της ανθρώπινης ζωής. Αν οι συνάδελφοι στην περίπτωση του "Νέου
Κόσμου" είχαν πυροβολήσει κατά ριπάς, ο Πάσαρης θα ήταν νεκρός. Οι αστυ
νομικοί όμως δεν είναι —ούτε και πρέπει να είναι— εκτελεστές.
Ο Πάσαρης συνελήφθη. Ο αγώνας όμως ενάντια στο έγκλημα συνεχίζεται α
μείωτος...
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Ι Π λ . : 5 4 . 4 1 . 4 8 8 , 5 6 . 1 7 . 5 5 6 , f a x : 56 .16 .59 9
2ο. Μεγ. Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ 43 · Αιγάλεω
3ο. Γρηγ. Λ αμ π ρά κ η 243 · Νίκαια

Μ Η Π Ω Σ ΑΣΦΑΛΙΖΕΣΘΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠ' ΟΣΟ Π Λ Η Ρ Ω Ν Ε Τ Ε
Τ Ω Ρ Α , Μ Ε Μ ΙΑ Τ ΙΜ Η “ Τ Ρ ΙΠ Λ Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ ΙΑ ” Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ο Υ !
και Αστική Ευθΰνη και Νομική Προστασία και Οδική Βοήθεια!
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ε.Ι.Χ.)
ΦΟΡΟΛ.
ΙΠΙΙΟΙ

£

7
8
9
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Π

Δρχ.

BONUS - M ALUS

4

5

6

7

8

9
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30.735

34.095

37.455

40.816

44.176

47.537

50.897

129,64

139,51

149,37

Ριιριί)

90,20

100,06

109.92

119,78

Δρχ.

31.531

35.047

38.563

42.079

45.595

49.111

52.628

Ευρώ

92.53

102, 85

113,17

123,49

133,81

144,13

154,45

ΔΡΧ
Ευρώ

31.084

34.513

37.941

41.370

44.799

48.228

_ 51.657

91,22

101,28

111,35

121,41

131,47

141,53

151,60

Δρχ-

35.449

39.732

44.015

48.297

52.580

56.863

61.146

Ευρώ

104,03

116,60

129,17

141,74

154,31

166,88

179,45

56.199

60.879

65.559

Δρχ.

37.479

42.159

46.839

51.519

Ευρώ

109.99

123,72

137,46

151,19

164,93

178,66

192,39

44.082

49.077

54.071

59.066

64.061

69.055

Δρχ.

39.087

Ευρώ

114,71

129,37

144,03

158,68

173,34

188,00

202,66

Δρχ.

40.272

45.499

50.725

55.952

61.179

66.405

71.632

118,19

133,53

148,86

164,20

179,54

194,88

210,22

12 Ευρώ

Με την συνεργασία 3 διεθνών ασφαλιστικών κολοσσών:

• Ensign at Lloyd’s ■·

D.A.S.

M O N D IA L A S S IS TA N C E

• Αίτηση ασφάλισης τηλεφωνικώς.
• Παράδοση συμβολαίου αυθημερόν στο χώρο σας.
• Αμεση αποστολή εξειδικευμένου συνεργάτη
στον τόπο του ατυχήματος για διαφύλαξη των
συμφερόντων σας.
• Ρυμούλκηση σε συνεργείο επιλογής σας.
• Κάλυψη ιατρικών δαπανών σε Ελλάδα &εξωτερικό.
• Διεκδίκηση αποζημιώσεων τροχαίου ατυχήματος.

Για 13 ίππους και άνω καθώς και για επιπλέον καλύψεις επικοινωνήστε μαζί μας.

ΚΑΝΤΕ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ:

92.49.811

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Α 9:00 - 5:00

Λ. Συγγρού 102 & Α. Ζίννη 40, 117 41 Αθήνα
Τηλ. (01) 9249.811 Fax. (01) 9249.760 W W W . s in c O .g r

Βιβλιοπαρουσίαση 1
“Έτσι έγινε η αρχή, Συνδικαλισμός στην
Αστυνομία”, το υ Ανθυπαστυνομου Μ ιλ • ™^Λνδρ«ό/7οσλοϋ, εκδ. Κέδρος
“Προτού ο αδηφάγος χρόνος εξανεμί
σει τις όποιες μνήμες έχουν απομείνει
από την πρώτη συνδικαλιστική περίο
δο στο χώρο της Αστυνομίας (1987 1989), καταγράφω στο χαρτί αυτά που
έζησα, αυτά που έχω να πω. Ήταν ι
διαίτερα οδυνηρό να συγκεντρωθώ
και να ξαναφέρω στη μνήμη μου όλες
τις εμπειρίες, όλες τις περιπέτειες, όλα
τα γεγονότα εκείνης της περιόδου.
Μέρες γεμάτες κυνηγητά, χτυποκάρ
δια, αγώνες, αγωνίες και πίκρες. Επα
ναφέρω στη μνήμη μου αυτή την επο
χή, για να εξιστορήσω τα γεγονότα, ό
πως ο ίδιος τα βίωσα, όπως ο ίδιος συ
νέβαλα στην εξέλιξή τους. Στόχος μου
είναι το βιβλίο αυτό να αποτελέσει έ
να ελάχιστο σημείο αναφοράς στα γε
γονότα, όπως αυτά διαδραματίστη
καν, αλλά και να αποτελέσει έναν
μπούσουλα σ’ αυτούς που θα αναζη
τήσουν την ιστορική αλήθεια στο μέλ
λον. Αλλά, πρώτα απ’ όλα, το βιβλίο
αυτό είναι ένα λιθαράκι, εμπόδιο λησμονιάς σ’ αυτούς που θέλουν ή έχουν
την τάση να ξεχνούν...”.
Μ’ αυτές τις ενδιαφέρουσες επισημάν
σεις ξεκινάει το βιβλίο του ο συνάδελ
φος Ανδρικόπουλος, ένα βιβλίο το ο«>■ ποίο περιέχει πλήθος ντοκουμέντων
για την πρώτη συνδικαλιστική περίοδο
του Σώματος. Ο συναισθηματισμός

του συγγραφέα είναι έκδηλος, αλλά η
γραφή του διακρίνεται από αυστηρότη
τα, η οποία πηγάζει από τη γνώση προ
σώπων, πραγμάτων και καταστάσεων,
αλλά και από την απόσταση του χρό
νου που μεσολάβησε. Έχουμε τη γνώ
μη πως η προσπάθεια του συναδέλφου
είναι πολύ σημαντική για την αυτογνω
σία του χώρου της Αστυνομίας και συ
γκαταλέγεται στις ελάχιστες έως ανύ
παρκτες προσπάθειες των τελευταίων
ετών, που αποσκοπούν να περιγρά
φουν ποικιλότροπα τον χώρο μας.

Περί Ασφάλτου και Συμβάντων”, το υ
Α νθυπ ασ τυνομου Ιω ά ν ν η Στρ α τιδ ά κ η .

Ιωάννης Π. ΣιρατΛοκης

Ασφάλτου
MBADjlflEI
'ίίφιΛΐίΐ&ϊΕ’ΐ τ

Τα τροχαία ατυχήματα που σημειώνο
νται κάθε χρόνο στη χώρα μας επιβε
βαιώνουν το σοβαρότατο πρόβλημα
της οδικής ασφάλειας που αντιμετωπί
ζουμε ως κοινωνία. Καθημερινά, τα
δελτία ειδήσεων και οι εφημερίδες ε
νημερώνουν μια απαθή κοινή γνώμη,
παραθέτοντας την ωμή αλήθεια των α
ριθμών. Η επιθετική οδήγηση που ξε
κινά πολλές φορές από τον επιδεικτικό
τρόπο μιας αλαζονικής συμπεριφοράς,
την επήρεια αλκοόλ και άλλων ψυχο
τρόπων ουσιών, η αγνόηση των βασι
κών κανόνων ασφαλούς οδήγησης,
σκιαγραφούν τις βασικότερες αιτίες
της καθημερινής “νεοελληνικής παρά
νοιας” στην άσφαλτο. Αυτή την παρά
νοια την πληρώνουμε ετησίως με χι
λιάδες “αδικαιολόγητα” νεκρούς, οι ο
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ποίοι δίνουν και το μέτρο του προβλή
ματος που αντιμετωπίζει η ελληνική
κοινωνία.
Η παράλογη αυτή ανθρωποθυσία α
παιτεί την εφαρμογή μιας ολοκληρω
μένης πολιτικής τόσο στο επίπεδο της
πρόληψης και της ενημέρωσης όσο και
στο επίπεδο εφαρμογής μιας αποτελε
σματικής και συντονισμένης δράσης
των φορέων που εμπλέκονται στη
στρατηγική αντιμετώπισής του.
Μια σημαντική προσπάθεια προς αυ
τή την κατεύθυνση αποτελεί και το
συγγραφικό πόνημα του συναδέλφου
Ανθυπαστυνομου Ιωάννη Στρατιδάκη,
που υπηρετεί στο Τμήμα Τροχαίας
Χανίων και ο ο οποίος επέλεξε να κα
ταθέσει τις γνώσεις και την εμπειρία
του στην ενημέρωση των οδηγών στα
θέματα της οδικής ασφάλειας. Ευαι
σθητοποιημένος μέσα από τον ανθρώ
πινο πόνο της εμπειρίας ενός τροχαίου
ατυχήματος, συνειδητοποίησε και κα
ταθέσει στοιχεία και πληροφορίες για
του καθοριστικούς παράγοντες που ο
δηγούν στο τροχαίο ατύχημα. Χρησι
μοποιεί απολύτως κατανοητή γλώσσα
και είναι περιγραφικότατος στις αφη
γήσεις του, γεγονός που διεγείρει το
ενδιαφέρον του αναγνώστη. Ρίχνο
ντας το μεγαλύτερο βάρος του στις
πληροφορίες σχετικά με τον Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας μας παρέχει κά
θε χρήσιμο στοιχείο που μπορεί να
μας κατευθύνει στο πνεύμα της ασφα
λούς οδήγησης. Πρόκειται για μια
καθ’ όλα αξιέπαινη εργασία που βοη
θάει όλους μας να συνειδητοποιήσου
με ότι μπορούμε να προλάβουμε πολ
λές δυσάρεστες εξελίξεις στην άσφαλ
το, όταν εφοδιαστούμε με γνώσεις και
αλλάξουμε συμπεριφορά και στάση.
Το βιβλίο προλογίζουν ο Υπεύθυνος
Αγωγής Υγείας της Β/βάθμιας Βασί
λειος Λούμπος και ο Διοικητής Τρο
χαίας Χανίων Αστυν. Α' Βασίλειος
Στεφανουδάκης.
“Ελληνική Σημαία 480 π.Χ. - 2000
μ.Χ.”, του Αστυνόμου Α' Δημητρίου Αγ·
γελή> εκδόσεις “Προσκήνιο”.
Αφορμή της ανωτέρω συγγραφής υ
πήρξε η σεμιναριακή μεταπτυχιακή
διατριβή του Αστυνόμου Α ' Δημ. Αγγελή στα πλαίσια της Σχολής Μετεκ
παίδευσης Επιτελών Στελεχών της Ελ-

ληνικής Αστυνομίας. Πρόκειται για
μια ολοκληρωμένη μελέτη, εμπλουτι
σμένη με πλούσιο φωτογραφικό υλικό,
210 σελίδων. Στην ουσία είναι μια μο
νογραφία για την ελληνική σημαία,
που καταγράφει γεγονότα με επίκε
ντρο την σημαία των Ελλήνων από την
κλασική αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Το
βιβλίο αναφέρεται με ενδελέχεια
στους στην ιστορία, εξέλιξη, συμβολι
σμούς, σημασία και ρόλο καθεμιάς α
πό τις σημαίες που παρουσιάστηκαν
σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του
ελληνικού έθνους. Η ταξινόμηση που
υπάρχει στο βιβλίο ακολουθεί την εξής
χρονολογική σειρά: ναυμαχία της Σα
λαμίνας, κλασική αρχαιότητα, μακε
δονική περίοδος, αλεξανδρινή περίο
δος, ρωμαϊκή περίοδος, βυζαντινή πε
ρίοδος, Οικουμενικό Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως, Μεσαίωνας, ο
θωμανική περίοδος, επανάσταση του
1821, απελευθερωτικοί αγώνες, σύγ
χρονη περίοδος. Στο έργο μελετάται
και αναλύεται διεξοδικά και σε βάθος

Α ημ ήζρ ης

το εθνικό μας σύμβολο δια μέσου των
αιώνων και των χιλιετιών και δίνεται
στον αναγνώστη η δυνατότητα ενημέ
ρωσης και ενίσχυσης της ιστορικής
του μνήμης και αυτογνωσίας. Στο ίδιο
βιβλίο περιέχονται χαρακτηριστικές
περιπτώσεις ηρώων του ελληνικού Γένους που έμειναν στην ιστορία μας ως
υπερασπιστές της ελληνικής σημαίας,
καταλογογράφηση των πολεμικών μας
σημαιών, οι όρκοι που κατά εποχές δί
δονταν στο όνομα της σημαίας μας,
φράσεις που αναγράφονταν επί των
σημαιών μας και φυσικά, οι τρόποι
που φέρονται, αναρτώνται και κρατώ
νται οι σημαίες, τα ποιήματα που είναι
αφιερωμένα στο εθνικό μας σύμβολο,
ο εθνικός μας ύμνος και τα σχετικά νομοθετήματα και διατάγματα που κα
θιέρωσαν τη σύγχρονη μορφή της ση
μαίας των Ελλήνων. Την έκδοση προ
λογίζουν ο πρύτανης του Πολυτεχνεί
ου Κρήτης Ιωάννης Φίλης και ο κο
σμήτορας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Μιχάλης Βάμβουκας.
□

Κ . Α γ γ ιλ ή ς

Ελληνική Σημαία
(480 π.Χ. - 20001

Π ρόλογοι
Γιάννης Λ Φίλης
llpvnrmc Ιι·>»’·ι»/«!·«.
Μ ι/ά λ η ς Ι ΒαμβαΙΛΤίις
Κ ιΛ ηγιμη, ΙΙ<η·»*ΐΛΚ|μι<·\ι ΚμΛ-H,

_χν«

TO Μ Ο Ν Α Δ Ι Κ Ο Β ΙΒ ΛΙΟ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΝΤΚ. ΑΝΛΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σ Τ Η Ν Π Α Γ Κ Ο Σ Μ ΙΑ Β ΙΒ Λ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥ Ν ΔΙΚ Α Λ ΙΣ Μ Ο ΣΤΗΝ Α ΣΤΥΝΟ Μ ΙΑ

IT W
'ϊφΟΗ
'(Σίϊΐν
Jots

...Είχαν περάσει 150 χρόνια λειτουργίας των
αστυνομικών σωμάτων, οι συνθήκες εργασίας των
εργαζομένων σ’ αυτά ήταν κάτι παραπάνω από
απερίγραπτα καταπιεστικές, αφάνταστα σκληρές και
απάνθρωπες. Όλοι τους βίωναν ένα μακρύ σκοτεινό
μεσαίωνα...
Όλα αυτά και άλλα πολλά συνέβαιναν κι ανατράπηκαν
ξαφνικά όταν εμείς, μια χούφτα αστυνομικοί, όλοι
χαμηλόβαθμοι, αστυφύλακες και αρχιφύλακες, απλοί
εργαζόμενοι δηλαδή, αποφασίσαμε παίρνοντας τεράστιο
ρίσκο να οργανώσουμε συνδικαλισμό στην Αστυνομία!!!
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Μέρος Β'

της οικογένειας
στην Ελλάδα

πρόσωπα. Φαίνεται πάλι, ότι η συχνό
τητα επισκέψεων ανάμεσα στα μέλη
της ευρύτερης οικογένειας στην Αθή
να είναι στο ίδιο βαθμό περίπου, όπως
στις υπόλοιπες επαρχιακές πόλεις και
τα χωριά (πίνακας 5).

ΤηΑεψωνική επικοινωνία
ανάιιεσα στα υέλη Tnc
οικονένειαο

Ομοιότητες και διαφορές
Εννύτπτα. αλληλεπίδραση
και επικοινωνία
Μια δεύτερη σειρά ερευνών μελέ
τησε τη συνάφεια ανάμεσα σε ψυχο
λογικές διαστάσεις και στοιχεία της
λειτουργίας της ελληνικής οικογέ
νειας, όπως η εγγύτητα, οι συναισθη
ματικές σχέσεις, η αλληλεπίδραση και
η επικοινωνία (Γεώργας, Γκαρή, Χριστακοπούλου, Μυλωνάς, Παπαλόη,
1998). Η διδακτορική διατριβή της
Παπαδήμου (1999) μελέτησε τις μετα
βλητές αυτές με πανελλήνιο δείγμα ά
νω των 1300 ατόμων, ηλικίας 16 έως
80 ετών.

ρουν σημαντικά. Φαίνεται ότι ένα ση
μαντικό ποσοστό των οικογενειών στη
Αθήνα κατοικούν σε παρακείμενους
χώρους ή σπίτια, όπως συμβαίνει και
στο παραδοσιακό χωριό. Στην Αθήνα,
οικογένειες που φαινομενικά παρου
σιάζονται ως πυρηνικές (διότι κατοι
κούν στο διαμέρισμα μόνον ο πατέρας,
η μητέρα και τα ανήλικα παιδιά) έχουν
σε διπλανό διαμέρισμα ή σε διπλανό
σπίτι ή στην ίδια γειτονιά στενούς συγ

Πίνακας 4.
Σχετικές συχνότητες γεωγραφικής εγγύτητας
με τα πρόσωπα της εκτεταμένης οικογένειας ως προς τον τόπο κατοικίας
(Παπαδήμου, 1999)

Παππούδες/Γιαγιάδες

Κατοίκηση των αελών
της Βαρύτερης οικογένειας
Μια ερώτηση αφορά στη γεωγραφι
κή εγγύτητα των μελών της ευρύτερης
οικογένειας, δηλαδή, πόσο κοντά κα
τοικούν με τα υπόλοιπα μέλη της ευ
ρύτερης οικογένειας. Τα αποτελέσμα
τα είναι αντίστοιχα με αυτά της Μουσούρου (1985). Ο Πίνακας 4 συγκρί
νει (βλ. πίν. 4), τους κάτοικους της ευ
ρύτερης περιοχή της πρωτεύουσας (Α
θήνα, Πειραιάς και προάστια), Ν=522
με τους κατοίκους πόλεων με πληθυ
σμό άνω των 10.000 κατοίκων
(Ν=307) και τους κατοίκους χωριών
με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοί
κων (Ν=432). Παρατηρούμε ότι το πο
σοστό των συγγενών που κατοικούν
στις τρεις αυτές κατηγορίες δεν διαιρέ
του
Δημήτριου ΓΕΩΡΓΑ
Καθηγητή Κοινωνικής Ψυχολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών

Ερωτήσαμε, επίσης, (πίνακας 6) τη
συχνότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας
με πρόσωπα της ευρύτερης οικογέ
νειας. Σαφής είναι η εικόνα των συ
χνών τηλεφωνικών επαφών στην Αθή
να. Η σύγκριση με τις επαρχιακές πό
λεις και τα χωριά δείχνει πάλι την ίδια
εικόνα. Επομένως, η δήθεν απομονω
μένη πυρηνική οικογένεια της Αθήνας
δεν διαφέρει ως προς τη συχνότητα
των επισκέψεων και των τηλεφωνικών
επαφών με συγγενείς από τις αγροτικές
και ημιαστικές περιοχές της χώρας
(πίνακας 6).

Ηαδέλφια

Θείοι/Οείες

Αθήνα Πόλεις Χωριά Αθήνα Πόλεις Χωριά Αθήνα Πόλεις Χωριά
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Ίδιο σπίτι
Ίδια πολυκατοικία
Απέναντι σπίτι/ πολυκατοικία
Ίδια γειτονιά
Ίδια συνοικία
Ίδια πόλη
Μακριά
Σύνολο

8,5
10,1
1,6
3,6
6,1
21,5
48,6
29,9

9,3 10,1
9,9 7,7
6,0 3,2
9,9 13,0
4,6 5,3
23,8 19,4
36.4 41,3
39,7 39,3

1,5
6,3
1,0
2,7
9,0
43,8
35,8
20,5

0,5 0,6
5,5 6,1
4,1 2,6
5,5 9,9
6,0 7,3
39,9 32,3
38,5 41,3
21,6 25,5

1,4
6,3
1,4
3,8
9,5
43,8
33,9
22,4

0,8
5,0
4,5
7,0
6,6
40,1
36,0
23,9

1,1
6,0
1,4
9,2
7,6
30,9
43,9
25,3

Σημείωση. Αθήνα: Ευρύτερη περιοχή πρωτεύουσας (Αθήνα, Πειραιάς και προάστια), Ν = 522,
Πόλεις: Αστικός πληθυσμός (άνω των 10.000 κατοίκων), Ν =307
Χωρά: Ημιαστικός και αγροτικός πληθυσμός (κάτω των 10.000 κατοίκων), Ν=432,

γενείς, δηλαδή παππούδες, θείους, ξαδέλφια, πεθερικά, κ.ά. (πίνακας 4)

Αλληλεπιδοαοειο ηνόιιεση
στα υέλη Tnc οικηνένειαο
Η επόμενη ερώτηση αφορά στη συ
χνότητα των αλληλεπιδράσεων ανάμε
σα στα μέλη της ευρύτερης οικογέ
νειας. Ο πίνακας 5 απεικονίζει τη συ
χνότητα των επισκέψεων σε συγγενικά
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Ενδεχόμενο συμπέρασμα, λοιπόν,
είναι ότι στην Αθήνα έχει διατηρηθεί,
με κάποια μορφή, ο παραδοσιακός
τρόπος διαμονής της εκτεταμένης οι
κογένειας στο χωριό, με το να κατοι
κούν οι στενοί συγγενείς σε παρακεί
μενα διαμερίσματα και κατοικίες ή
στην ίδια συνοικία και να επικοινω
νούν τηλεφωνικά και να επισκέπτο
νται ο ένας τον άλλο συχνά. Το συμπέ
ρασμα αυτό υποστηρίζεται, επίσης, α
πό το γνωστό σε όλους φαινόμενο της

Πίνακας 5.
Σχετικές συχνότητες συναντήσεων
με τα πρόσωπα της εκτεταμένης οικογένειας ως προς τον τόπο κατοικίας
(Παπαδήμου, 1999)
Παππούδες/Γιαγιάδες

-»
τές χώρες, σε σημείο που θα ήταν δύ
σκολο να υποστηρίξει κανείς ότι δεν
λειτουργεί καθόλου στις χώρες αυτές ο
θεσμός της ευρύτερης οικογένειας,
τουλάχιστον όσον αφορά στις μορφές
των συμπεριφορών αυτών. Τρίτο συ
μπέρασμα είναι ότι, οι Έλληνες και οι
Κύπριοι διατηρούν, σε σύγκριση με τις
άλλες χώρες, πολύ στενές σχέσεις με
τα μέλη της ευρύτερης οικογένειας.
Σε δεύτερη φάση, ένα καινούργιο ε
ρευνητικό πρόγραμμα το οποίο θα διερευνήσει συστηματικά άλλες ψυχολο

Ξαδέλφια

Θείοι/θείες

Αθήνα Πόλεις Χωριά Αθήνα Πόλεις Χωριά Αθήνα Πόλεις Χωριά
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Καθημερινά
Μία φορά την εβδομάδα
Κάθε 15 μέρες
Μία φορά το μήνα
Κάθε έξι μήνες
Σε μεγάλες/ονομαστικές εορτές
Σπάνια
Σύνολο

16,5
16,5
7,4
15,3
19,4
6,2
18,6
40,4

25,2
18,4
16,3
20,4
9,5
6,1
4,1
59,9

25,8
21,2
6.8
14,0
8,5
8,1
15,7
53,8

3,1
14,1
12,9
20,0
16,4
16,9
16,7
30,1

5,1
20,0
13,2
20,0
9,4
14,9
17,4
23,3

9,2
18,1
12,3
17,8
8,6
17,2
16,9
38,3

3,8
17,0
15,0
20,3
13,7
15,2
15,0
35,8

6,0
22,0
11,2
22,0
9,2
12,8
16,8
39,2

10,2
21,1
11,7
16,9
9,1
18,0
13,0
43,0

Σημείωση. Αθήνα: Ευρύτερη πεμοχή πρωτεύουσας (Αθήναι Πειραιάς και προάστια), Ν = 522.
Πόλεις: Αστικός πληθυσμός (άνω των 10.000 κατοίκων), Ν=307.
Χωριά: Ημιαστικός και αγροτικός πληθυσμός (κάτω των 10.000κατοίκων), Ν=Α32.

μαζικής οικογενειακής μετάβασης στο
χωριό στις μεγάλες εορτές και το κα
λοκαίρι. Έχουμε, δηλαδή, όσον αφορά
στην κατοίκηση, μια μεταφορά του
σχήματος της εκτεταμένης αγροτικής
οικογένειας από το χωριό στο Αθηναϊ
κό διαμέρισμα, τουλάχιστον στο επί
πεδο των στενών σχέσεων ανάμεσα
στους συγγενείς. Μπορούμε, επομέ
νως, να μιλήσουμε για ένα σχήμα “ε
κτεταμένης αστικής οικογένειας” στην
Αθήνα.

Η διαπολιτιστική ιιελέτη
me οικογένειας
Η μελέτη της δομής και της λειτουρ
γίας της οικογένειας σε μία μόνον χώ
ρα, αποκαλύπτουν ενδιαφέροντα στοι
χεία για την ελληνική οικογένεια. Ω
στόσο, έρευνες σε μία μόνο χώρα, αν
δεν υπάρχει κάποιο μέτρο σύγκρισης,
συνήθως οδηγούν σε μονόπλευρα συ
μπεράσματα
(Georgas,
Christakopoulou, Poortinga, Goodwin,
Angleitner, και Charalambous, 1997).
Λείπουν, δηλαδή τα συγκριτικά στοι
χεία, όπως αναφέρθηκε στο αρχικό
μας ερώτημα: “Ποιες είναι οι ομοιότη
τες της ελληνικής οικογένειας με άλ
λες χώρες και αντίστροφα, πόσο μονα
δική είναι η δομή και η λειτουργία της
ελληνικής οικογένειας;”
Μελετήσαμε, λοιπόν, τις διαστάσεις
της δομής και λειτουργίας της οικογέ
νειας, συναισθηματικές σχέσεις, εγγύ
τητα, αλληλεπίδραση και επικοινωνία
με 2400 φοιτητές σε Ιόχώρες: Ελλάδα
και Κύπρο, στην Ευρώπη τη Γερμανία,
Βρετανία, Ολλανδία, Σερβία, Βουλγα
ρία, Ουκρανία, Τσεχία, την Τουρκία,
στην Ασία την Ινδία, Χονγκ Κονγκ και

Πίνακας 6.
Σχετικές συχνότητες τηλεφωνικής επικοινωνίας
με τα πρόσωπα της εκτεταμένης οικογένειας ως προς τον τόπο κατοικίας
(Παπαδήμου, 1999)
Παππούδες/Γιαγιάδες

Αθήνα Πόλεις Χωριά
%
%
%
Καθημερινά
Μία, δύο φορές την εβδομάδα
Κάθε 15 μέρες
Μία φορά το μήνα
Κάθε έξι μήνες
Σε μεγάλες/ονομαστικές εορτές
Σπάνια
Σύνολο

11,8
19,4
16,6
17,5
6,2
9,0
19,4
47,8

20,8
16,2
20,8
19,2
3,1
20,0
57,8

12,0
21,5
14,0
14,5
3,5
4,5
30,0
47,5

Ξαδέλφια

Θείοι/θείες

Αθήνα Πόλεις Χωριό
%
%
%

Αθήνα Πόλεις Χωριι
%
%
%

3,1 5,9
15,1 13,6
20,1 14,0
17,0 20,4
8,7 6,3
17,3 14,0
18,7 25,8
38,3 33.5

2,7
21,1
18,4
18,2
7.6
14,4
17,5
42.2

1,8
12,5
15,2
17,3
5,7
20,3
27,2
29,5

6,6
17,6
14,3
19,3
6,1
13,9
22,1
38,5

3,1
17,8
14,2
16,4
5,6
21,2
21,7
35.1

Σημείωση. Αθήνα: Ευρύτερη πεμοχή πρωτεύουσας (Αθήνα, Πειραιάς και προάστια), Ν = 5 22.
Πόλεις: Αστικός πληθυσμός (άνω των 10.000 κατοίκων), Ν=307.
Χωριά: Ημιαστικός και αγροτικός πληθυσμός (κάτω των 10.000 κατοίκων), Ν=432.

Κίνα, στη Βόρεια Αμερική τον Κανα
δά, και ΗΠΑ και στην Κεντρική Αμερι
κή το Μεξικό (Georgas, Mylonas, Bafiti, Christakopoulou, Poortinga, Kagitcibasi, Orung, Sunar, Kwak, Ataca,
Berry, Charalambous, Goodwin, Wang,
Angleitner, Stepanikova, Pick, Givaudan, Zhuravliova-Gionis, Konantambigi, Gelfand, Velislava, McBride-Chang,
και Kodic, υπό δημοσίευση).
Καταλήγουμε, σε δύο σημαντικά
συμπεράσματα: Πρώτον, δεν φάνηκε
να υπάρχουν σημαντικές διαφορές
στις μεταβλητές αυτές ανάμεσα στα
μέλη της πυρηνικής οικογένειες στις
χώρες αυτές. Δεύτερον, παρόλο που οι
σχέσεις με τους συγγενείς στην Ελλά
δα και τη Κύπρο βρέθηκαν να είναι πιο
στενές, τα δεδομένα από την Αγγλία,
Γερμανία ΗΠΑ, Καναδάς, Ολλανδία,
χώρες με ατομιστικές αξίες και με το
σχήμα της πυρηνικής οικογένειας, έ
δειξαν ότι υπάρχουν σχέσεις με τα μέ
λη της ευρείας οικογένειας και σε αυ

γικές παραμέτρους της οικογένειας
πραγματοποιείται σε περίπου 30 χώρες.

Συυπεοασιιατα
Κλείνοντας την εισήγηση αυτή, θα
ήθελα να συνοψίσω τα κυριότερα
σημεία της ομιλίας μου, επανερχόμε
νος στα τρία ερωτήματα που έθεσα
στην αρχή.
Το πρώτο ερώτημα ήταν “Πόσο έχει
αλλάξει η ελληνική οικογένεια σήμε
ρα Κατά πόσο, δηλαδή, έχει παύσει
να υφίσταται το σχήμα της παραδο
σιακής αγροτικής εκτεταμένης οικογέ
νειας και κατά πόσο έχει αντικατασταθεί από το σχήμα της πυρηνικής οικο
γένειας σαν αυτές που υπάρχουν στις
αστικές κοινωνίες της βόρειας Ευρώ
πης και της βόρειας Αμερικής. Είναι
γεγονός ότι, το σχήμα της αγροτικής
οικογένειας στην Ελλάδα αλλάζει στα
διακά, τα μέλη της εγκαταλείπουν το
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χωριό, εγκαταθίστανται σε αστικές πε
ριοχές όπως τα Ιωάννινα, η Πάτρα, η
Κατερίνη, και βέβαια η Αθήνα και η
Θεσσαλονίκη, όπως έχουν περιγράψει
πολλοί Έλληνες κοινωνικοί επιστήμο
νες, διότι υποχωρεί η παραδοσιακή
μορφή της οικογενειακής γεωργικής α
πασχόλησης. Οι άνθρωποι αυτοί κτί
ζουν και αγοράζουν στις περιοχές αυ
τές ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα και τα
νέα αυτά σπιτικά μπορούν να χαρα
κτηριστούν ως πυρηνικές οικογένειες.
Ωστόσο, όπως έχουμε δείξει με τις έ
ρευνες μας, δεν αρκεί η κατοίκηση
των μελών μιας οικογένειας σε ένα
σπίτι για να χαρατηριστεί ως πυρηνική
οικογένεια. Η κατοίκηση σε χωριστό
σπίτι δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι η
οικογένεια διαθέτει και τα ψυχολογικά
χαρακτηριστικά της πυρηνικής οικογέ
νειας, όπως η συναισθηματική απομό
νωση - κάτι που προβλέπει η θεωρία
του Parsons. Αν λάβουμε υπόψη ένα ε
ξαιρετικής σημασίας ψυχολογικό στοι
χείο της σημερινής ελληνικής οικογέ
νειας, δηλαδή τις οικογενειακές αξίες,
καθώς επίσης και τη γεωγραφική εγγύ
τητα και τις προσωπικές επαφές με τα
μέλη της ευρείας οικογένειας, είναι α
πολύτως σαφές ότι, λειτουργικά, η ελ
ληνική οικογένεια διατηρεί ακόμα τη
φυσιογνωμία της εκτεταμένης οικογέ
νειας, σε ένα έντονα αστικό περιβάλ
λον. Επομένως, μπορούμε να μιλήσου
με για ένα μεταβαλλόμενο σύστημα
ελληνικής οικογένειας το οποίο δομι
κά μεν φαίνεται να μοιάζει με πυρηνι
κή οικογένεια, λειτουργικά, όμως, εξα
κολουθεί να διατηρεί βασικά ψυχολο
γικά χαρακτηριστικά της εκτεταμένης
οικογένειας. Το μεταβαλλόμενο αυτό
σχήμα θα μπορούσε να ονομαστεί “ε
κτεταμένη αστική οικογένεια”. Ένα
παράδειγμα αποτελεί η μεταβολή των
οικογενειακών αξιών, οι οποίες μπορεί
να μεταβάλλονται. Τελικά, όμως, οι έ
φηβοι και οι νέοι δεν απορρίπτουν
συλλήβδην όλες τις αξίες της παραδο
σιακής ελληνικής οικογένειας. Απορ
ρίπτονται κυρίως ορισμένες αξίες
σχετικές με την κλασική-πατριαρχική
αγροτική οικογένεια και, συγκεκριμέ
να, ο αυταρχικός ρόλος του πατέρα και
η παθητική υποταγή της μητέρας. Α
ντίθετα, σημαντικές οικογενειακές α
ξίες, όπως είναι οι σχέσεις στην οικο
γένεια και οι υποχρεώσεις των παιδιών
προς την οικογένεια και τους συγγε
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νείς, εξακολουθούν να έχουν ισχύ ακό
μη και στη νεότερη γενιά. Ίσως όχι, ό
σο πριν από μία ή δύο γενεές, αλλά ού
τε ισχύει αυτό που ορισμένοι υποστη
ρίζουν, δηλαδή, ότι οι αξίες αυτές έ
χουν καταλυθεί εντελώς. Με άλλα λό
για δεν έχει εκλείψει η λειτουργία της
εκτεταμένης ελληνικής οικογένειας
στην Αθήνα, τη Θεσσαλονική και σε
άλλες μεγαλύτερες αστικές περιοχές
της χώρας μας.
Σε πρόσφατη έρευνα, της Αφροδίτης
Τεπέρογλου (1998), μελετήθηκαν οι
στάσεις των νέων για θέματα της ελλη
νικής κοινωνίας. Όσον αφορά στον θε
σμό της οικογένειας, βρέθηκε ότι το
58% τον θεωρούν “ιερό”, 6,4% θεω
ρούν ότι συμβάλλει στην ολοκλήρωση
του ανθρώπου και, ίσως το πιο εντυπω
σιακό, μόνο 4,6% θεωρούν ότι ο θε
σμός της οικογένειας περνάει κρίση.
Σε άλλη πρόσφατη δημοσκόπηση
της Γενικής Γραμματείας Νεολαίας,
νέοι περιγράφουν τα προβλήματα της
γενιάς τους ως εξής, με στρες, αδιαφο
ρία, ανεργία, οικολογική καταστροφή,
μοναξιά, κ.α. Ωστόσο, 97,8%, ένα πά
ρα πολύ υψηλό ποσοστό, δίνουν ιδιαί
τερη σημασία στο θεσμό της οικογέ
νειας. Βρέθηκε, επίσης, ότι 70% των
εργαζομένων νέων συνεχίζουν να κα
τοικούν με την οικογένειά τους, ένδει
ξη σύμφωνα με τους συγγραφείς της έ
ρευνας, των καλών σχέσεων των νέων
με τους γονείς τους.
Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι η κατά
σταση της σημερινής ελληνικής οικο
γένειας είναι ειδυλλιακή και χωρίς
προβλήματα. Η διαδικασία της προ
σαρμογής στο σχετικά καινούργιο
σχήμα της αστικής ζωής, η εισβολή
των ξένων προτύπων από την τηλεό
ραση, τα εισαγόμενα προϊόντα, η μου
σική, κ.ά. έχουν δημιουργήσει μια και
νούργια κοινωνική πραγματικότητα, η
οποία έχει ως συνέπεια, σε αρκετές πε
ριπτώσεις, την εμφάνιση σοβαρών ψυ
χολογικών προβλημάτων στα μέλη της
οικογένειας.
Το δεύτερο ερώτημα ήταν “Είναι α
ναπόφευκτη η μεταβολή του σχήματος
της ελληνικής οικογένειας σε τύπο δυ
τικού πολιτισμού;”. Το βασικό συμπέ
ρασμα από τις διαπολιτισμικές μελέτες
μας για την πορεία εξέλιξης της οικο
γένειας είναι ότι, η χώρα μας - και πολ
λές άλλες χώρες στον κόσμο - δεν ακο
λουθεί αναγκαστικά το ίδιο μονοπάτι
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προς το σχήμα της πυρηνικής οικογέ
νειας που ακολουθούν χώρες της βό
ρειας Ευρώπης και της βόρειας Αμερι
κής. Αντίθετα, υπάρχουν ορισμένοι
κοινωνικοί επιστήμονες που πιστεύ
ουν, όπως και εμείς, ότι η πολιτισμική
και ιστορική ιδιαιτερότητα της κάθε
χώρας επηρεάζει την πορεία εξέλιξης
του θεσμού της οικογένειας, με αποτέ
λεσμα να υπάρχουν ποικίλα μονοπάτια
που καταλήγουν σε διαφορετικά σχή
ματα οικογένειας. Οι πρόσφατες απο
σχίσεις χωρών από την πρώην Σοβιετι
κή Ένωση, οι διενέξεις στα Βαλκάνια
και σε τόσα άλλα μέρη του κόσμου εί
χαν ως σημαντικό αιτιολογικό παράγο
ντα και την ανάγκη για διατήρηση της
εθνικής ταυτότητας στις χώρες αυτές δηλαδή, την ψυχολογική ανάγκη των
κατοίκων των χωρών αυτών να διαφυ
λάξουν τα πολιτισμικά στοιχεία της
χώρας τους- την ιστορία, τη γλώσσα
και τη θρησκεία, τα ήθη και τα έθιμα,
στοιχεία δηλαδή που είναι αναπόσπα
στα συνδεδεμένα με τη μορφή της οι
κογένειας. Στο λογοπαίγνιο, “Τι Λωζάνη, τι Κοζάνη”, θα τολμούσα να απα
ντήσω ότι, όσον αφορά στη λειτουργί
α της ελληνικής οικογένειας του μέλ
λοντος, είναι σαφές ότι αυτή θα μετα
βάλλεται σταδιακά - ο κόσμος αλλάζει
και δεν μπορεί η ελληνική κοινωνία να
μείνει στάσιμη - αλλά, πιστεύω ότι θα
διατηρήσει αρκετές από τις παραδο
σιακές ιδιαιτερότητές της. Επομένως,
αντί η Κοζάνη να προσπαθήσει να γί
νει Λωζάνη, είναι καλύτερο να εξελι
χθεί σύμφωνα με τη δική της ιστορία
και τη δυναμική της.
Στο ερώτημα “Ποιες είναι οι ομοιό
τητες της ελληνικής οικογένειας με
άλλες χώρες και αντίστροφα, πόσο μο
ναδική είναι η δομή και η λειτουργία
της ελληνικής οικογένειας”, οι διαπολιτισμικές μας συγκρίσεις δείχνουν ό
τι, παρόλο που υπάρχουν μοναδικά ι
στορικά και πολιτισμικά στοιχεία που
συνδέονται με τη λειτουργία της ελλη
νικής οικογένειας, υπάρχουν επίσης ο
μοιότητες με το οικογενειακό σχήμα
άλλων χωρών, για παράδειγμα τη Σερ
βία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, αλλά
και με μακρυνές χώρες, όπως η Ινδία
και η Κίνα, ενώ υπάρχουν διαφορές με
τη λειτουργία της οικογένειας σε άλ
λες χώρες, όπως η Αγγλία, η Γερμανία
και η Αμερική.
Κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραμ-

Επιλέγουμε
και
Διαφέρουμε
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μίσω ότι η λειτουργία της οικογένειας
- δηλαδή, η εγγύτητα της κατοίκησης,
η οικονομική απασχόληση, και η μορ
φή των σχέσεων ανάμεσα στα μέλη
της ευρύτερης οικογένειας - αποτε
λούν, κατά τη γνώμη μου, το κλειδί για
την κατανόηση των κωδικών διαφορο
ποίησης των σχημάτων της οικογέ
νειας. Η πρόκληση για την ψυχολογία
είναι να επικεντρώσει τις προσπάθειές
της στη μελέτη της ποσότητας και της
ποιότητας των σχέσεων ανάμεσα στα
μέλη της οικογένειας. Η ψυχολογία θα
πρέπει να διερευνήσει τις συναρτήσεις
ανάμεσα στα ποικίλα σχήματα της οι
κογένειας και τις αλληπιδράσεις ανά
μεσα στα μέλη, και τελικά, να εστιάσει
στις επιπτώσεις που έχουν τα στοιχεία
αυτά στη διαμόρφωση της προσωπικό
τητας, των στάσεων, των αξιών, της
συμπεριφοράς και άλλων ψυχολογι
κών μεταβλητών των μελών της οικο
γένειας.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΡΕΝΣΙΣ ΛΙΚΕΡΤ
Του Αστυνομικού Διευθυντή Γρηγορίου Παπαγιάννη,
πτυχιούχου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων (πρώην ΑΣΟΕ)
παρούσα άσκηση εκτελείται δύο φορές και γι' αυτό καλείσαι να απαντήσεις στις παρακάτω (20) ερωτήσεις μία φορά με την ιδιότητα
του προϊστάμενου και μία με την ιδιότητα του υφισταμένου, επιλέγοντας για κάθε ερώτηση μία μόνο απάντηση από τις τέσσερις που
αντιστοιχούν στις ισάριθμες στήλες. Κατόπιν άθροισε τις επιλογές κάθε στήλης και βρες τα (4) μερικά σύνολα ως προϊστάμενος και
τα (4) μερικά σύνολα ως υφιστάμενος. Ο τύπος και η απόδοση του συστήματος του οργανισμού όπου εργάζεσαι ως υφιστάμενος και ως
προϊστάμενος ακολουθούν στο επόμενο τεύχος.

Η

Σύστημα 1

Σύστημα 2

Σύστημα 3

Σύστημα 4

Πόση εμπιστοσύνη υπάρχει προς τους υφιστάμενους;

Καθόλου

Συγκαταβατική

Αρκετή

Πλήρης

Πόσο ελεύθερα αισθάνονται οι υφιστάμενοι, να συζητούν
εργασιακά θέματα με τους προϊσταμένους τους.

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Απόλυτα

Καταβάλλεται προσπάθεια να χρησιμοποιούνται
οι γνώσεις / ιδέες των υφισταμένων;

Σπάνια

Ενίοτε

Συνήθως

Πάντοτε

Τι χρησιμοποιείται συνήθως για την παρακίνηση
των ανθρώπων; (1=φόβος, 2=απειλή, 3= τιμωρία,
4=αμοιβή, 5=συμμετοχή)

1,2,3 και ενίοτε 4

4 και λίγο 3

4 και λίγο 3 και 5

5 και 4

Ν
ΚΙ

Ποιοι (σε ποιο επίπεδο) αισθάνονται υπεύθυνοι
για την επιτυχία των στόχων της οργάνωσης;

Κυρίως οι ανώτατοι Οι ανώτατοι
και οι μεσαίοι

Σχεδόν σε όλα τα
επίπεδα

Σε όλα τα
επίπεδα

Κ
»

Πόση συνεργασία υπάρχει στις ομάδες εργασίας;

Καθόλου

Λίγη

Κάποια

Πολύ

π

Πόση επικοινωνία αποβλέπει στην επιτυχία
των στόχων της οργάνωσης;

Πολύ λίγη

Λίγη

Αρκετή

Η περισσότερη

Ποια η κυρίως κατεύθυνση της επικοινωνίας;

Προς τα κάτω

Κυρίως προς
τα κάτω

Πάνω-κάτω

Προς όλες τις
κατευθύνσεις

Πως γίνεται δεκτή η προς τα κάτω επικοινωνία;

Καχύποπτα

Ίσως καχύποπτα

Επιφυλακτικά

Ελεύθερα

Πόσο ακριβής είναι η προς τα επάνω επικοινωνία;

Συχνά λάθος

Φιλτραρισμένη

Περιορισμένης
ακρίβειας

Ακριβής

Πόσο καλά γνωρίζουν οι προϊστάμενοι
προβλήματα των υφισταμένων;

Πολύ λίγο

Λίγο

Αρκετά

Πολύ καλά

Σε ποιο σημείο λαμβάνονται συνήθως οι αποφάσεις;

Κυρίως ψηλά

Η πολιτική ψηλά,
όμως υπάρχει &
κάποια εκχώρηση

Η γεν. πολιτική
ψηλά, τα άλλα με
αρκετή εκχώρηση

Παντού, και
συντονισμένα

Από πού προέρχονται τα τεχνικά και τα άλλα στοιχεία
που χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων;

Ανώτατους

Ανώτατους και
μεσαίους

Σχεδόν από παντού Απ' όλα τα
επίπεδα

Έχουν ανάμειξη οι υφιστάμενοι στις αποφάσεις
που σχετίζονται με το έργο τους;

Καμία

Ενίοτε ερωτούνται

Συνήθως
ερωτούνται

Πλήρη
ανάμειξη

Τι επιπτώσεις έχει η διαδικασία λήψεως των αποφάσεων
στην παρακίνηση των ανθρώπων;

Καμία,

Πολύ λίγη

Κάποια

Πολύ

Πως καθορίζονται οι αντικειμενικοί στόχοι του οργανισμού;

Με εντολή

Με εντολή,
ύστερα από
κάποιες ερωτήσεις

Ύστερα από
συζήτηση
με εντολή

Από την ομάδα
(εκτός από τα
έκτακτα).

ο

Πόση συγκαλυμμένη αντίδραση υπάρχει προς τους στόχους
του οργανισμού;

Μεγάλη

Αρκετή

Λίγη

Καθόλου

■

Υπάρχει άτυπη οργάνωση που αντιστρατεύεται την τυπική;

Βέβαια

Συνήθως

Ενίοτε

Όχι

A

Πόσο συγκεντρωτικές είναι οι λειτουργίες
της επιθεώρησης και του ελέγχου;

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

r

Τι χρήση γίνεται των στοιχείων κόστους, παραγωγικότητας;

Αστυνόμευση
και τιμωρία.

Αμοιβή και
τιμωρία

Αμοιβή και
αυτοκατεύθυνση

Αυτοκατεύθυνση
και επίλυση
προβλημάτων

Η
Γ

■
A
Π
A
«
=
»
A
Κ

■

■
κ.
ο
■
Ν
Λ
Ν

■
A

A
rn
«*»
A

■

Τ
Γ

ο
X

X
ο

Σύνολο επιλογών κάθε στήλης:
Τύπος συστήματος κάθε στήλης:
Απόδοση κάθε συστήματος:

Νοέμβριος/Δεκέμβριος 2001 - Αστυνομική Επιθεώρηση 753

^οέρβριος/Δ εκεμβριος‘2'001

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΖΑΓΟΡΙ: Μια μοναδική φύση, αλλά και μια ζη- § H f
λεμένη τοπική κουλτούρα. Μια ζωντανή ιστό- &.·'·
ρία αλλά κι ένας απόμακρος θρύλος. Μια ά
γης. Τα πρώτα δείγματα της ο
φθαστη αρχιτεκτονική πέτρας αλλά κι ένας
μορφιάς του τόπου τα δείχνει
σπάνιος ζωντανός κόσμος που ζει στην πλού παιχνιδίζοντας η διαδρομή.
σια χλωρίδα και πανίδα, με διάφορες ονομασί Στην αρχή διατακτικά, στη
συνέχεια πιο τολμηρά θα αρ
ες, είδη και χρώματα. Στο Ζαγόρι νοιώθεις ό χίσει η εκπαίδευση από τη θε
τι αυτό που περίμενες να δεις υστερεί σε σχέ ά φύση που επιδεικνύει τις
ση με ότι βλέπουν τα μάτια σου και μπορεί να φανταστικές ομορφιές της
στους επισκέπτες της. Το ότι
συνειδητοποιήσει το μυαλό σου. 0 ανθρώπι
βρίσκεσαι στο Ζαγόρι θα το
νος νους τα χάνει... Τα επίθετα που μπορείς καταλάβεις βλέποντας το ασύ
να χρησιμοποιήσεις για να περιγράφεις την ο γκριτο δέσιμο της πέτρας με
μορφιά του τοπίου τελειώνουν σύντομα και, έ  το χρώμα του ουρανού και α
πό τη ικανότητα αυτού του τό
χοντας βάλει μια και δυο φορές τον υπερθετι που να μεταμορφώνεται συνε
κό βαθμό, νοιώθεις φλύαρος, παύεις να μιλάς χώς καθώς περνά μπροστά α
και χάνεσαι στη μαγεία. Το Ζαγόρι σε καλεί να πό τα μάτια σου παίζοντας με
τις αισθήσεις και τα χρώματα.
αφουγκραστείς τα μυστικά του, να του παρα Οι κατηφοριές και οι ανηφοδοθείς. Για να απολαύσεις την κάθε λεπτομέ ριές του φιδίσιου ασφαλτο
ρεια του τοπίου, την κάθε μυρωδιά πρέπει να στρωμένου δρόμου, που ενώ
νει όλα τα χωριά μεταξύ τους,
ξεφ ύγεις απ’ τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο,
δεν θα σας ταλαιπωρήσουν
να περπατήσεις ανταποκρινόμενος στο κάλε μιας και το μάτι ακούραστα
θα παρακολουθεί τους σχημα
σμα της φύσης, με τις πλανεύτρες διαθέσεις.

Το Ζαγόρι είναι η περιοχή
που έχει σαν νότια όρια το μα
κρόστενο Μιτσικέλι (1810 μ.),
το βουνό που βρέχει η πιο ι
στορική λίμνη της πατρίδας
μας, η Παμβώτιδα. Βόρεια τα
σύνορα καθορίζει ο ποταμός
Αώος, ανατολικά βρίσκεται το
Μαυροβούνι
Μετσόβου
(2.100 μ) και δυτικά δεσπόζει
το ορεινό συγκρότημα της
Τύμφης (2450 μ).
Στη μέση αυτού του ανάπο
δου τριγώνου που έχει έκταση
1053 τετραγωνικά χιλιόμετρα
βρίσκονται σαράντα πέντε
(45) χωριά, χτισμένα σε υψό
μετρο από 500 μέχρι 2500 μέ
τρα και μια φύση που έχει να
προσφέρει άπειρους ορίζο
ντες, ψηλά και ογκώδη βουνά,
πυκνά και αειθαλή δάση, ορει
νές και εύφορες κοιλάδες,
στενά και καταπράσινα ορο
πέδια, μικρές κι αμόλυντες λί
μνες, ορμητικά κι αείρροα ποτάμια.
Από την Αθήνα μέχρι το Ζαγόρι η α
πόσταση είναι 460 χιλιόμετρα. Από τη
Θεσσαλονίκη, μέσω Κόνιτσας, 320
χιλιόμετρα. Αν ξεκινήσετε από τα
Γιάννενα, οδηγώντας στην Εθνική οδό
Κόνιτσας - Ιωαννίνων, λίγο μετά το
χωριό Μεταμόρφωση (19 χιλιόμετρα
από τα Γιάννενα), πρέπει να στρίψετε

δεξιά, σύμφωνα και με τις πινακίδες.
Το ό,τι έφτασες, πάντως, στο Ζαγό
ρι δεν χρειάζεται να στο πουν οι πλη
ροφοριακές πινακίδες. Στο ψιθυρίζει
το τοπίο όπου, σχεδόν σε κάθε στροφή
του δρόμου, οι εκπλήξεις διαδέχονται
η μία την άλλη και όπου κυρίαρχα εί
ναι τα χρώματα που δίνουν διαφορετι
κό ύφος σε κάθε ώρα της ημέρας, σε
κάθε γωνιά αυτής της πανέμορφης

τισμούς των δέντρων στις
πλαγιές των βουνών που σε
αρκετά σημαία παίρνουν διαστάσεις
ονείρου.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η ονομασία του δόθηκε τον 6ο αιώ
να μ.Χ. επί Ιουστινιανού. Είναι σύνθε
τη λέξη με σλαβική καταγωγή και παράγεται από το Ζα, που σημαίνει πίσω
και το γκόρι, που σημαίνει βουνό.
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Πραγματικά το Ζαγόρι είναι η περιοχή
που βρίσκεται πίσω από το βουνό (το
Μιτσικέλι). Η περιοχή του Ζαγορίου
έγινε γνωστή για τον πολιτισμό που α
ναπτύχθηκε σ’ αυτή, άκμασε, αναδεί
χτηκε και μεγαλούργησε κυρίως κατά
τον 17ο, 18ο και 19ο αιώνα. Σ’ αυτόν
τον τόπο αναπτύχθηκε κατά τα έτη
1600 έως 1820 ένας ιδιότυπος αστικός
πολιτισμός σε μια εποχή που το Ελλη
νικό έθνος βρισκόταν σε βαριά κατα
πίεση από τον Οθωμανό κατακτητή. Ο
πολιτισμός αυτός εκδηλώθηκε σε όλες
τις εκδηλώσεις της ζωής κι άφησε τα ί
χνη του στο δομημένο περιβάλλον. Τα
βασικά στοιχεία που οδήγησαν στην
ανάπτυξη αυτού του πολιτισμού είναι
η αυτοτέλεια και η αυτοδιοίκηση που
είχε το Ζαγόρι από την Βυζαντινή επο
χή και που επεκτάθηκε από τα προνό
μια που απέσπασαν οι Ζαγορίσιοι από
τους Τούρκους, η απαγόρευση να
μπαίνουν οι Τούρκοι στο Ζαγόρι χωρίς
άδεια και ο θεσμός του Βοϊνίκου. Η
αυτοτέλεια και η αυτοδιοίκηση δη
μιούργησαν την υποδομή στο χώρο για
να δεχτεί τα αποτελέσματα του τρίτου
στοιχείου, του Βοϊνίκου. Σύμφωνα με
το Βοϊνίκο ορισμένος αριθμός ανδρών
κάθε χωριού, κάθε χρόνο υπηρετούσε
στους σουλτανικούς στάβλους. Με την
υπηρεσία τους αυτοί οι Ζαγορίσιοι Βοϊνίκηδες (ιπποκόμοι) κατόρθωσαν να
κερδίσουν την εκτίμηση και να απο
κτήσουν ιδιαίτερες σχέσεις με τους
Τούρκους μεγιστάνες. Πολλοί κατόρ
θωσαν να πάρουν τον βαθμό του “έ

Το ΙΙάπιγχο (πάνω αριστερά).
Εσωτερικό παραδοσιακού σπιτιού
(πάνω δεξιά).

φιππου αξιωματικού”. Μετά την απο
στράτευσή τους κατάφερναν να παίρ
νουν θέσεις κλειδιά στην Οθωμανική
αυτοκρατορία. Εργατικοί και έξυπνοι
καθώς ήταν, γίνονται ηγεμόνες στις
Παραδουνάβιες χώρες, διπλωμάτες ή
δραγουμάνοι, γιατροί ή τραπεζίτες,
καθηγητές ή δάσκαλοι καθώς και πε
τυχημένοι έμποροι. Οι Ζαγορίσιοι της
Κωνσταντινούπολης κατορθώνουν
στα τέλη του Που αιώνα να αντικατα
στήσουν το βοϊνίκο (επιστράτευση) με
κεφαλικό φόρο, ενώ διατηρούν την
αυτοδιοίκηση και την αυτονομία. Δημιουργείται μ’ αυτόν τον τρόπο ένας
αστικός πολιτισμός σε ορεινό και α
γροτικό τοπίο. Τα χωριά αποτελούν
κέντρα παραθερισμού για τους Ζαγορίσιους, που γυρνάνε για λίγο καιρό
στο σπίτι τους για να ξεκουραστούν
και ξαναφεύγουν για να ασχοληθούν
με το επάγγελμά τους. Οι Ζαγορίσιοι,
πρώτοι στην Ελλάδα, άρχισαν να φο
ράνε τα φράγκικα (Ευρωπαϊκά) ρούχα
σε σημείο που σήμερα να τα θεωρού
με σαν την παραδοσιακή στολή του
Ζαγορίου και να μην έχουμε καταστα
λάξει πιο ήταν το αυθεντικό παραδο
σιακό αντρικό ντύσιμο. Όσο για την
γυναικεία μόδα, αυτή γινόταν πρώτα
γνωστή στο Ζαγόρι και ύστερα στην
Αθήνα. Ο πλούτος στο Ζαγόρι περισ
σεύει. Αρχίζουν να κτίζονται καινούρ

για και μεγαλύτερα σπίτια, δίπατα και
τρίπατα, στολισμένα με τοιχογραφίες,
ζωγραφιστά και σκαλιστά ταβάνια. Η
ιδιόμορφη αρχιτεκτονική που αναπτύ
χθηκε βασίζεται στην αφθονία της πέ
τρας και ιδίως του φλύσχη. Τα σπίτια
είναι δεμένα πολύ με το τοπίο, την ψυ
χοσύνθεση και τον τρόπο ζωής των κα
τοίκων του Ζαγορίου. Ένα καταπλη
κτικό παράδειγμα μίμησης των έργων
της φύσης από τον άνθρωπο. Εσωτερι
κά τα σπίτια προσφέρουν απλόχερα τη
φιλοξενία τους με τις ευρύχωρες σάλες
τους, τις κρεββάτες και τους πλού
σιους οντάδες τους.
Ταυτόχρονα αναπτύσσεται μια αξιο
θαύμαστη παράδοση στην παιδεία με
τάση για σπουδές στα πιο γνωστά Πα
νεπιστήμια της εποχής. Γνωστές προ
σωπικότητες μεταξύ των σοφών και
λογίων ανδρών της Ελλάδος από το
1453 έως το 1821 είναι οι Ζαγορίσιοι
Ανθρακίτης Μεθόδιος, Νεόφυτος Δού
κας, Λάμπρος Φωτιάδης, Αναστάσιος
Σακελλάριος, Ιωάννης Λαμπρίδης και
άλλοι πρωτοπόροι της εκπαιδευτικής
μας αναγέννησης. Γνωστοί επίσης εί
ναι και οι ευεργέτες από το Ζαγόρι ό
πως ο Μάνθος και Γεώργιος Ριζάρης,
ο Μιχαήλ Αναγνωστόπουλος, ο Στέργιος Τζίμας και ο Διομήδης Σεμιτέλος.
Τα σημάδια παρακμής του Ζαγορίου
άρχισαν μετά το θάνατο του Αλή-Πασά στο πλευρό του οποίου είχε ταχθεί
η κεφαλή του Ζαγορίου ο Αλέξης
Νούτσος. Το 1868 καταργήθηκαν τα
προνόμια με αποτέλεσμα η παρακμή
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ση και ηρεμία, κάθε εποχή
του χρόνου.

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

να ενταθεί μέχρι τις μέρες
μας.
Την τελευταία δεκαετία,
αυτή η ορεινή περιοχή της Ελλάδας, α
ναπτύσσεται τουριστικά με ιδιαίτερα
γρήγορους ρυθμούς, ενώ ταυτόχρονα
καταφέρνει να κρατά αμόλυντη την ε
κτυφλωτική φυσική ομορφιά της. Στο
Ζαγόρι δεν θα βρείτε μεγάλα ξενοδο
χειακά συγκροτήματα, θα βρείτε όμως
αρκετά παραδοσιακά καταλύματα και
ενοικιαζόμενα δωμάτια που διαθέτουν
και θα σας προσφέρουν όλες τις ανέ
σεις καθώς και κάμποσα εστιατόρια
και Ζαγορίτικες ταβέρνες που προσφέ
ρουν τις γευστικότατες πίτες, ντόπια
πεντανόστιμα ψητά και άλλες τοπικές
λιχουδιές.

Αρκετές μέρες του χρόνου
η κοσμοσυρροή παίρνει δια
στάσεις τουριστικού κορε
σμού, ενώ για τις μέρες των Χριστου
γέννων και της Πρωτοχρονιάς οι λί
στες αναμονής αρχίζουν να συμπλη
ρώνονται από τις πρώτες μέρες του Σε
πτέμβρη. Πριν λίγες μέρες, αναζητώ
ντας καταλύματα, που διαθέτουν για
τις μέρες των γιορτών αδιάθετα κρε
βάτια, κάποιος ξενοδόχος μου είπε ότι
ήδη τα καταλύματα του Ζαγορίου άρ
χισαν να κάνουν κρατήσεις.....για το
Πάσχα.
Το Ζαγόρι αποτελεί πρότυπο της ελ
ληνικής άφθαρτης γης στο χρόνο και
είναι γεμάτο γωνιές ιδανικές για περι
πέτεια, σπορ, ρομαντικές βόλτες, δρά-
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Σ’ αυτόν τον πανέμορφο
τόπο, η θρησκευτική πίστη
των ανθρώπων φαίνεται ό
τι είχε πολύ βαθιές ρίζες.
Έτσι υπάρχουν πολλές εκ
κλησίες και μοναστήρια.
Είναι αδύνατο να περιγρά
φει κανείς τούτον το θη
σαυρό των μνημείων της
χριστιανοσύνης. Η μελέτη
πάντως του Ζαγορίου, πά
νω στα θέματα που αφο
ρούν τις εκκλησίες, σε δυο
συμπεράσματα σε οδηγεί.
Το πρώτο είναι ότι τα θρη
σκευτικά κτίσματα είναι
τα αρχαιότερα και το δεύ
τερο ότι τα περισσότερα έ
γιναν από ευεργέτες.
Τα πιο σημαντικά και
παλιά είναι τα μοναστήρια
του Γρεβενιτίου (672 μ.Χ),
του Βισικού (1114 μ.Χ),
της Αγίας Παρασκευής
Μονοδενδρίου (1412 μ.Χ.)
και της Σπηλιώτισσας
στην Αρίστη ( 1579 μ.Χ.).
Οι πιο φημισμένες εκ
κλησίες είναι η τρισυπό
στατη
των Νεγάδων
(1795), η Κοίμηση της Θε
οτόκου στο Κουκούλι
(1630) και ο Άγιος Βλάσης
στο Πάπιγκο (1852).
Σίγουρα με αυτή την σύ
ντομη αναφορά έχουμε αδικήσει πολ
λά αξιόλογα μοναστήρια και εκκλησί
ες της περιοχής. Κτίσματα που ξεχωρί
ζουν για τη δομή, την αρχιτεκτονική
τους και τις αγιογραφίες τους.

ΓΕΦΥΡΙΑ
Σε καμία άλλη περιοχή της Ελλάδας
δεν συναντάμε τέτοια πυκνότητα γε
φυρών όπως στο Ζαγόρι. Παντού υ
πάρχουν γεφύρια κι αυτό γιατί οι ίδιες
οι εδαφολογικές συνθήκες το απαιτού
σαν. Περίπου 60 περίτεχνα, πετρόχτιστα αλλά και ξύλινα - πιο παλιά- γεφύ
ρια κατασκευάστηκαν στο Ζαγόρι. Ό
λα χτίστηκαν το 18ο και 19ο αιώνα

στα χρόνια της μεγάλης ακμής. Τα πε
ρισσότερα τα χρηματοδότησαν οι
πλούσιοι Ζαγορίσιοι γι’ αυτό και πή
ραν τα’ όνομά τους. Τα πιο σημαντικά
είναι το γεφύρι του Μίσιου (Βίτσα),
του Κόκκορου (Κουκούλι), του Πλακίδα ή Καλογερικό (Κουκούλι) και του
Κοντοδήμου (Κήπους).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Το καθένα απ’ τα 45 χωριά του Ζαγορίου έχει τη δική του ξεχωριστή ο
μορφιά. Τα περισσότερα έχουν καλή
τουριστική υποδομή. Πάπιγκο, Αρίστη, Βίκος, Μονοδένδρι, Βίτσα, Άνω
Πεδινά, Δίλοφο, Κήποι, Κουκούλι, Ελάτη, Τσεπέλοβο, Καπέσοβο και Σκαμνέλι είναι σημεία στα οποία, αν δεν
μείνετε, πρέπει να προγραμματίσετε
στάσεις, αλλά και να έχετε χρόνο να
περπατήσετε και να θαυμάσετε την
παραδοσιακή αρχιτεκτονική και το
χρώμα τους.
Στην Αρίστη επισκεφθείτε το περί
φημο μοναστήρι της Σπηλιώτισσας
που είναι χτισμένο σαν αετοφωλιά δί
πλα στο ποτάμι (φωτογραφία). Το χω
ριό Βίκος είναι χτισμένο στην “κόχη”
του ομώνυμου φαραγγιού και ακριβώς
πάνω από τις πηγές του Βοϊδομάτη, α
ποτελεί την δυτική είσοδο της χαρά
δρας. Το Πάπιγκο με υψόμετρο 960
μέτρα είναι το πιο γνωστό χωριό του
Ζαγορίου και σίγουρα ένα από τα πιο
εντυπωσιακά. Η διαδρομή Αρίστη Πάπιγκο θα σας μείνει αξέχαστη. Σή
μερα το Πάπιγκο το αποτελούν δύο
συνοικισμοί. Το Μεγάλο και το μικρό
Πάπιγκο, που παλιά αποτελούσαν ξε
χωριστές κοινότητες. Στη Βίτσα είναι
ένα πολύ ζωντανό χωριό γνωστό εκτός
των άλλων και για τον αρχαίο οικισμό
της Προϊστορικής περιόδου που βρί
σκεται στην είσοδο του χωριού. Το
Μονοδένδρι είναι η γενέτειρα των Ε
θνικών ευεργετών Ριζάριδων, ένα από
τα πιο αξιοποιημένα χωριά αλλά και η
προτιμούμενη πρόσβαση στη χαράδρα
του Βίκου. Τα Άνω Πεδινά είναι η ι
διαίτερη πατρίδα του μεγάλου διδάσκαλου του γένους Νεοφύτου Δούκα,
αλλά και του γνωστού ιατροφιλόσο
φου Ιωάννη Λαμπρίδη. Είναι φημι
σμένο για τα ιστορικά και αξιόλογα
μοναστήρια του. Η Ελάτη οφείλει το
όνομά της στα αυτοφυή έλατα που την
πλημμυρίζουν. Από δω βλέπεις όλα τα

βουνά της Τύμφης και τα απέραντα
δάση του Ζαγορίου. Το Δίλοφο είναι £_
να από τα ομορφότερα αρχοντοχώρια.
Ξεχωρίζει για τα παλιά καλοδιατηρη
μένα καλντερίμια, αλλά και τα εντυπω
σιακά αρχοντικά του (φωτογραφία). Οι
Κήποι βρίσκονται στο κέντρο του Ζα
γορίου και σ’ αυτό το χωριό στεγάζο
νται οι περισσότερες δημόσιες υπηρε
σίες ( Αστυνομία, Ταχυδρομείο, Υπο
θηκοφυλακείο, Δασική Υπηρεσία.)
Στο Κουκούλι θα επισκεφτείτε ορισμέ
να από τα πιο αξιόλογα και γραφικά γεφύρια του Ζαγορίου. Τα γεφύρια του
Κόκκορου, του Μίσσιου και το τρίτοξο
Καλογερικό (φωτογραφία) αληθινά θα
σας εντυπωσιάσουν. Το Καπέσοβο εί
ναι χωριό με αρχαία ιστορία, ενώ τα ί
χνη των αρχαίων τειχών στο βουνό
Γραδίστα είναι ακόμη ορατά. Είναι η
πατρίδα των γνωστών Καπεσοβιτών αγιογράφων. Το Τσεπέλοβο είναι το κε
φαλοχώρι του κεντρικού Ζαγορίου. Εί
ναι η πατρίδα των Αναστάσιου Τσολάκη και Ιωάννη Δούμα καθώς και της η
θοποιού Μαρίκας Κοτοπούλη. Η πανέ
μορφη πλατεία του χωριού αλλά και η
ιστορική εκκλησία του Αγίου Νικολά
ου ξεχωρίζουν. Στο Σκαμνέλι επισκεφθείτε τα Πελασγικά τείχη με τους τε
ράστιους ογκόλιθους που σώζονται α
κόμη δυτικά του χωριού, στο Παλαιόκαστρο, κοντά στο μοναστήρι της Αγί
ας Παρασκευής. Λίγο μετά το Σκαμνέ
λι θα βρεθείτε στην “αλπική ζώνη”. Το
τοπίο δεν υστερεί από τα πανάκριβα
Ευρωπαϊκά χειμερινά θέρετρα. Χορ
ταίνουν τα στήθη σου οξυγόνο και η
ματιά σου μαγεύεται από το ατέλειωτο
πευκοδάσος. Σε λίγο φτάσετε στο Γυφτόκαμπο. Είναι το σημείο όπου κάθε
καλοκαίρι συναντιούνται οι Σαρακατσαναίοι και το μέρος όπου μπορείτε
να επισκεφθείτε τη Σαρακατσάνικη
στάνη. Η στάνη αυτή είναι ένα μουσεί
ο λαϊκής τέχνης όπου μπορείτε να δεί
τε, τους καλοκαιρινούς μήνες, ακόμη
και το εσωτερικό των κονακιών με όλο
το νοικοκυριό τους.
Φυσικά η διαμαντόπετρα πάνω στο
πανάκριβο δαχτυλίδι είναι το φαράγγι
του Βίκου. Για να το διασχίσει κανείς
χρειάζεται από 7 μέχρι και 9 ώρες. Η
αρχή του είναι κάτω από το χωριό
Κουκούλι και το τέλος του στη γέφυ
ρα του ποταμού Βοϊδομάτη. Ο ρους
του ποταμού έχει κατεύθυνση από α
νατολικά προς τα δυτικά. Ένα μονο

πάτι, που μια πηγαίνει απ’ τη δεξιά ό
χθη του ποταμού και μια απ’ την αρι
στερή, θα σας οδηγήσει μέσα στη χα
ράδρα που σχηματίζεται από κατακόρυφους βράχους, που φτάνουν σε ύ
ψος ακόμα και τα 950 μέτρα. Το πλά
τος της χαράδρας στην κοίτη του πο
ταμού κυμαίνεται από 30 έως 100 μέ
τρα, ενώ το συνολικό μήκος της είναι
12 χιλιόμετρα. Από πολλούς έχει χα
ρακτηριστεί το Grand Canyon της Ελ
λάδας και σίγουρα η διάσχισή του α
παιτεί καλή φυσική κατάσταση και
κάποια στοιχειώδη προετοιμασία. Ό
σοι το επισκέφθηκαν διαβεβαιώνουν
ότι θα το ξανακάνουν, ενώ δηλώνουν
μαγεμένοι απ’ αυτή τη διαδρομή. Κα
λύτερη εποχή είναι σίγουρα το Φθινό
πωρο, ενώ το Χειμώνα το τοπίο γίνε
ται πιο επιβλητικό και άγριο. Αν απο
φασίσετε πάντως ότι το να αγναντέψετε από μακριά αυτόν τον παράδεισο
δεν σας φτάνει τότε μαζί με το νερό,
τα κατάλληλα παπούτσια και τη σω
στή παρέα μη ξεχάσετε να έχετε μαζί
σας φωτογραφική μηχανή και φιλμ.
Χρειάζεται πολύς χώρος για να γρά
ψει κανείς όσα ο ίδιος θέλει και αξίζει
το Ζαγόρι. Χρειάζεται επίσης πολύς
χρόνος στον επισκέπτη του για να ζήσει
στιγμή προς στιγμή την ομορφιά αυτής
της περιοχής. Δυστυχώς και τα δύο μας
λείπουν. Πάντως, οι υπέροχες εντυπώ
σεις των επισκεπτών, συγκλίνουν σε
μια κοινή διαπίστωση για το Ζαγόρι. Η
Χάρη του Δημιουργού περίσσεψε σ’
αυτό το μικρό ορεινό κομμάτι γης.
Όσοι έρχονται είναι δύσκολο να πι
στέψουν ότι πρόκειται να επισκεφθούν ένα από τα ομορφότερα μέρη
στη ζωή τους. Φεύγοντας, οι περισσό
τεροι ερωτευμένοι με το Ζαγόρι, υπό
σχονται ότι θα ξανάρθουν σ’ αυτόν
τον τόπο που τόσο γλυκά τους δέχτη
κε και τους αγκάλιασε και πως εκείνη
τη φορά θα φροντίσουν να γνωρίσουν
το Ζαγόρι καλύτερα. Τους το ευχόμα
στε ολόψυχα.
□
Επιμέλεια
Ανθ/μος Αντώνης Μάντζιος
* Ο ι φωτογραφίες του άρθρου ανήκουν
στον καλλιτέχνη φωτογράφο κ. Κώστα Ζήση,
ο οποίος μας τις παραχώρησε αφιλοκερδώς. Η
“Α .Ε.” ευχαριστεί τόσο τον κ. Κ. Ζήση όσο
και τον συνάδελφο Αντώνη Μ άντζιο, Δ/τή
Τουριστικής Αστυνομίας Ιωαννίνων, για την
αμέριστη συνδρομή τους.
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+ Του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

ριστούγεννα που θα έκαναν
τη χρονιά εκείνη οι Χριστια
νοί, οι άνθρωποι του χωριού!
Αν περίμεναν από τον μπαρμπα-Στάθη το Γρούτσο με τη
βάρκα του, την καλαφατισμένη και
πισσωμένη πολλές φορές, να τους φέ
ρει αρνιά να φάνε!... Οι καιροί ήταν
τόσο ακατάστατοι, με όλα τα χιόνια
που είχε ρίξει γύρω στα βουνά, -ως την
ακροθαλασσιά, στην άμμο του γιαλού
είχαν κατεβεί τα χιόνια. Και μέσα στο
χωριό είχε πιάσει το χιόνι. Και όλες οι
στέγες των σπιτιών, από πλάκες ή από
κεραμίδια, είχαν σκεπαστεί από παχύ
λευκό στρώμα. Και σ’ όλους τους δρό
μους και τα σοκάκια του χωριού είχε
σωρευτεί χιόνι ως το γόνατο, για μεγά
λη χαρά του Μιχαλιού, της Μερεγκλίνης και όλων των ξιπόλυτων παιδιών
της γειτονιάς, που δεν άφησαν να πε
ράσει γριά ή νέα, ή κορίτσι ή παιδί που
να φοράει παπούτσια, χωρίς να της
σπάσουν τη στάμνα, ή να την στραβώ
σουν στο ένα μάτι, ή να την κουφάνουν από το ένα αυτί, με τους τερά
στιους και πολύ σφιχτούς βόλους από
χιόνι που εκσφενδόνιζαν εναντίον
τους. Κολλούσαν μεγάλες μπάλες από
χιόνι, τις εξόγκωναν συνεχώς και τις
σώριαζαν μπροστά στην αυλή της Μερεγκλίνης· ο Μιχαλιός, που από μικρό

Χ

Αστυνομική

παιδί είχε μεγάλο ταλέντο στη γλυπτι
κή, σχεδίαζε ένα πελώριο Αράπη σε
σχήμα ανθρώπου - Τούρκου ή λευκούμε το σαρίκι και με την τσιμπούκα του.
Στη συνέχεια, πήρε από το κατώ
ι τη “στάφνη”, ναυπηγική μπογιά, από
κοκκινόχρωμα, του πατέρα του, του
μαστρο-Γιώργου του Μερεγκλή, κι εζωγράφιζε κόκκινο το λευκό Αράπηκόκκινα μάτια, κόκκινα φρύδια, κόκκι
να γένια και μαλλιά, κόκκινη κάπα και
βράκα, όλα κατακόκκινα. Ήταν φοβε
ρό να το βλέπει κανείς το τέρας εκείνο,
ένα ανδριάντα από χιόνι!
Με αυτό τον καιρό βγήκε τη νύχτα,
βαθιά πριν τη χαραυγή, από το σπιτάκι
του, σιμά στο γιαλό, ο μπαρμπα Στά
θης ο Γρούτσος, φορώντας τους ναυτι
κούς μαμτζάδες, δηλαδή τα ψηλά πά
νω από το γόνατο υποδήματά του, κα
τέβηκε στην αποβάθρα με βαρύ βήμα,
που έτριζε στο χιόνι, έσυρε το σχοινί
της βάρκας του, πήδηξε μέσα και ξύ
πνησε το δεκαπεντάχρονο γιο του, το
Στεφάνή, που κοιμόταν πολύ ζεστά
στην πλώρη της βάρκας.
-Σήκω παιδί μ’ ! παιδί μ’ ! Στεφάνή,
σήκω Στεφάνή!
Τον έσυρε βίαια κι ετράβηξε την
τσέργα να τον ξεσκεπάσει.
-Σύκο, είπε μέσα στον ύπνο του ο
Στεφάνής. Και πού βρέθηκε το σύκο;

-Εκεί που θα πάμε Στεφάνή, είπε ο
γερο-Γρούτσος, θα βρεις πολλά σύκα
να φας, Στεφάνή. Ακόμα και κοκκόσες
θα βρεις, για να κάμεις σουτζούκια.
Ο γέρο-Γρούτσος εμιμείτο εδώ τη
διάλεκτο των κατοίκων του χωριού
του Πηλίου, που στην ακτή του σκό
πευε να ταξιδέψει· “κοκκόσες” ονόμα
ζαν εκεί τα καρύδια.
Ο Στεφάνής σηκώθηκε, κρύωσε, ζε
στάθηκε. Έπιασε το κουπί. Ο γέρος εί
χε κιόλας σηκώσει το σίδερο, την ά
γκυρα της βάρκας, κι έκανε το πανί, έ
πιασε τη σκότα και κάθισε στην πρύ
μνη, να κυβερνήσει. Ο άνεμος, άστα
τος, φαινόταν να είναι μάλλον γραίγος
παρά λεβάντες αυτό το πρωί. Μακάρι
να τον πήγαινε σορόκο. Το γερο-Γρούτσο δεν τον έμελλε, αν θα έριχνε βρο
χή ή νερόχιονο - για να ψηλώσει πάλι
τραμουντάνα, να πέσει άλλο χιόνι αύ
ριο το πρωί. Φτάνει να μπορούσε ν ’
αρμενίσει πρύμα.
Προσπέρασαν το Καλαμάκι, παρέ
πλευσαν τις Κουκουναριές, έφτασαν
στην Αγία Ελένη, την πιο δυτική ακτή,
απόσταση επτά ή οκτώ μίλια. Είχαν να
ταξιδέψουν άλλο τόσο ακόμα, για να
φτάσουν στον αντικρινό μικρό όρμο,
τον Πλατανιά, κοντά στο ακρωτήριο
της Σηπιάδας. Αλλά εκεί τον βρήκαν
μαΐστρο κατάμπροστα.

Ο γερο-Στάθης, είχε περιπλεύσει με αυτή τη βάρκα, την
καλαφατισμένη και πισσωμένη
πολλές φορές, και με άλλες πριν
από αυτήν, εκατό φορές το νησί
του, είχε επισκεφτεί τριακόσιες
φορές όλες τις γειτονικές ακτές
και τους όρμους. Και δεν ίδρωνε
εύκολα το μάτι του. Μαϊνάρισε το πα
νί, και δοκίμασε να πλεύσει με τέσσε
ρα κουπιά, δυο να τα χειρίζεται αυτός
και δυο ο γιος του, εναντίον του ανέ
μου. Αλλά ο μαΐστρος φαίνεται να τον
συνεριζόταν και θύμωνε περισσότερο.
Όσο δοκίμαζε να προχωρήσει αυτός,
τόσο τον έριχνε πέρα ο άνεμος, φουρ
τούνα κιαμέτ!
Δοκίμασε να λοξοδρομήσει λίγο
προς λίβα, για να προσπαθήσει να ξεπεράσει τον άνεμο, με μισοσηκωμένο
το πανί. Αλλά ο άνεμος τώρα γινόταν
σχεδόν πουνέντες, στρεφόταν προς τα
δυτικά, κι ετίναζε τα κύματα στην
πλώρη και στην πλευρά της βάρκας, κι
εμαγκάνιζε όλο το σκάφος, κι έπνιγε
τον μπαρμπα-Στάθη και το γιό του,
φουρτούνα ξίδι!
Μαϊνάρισε πάλι, και δοκίμασε με τα
κουπιά να “του πάρει το χνώτο” του α
νέμου, από το αντίθετο μέρος, προς ανατολάς. Αλλά η σκάφη κλυδωνιζόταν
μέχρι αγωνίας και κινδύνευε να συ
ντρίβει μόνη της πριν προφτάσει να
βουλιάξει. Θάλασσα κιαμέτ!
Ο γέρο-Γρούτσος έστρεψε την πρύ
μη! Ήταν παραμονή Χριστουγέννων
και είχε λογαριάσει να επιστρέψει στο
νησί του πριν ξημερώσει η γιορτή, για
να φέρει στο Γιάννη τον Μπόζα, το χα
σάπη, τα λίγα αρνιά, που είχε εμπιστευθεί εκείνος σ’ ένα κολίγα του, στα
πέρα χωριά, για να χρησιμέψουν για
τη γιορτή. Και τώρα, βασίλευε ο ήλιος
της παραμονής, ήλιος που λοξά βάδιζε
σύντομο δρόμο σε μια άκρη του ουρα
νού, και αυτός, άπρακτος και ντροπα
λός, πόδιζε σε μια έρημη ακτή του νη
σιού του. Ω, εκεί ήταν πεπρωμένο να
κάνει Χριστούγεννα τη χρονιά εκείνη!
Νύχτωσε, κι ο γερο-Ντανάκιας μαζί
με την κόρη του τη Βάσω, κορίτσι έ
ντεκα χρόνων, είχε κλειστεί στην κα
λύβα του, κοντά στην έρημη ακτή της
Τουρκόβιγλας, λίγο βορειότερα από
την Αγία Ελένη. Η κόρη είχε ανάψει το
λυχνάρι, κι άρχισε να πλέκει την κάλ
τσα της. Ο πατέρας της είπε.
-Δε δουλεύουν απόψε· ξημερώνει

Χριστούγεννα.
Η μικρή άφησε την κάλτσα της και
είπε.
-Κι είν’ αλήθεια, πατέρα, πως έρχο
νται οι καλικαντζάροι;
-Ακούς εκεί! όρεξη νάχεις; μιλιούνια!
-Είναι τόσο πολλοί; είπε με φρίκη το
κορίτσι. Και τι κάνουν;
-Φωλιάζουν στις καπνοδόχους....φτύ
νουν απάνω στις σούβλες με το γου
ρουνίσιο κρέας... Δέρνουν τα μικρά κο
ρίτσια, όσα δεν κάνουν φρόνιμα.
-Αλήθεια;
-Έρχονται και χτυπούν τις πόρτες,
τη νύχτα!
Μόλις είπε τη λέξη αυτή ο Ντανάκιας, και η πόρτα της καλύβας χτύπη
σε δυνατά- ντουκ! ντουκ!
Της μικρής Βάσως το αίμα πάγωσε.
Ο πατέρας της ο ίδιος τα χρειάστηκε.
-Ανοίξτε! είπε αντρική φωνή. Είμα
στε καλοί άνθρωποι.
Ο Ντανάκιας δίστασε. Έπειτα πήρε
θάρρος, αφού πίστευε ότι δεν ήσαν κα
λικάντζαροι.
-Ποιοι είστε;
-Είμ’ εγώ, ο μπαρμπα-Στάθης ο
Γρούτσος, ο καϊκτσής κι ο Στεφάνής ο
γιος μου.
Ο Ντανάκιας άνοιξε την πόρτα,
μπήκε ο γερο-Γρούτσος κι ο γιος του.
-Καλώς σας ηύραμε!
-Και πού βρεθήκατε εδώ, στο Μανδράκι; ρώτησε ο χωρικός.
“Μανδράκι” ονομαζόταν παραστα
τικά ο μικρός θαλάσσιος ορμίσκος, μια
αγκαλιά ωραία της ακτής, με χαμηλή
όχθη γύρω-γύρω, που έμοιαζε πράγμα
τι με μάντρα γιδοβοσκού, με το γυρτό
φράχτη της. Η καλύβα του Ντανάκια
απείχε δέκα βήματα από το Μανδράκι.
-Πού σ’ αυτό τον κόσμο; επανέλαβε
ο ερημίτης.
Ο Ντανάκιας κατοικούσε εκεί, μέσα
σ’ ένα μεγάλο κτήμα, που το καλλιερ
γούσε ο ίδιος, σαν κολίγας και συνι
διοκτήτης με έναν άνθρωπο της πόλης.
Σπάνια έβλεπε εκεί επισκέπτες, και
μάλιστα τη νύχτα.
Ο μπαρμπα-Στάθης, ο Γρούτσος δι-

ηγήθηκε εκεί τη μικρή Οδύσ
σειά του.
-Και τώρα θα κάμουμε μαζί
Χριστούγεννα, εδώ στην ερη
μιά;
-Καταπώς φαίνεται, στέναξε ο
γερο-Ντανάκιας! Κι έτσι δεν έ
χετε αρνιά κάτω στο χωριό;
-Πού να τα βρούμε;
-Και γιατί δε σφάζουν φραγκόκοτες,
πατέρα; ρώτησε η μικρή Βάσω.
Όλοι γέλασαν.
Ο Στεφάνής, προτού μπουν στην κα
λύβια, είχε ακούσει γρυλισμό εκεί κο
ντά, κι είχε διακρίνει θαμπά στο σκο
τάδι μια γουρούνα δεμένη σ’ ένα πα
λούκι, με τα γουρουνάκια της.
-Πατέρα, είπε ανήσυχος κρυφά στ’
αυτί του μπαρμπα-Στάθη ο γιος του,
έρχεσαι να κλέψουμε τη γουρούνα με
τα γουρουνόπουλα, να την πάμε στο
χωριό;... και να πούμε του Μπόζα, να,
αυτά ηύραμε, αυτά σου φέραμε!
-Σώπα!
Ωστόσο, κατά το “δίνε στο σοφό α
φορμή”, ο μπαρμπα-Στάθης σοφίστη
κε, και είπε στο Ντανάκια.
-Να μη σου βρίσκονται τίποτε αρνά
κια, Γιάννη;
-Είχα δυο-τρία.
-Μου τα δίνεις;... να πάω ασπροπρό
σωπος στο χωριό;... για να σηκώσω
και σένα βάρος, γλήγορα.
-Θα φύγουμε απ’ τη ζεστασιά, πατέ
ρα;... Φουρτούνα, κιαμέτ...
-Όπου είναι τώρα, θα μπονατσάρει.
-Και θα τα πληρώσεις, καπετάν-Στάθη; έχεις λεφτά;
Ο Στάθης ξεκουμπώθηκε, κι έβγαλε
μια σακούλα από τον κόρφο του, κρε
μασμένη από τον τράχηλο. Έβγαλε πέ
ντε ή έξι ασημένια τάλιρα.
-Να, πάρε, Γιάννη.
Ο Ντανάκιας έτρεξε κι έφερε τ’ αρ
νιά, όσα είχε.
Ο Στάθης ο Γρούτσος τα φόρτωσε
στη βάρκα, κι απέπλευσε με το γιο
του. Ο άνεμος είχε κοπάσει. Έβαλαν
πλώρη για το μεσημβρινό χωριό, όπου
έφτασαν στις δύο μετά τα μεσάνυχτα την ώρα που ο χαρούμενος ήχος από
τις καμπάνες καλούσε τους πιστούς
στη νυχτερινή Ακολουθία των Χρι
στουγέννων.
Ο
(Από την εφημερίδα “Αλήθεια”, 25 Δεκ. 1906)
Μεταγραφή: Ελπίς Μ.Σκαρδάση - Διονυσίου.
Εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ. Εικονογράφηση: Σπόρος
Γούσης.
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Στο καλό

Κυρ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
λο αυτό το οικοδόμημα που λέγεται
Ελληνική Δημοτική μουσική.
Ξεχωριστός στο είδος του μουσι
κός ο Κυρ- Αριστείδης, ήταν απ’
τους λίγους που αγαπούσαν την Ελ
ληνική παράδοση. Στο πλαίσιο της
μακρόχρονης έρευνάς του στο πα
ραδοσιακό τραγούδι, αγαπήθηκε α
πό το ευρύ κοινό και έγινε πολύ
γνωστός με την ανάδειξη και κυκλο
φορία ενός παραδοσιακού τραγου
διού, ηλικίας άνω των 160 ετών, του
θρυλικού “Σ’ αγαπώ γιατί ‘σαι ω
ραία”, που διασκεύασε με τρόπο Ο
Αριστείδης Μόσχος συνεργάστηκε
τα τελευταία 30 χρόνια με κορυφαί
ους Έλληνες δημιουργούς (μουσι
κούς, συνθέτες και εκτελεστές), ό
πως τους Ν. Γούναρη, Κ. Ρούκουνα,
Α. Νταλγκά, Καίτη Γκρέι, Γιώτα
Λύδια, Δ. Αραπάκη, Μαριάννα Χατζοπούλου τον Γιώργο Νταλάρα,
την Γλυκερία την Άλκυστη Πρωτο
νας από τους κορυφαίους Έλλη ψάλτη κ.α. Και ακόμα συνεργασία με το
νες μουσικούς και ερευνητές της Λύκειο Ελληνίδων, με περιοδείες ανά
παραδοσιακής μας μουσικής, ο την Ελλάδα και τον κόσμο. “Γυρίσαμε
Αριστείδης Μόσχος, ο δεξιοτέ τα 2/3 της Γης” έλεγε. Για να φτάσει κά
χνης στο σαντούρι, “έφυγε” για ποια στιγμή και στους λεγάμενους έντε
την αιώνια Πατρίδα στα 74 χρόνια χνους:
του. Ξαρχάκο, Θεοδωράκη, ΜαρκόΈφυγε για να “συναντήσει” όλους εκεί πουλο, Τσαγκάρη, Ανδριόπουλο -και
νους που λιθαράκι - λιθαράκι έχτισαν ό στους δίσκους, δικούς του (δέκα) και σε
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συνεργασία (περί τους 200). Γενικά
τον χαρακτήριζε μια ευελιξία, γι’ αυτό
άλλωστε ήταν αγαπητός και περιζήτη
τος, είχε φαντασία, έκανε εξαιρετικούς
αυτοσχεδιασμούς, εθεωρείτο γενικά
μπροστάρης που ανέδειξε το σαντούρι
ως ξεχωριστό όργανο.
Ο Δ/ντής του τρίτου προγράμματος
της ΕΡΑ Γιώργος Τσαγκάρης στο ξε
προβόδισμα του Αριστείδη Μόσχου
προς την αιωνιότητα του είπε... “Σαν
γεράκι ζυγιαζόσουν, πριν ριχτείς με τα
ξυλάκια, στις χορδές του Σαντουριού
σου, για τη χαρά και τη λύπη, για την
τάβλα και το ρυθμικό ξεσάλωμα, για τα
γεννητούρια και το ξόδι, το μοιρολόι
και τους νυφιάτικους σκοπούς...Φύγε
λοιπόν ήσυχος. Τραγούδησες τον τόπο
σου(τι χάρισμα!) Μας έμαθες να τραγουδάμε(τι χρέος!). Αντιστάθηκες ω
ραίος σαν Έλληνας αφήνοντας πίσω τα
παιδιά του θαυμάσιου σχολείου σου
που τόσο αγάπησες, με τα σαντούρια τις
τσαμπούνες, τις γκάιντες, τα λαούτα, τα
βιολιά, τις λύρες και τις φλογέρες, τους
τζουράδες και το μπουλγαρί...”
Η κηδεία του έγινε δημοσία δαπάνη,
έπειτα από απόφαση του υπουργού Πο
λιτισμού Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος
δήλωσε τα εξής: “Ο ελληνικός λαϊκός
πολιτισμός έχασε σήμερα έναν από τους
μεγαλύτερους τεχνίτες του, τον Αριστεί
δη Μόσχο, που έχει καταγραφεί στη συ
νείδηση του ελληνικού λαού ως θεματοφύλακας της παράδοσής του”.
□
Κ.Χ.Τ.
το καθήκον πάντα ήταν το μέλημά μου.

Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
ο ποίημα αυτό γράφτηκε από ανώ
νυμο Αμερικανό αστυνομικό στη
μνήμη των συναδέλφων του που
χάθηκαν κατά την εκτέλεση του καθή
κοντος στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 κατά
την τρομοκρατική ενέργεια στο Παγκό
σμιο Κέντρο Εμπορίου στο Μανχάταν
της Νέας Υόρκης. Μέχρι σήμερα έχουν
ανασυρθεί από τα ερείπια 83 αστυνομι
κοί. Το ποίημα απέδωσε σε ελεύθερη
μετάφραση ο Διοικητής του Α.Τ Βριλησσίων Αστυν. Β' ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος:

Τ

Στέκεται ο Αστυνομικός εμπρός στο Θεό
που όλους περιμένει ψηλά στον Ουρανό
έχει την στολή του καθαρή
για την τελική επιθεώρηση.
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Προχώρα μπροστά, Αστυνομικέ,
πως πρέπει να κριθείς εσύ;
Πήγες στην Εκκλησία την Κυριακή;
Βοήθησες ένα φτωχό στη γη;
Οχι Κύριε, είπε μουδιασμένα,
δεν έκανα αγαθοεργίες σε κανένα
γιατί αυτοί που φορούν στολή
δεν είναι άγγελοι πάνω στη γη.

Το ξέρω Κύριε, δε δικαιούμαι μέρος εδώ
κοντά στους συνανθρώπους μου, αν και
τους αγαπώ
ποτέ δεν μ ’ ήθελαν ανάμεσα τους
μόνο να εξυπηρετώ τα συμφέροντά τους.
Μα Κύριε, αν δεν υπάρχει μέρος εδώ
με κατανόηση θα το δεχτώ
ποτέ δεν ζήτησα κι ούτε 'χα πολλά
ζούσα πάντα μ ε ς ' την ανέχεια.

Έπρεπε να δουλέψω την Κυριακή
και πολλές φορές ήμουν σκληρός εκεί
γιατί οι δρόμοι εκεί κάτω
είναι γεμάτοι βία και πάθος.
Αλλά ποτέ δεν πήρα μια δραχμή
που δεν κουράστηκα γι ’ αυτή
κι έκανα δεύτερη δουλειά
για να αναθρέψω τίμια τη φαμελιά
Και δεν αγνόησα ποτέ φωνή
που ζήταγε από μένα βοήθεια
ακόμη κι αν ο φόβος κυρίευε την καρδιά μου
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Σιωπή απλώθηκε πάνω στο Θρόνο
που οι Άγιοι αποφασίζουν δίχως φθόνο,
καθώς ο Αστυνομικός περίμενε υπομονετι
κά
την κρίση του Κυρίου του να έλθει τελικά.
Έλα μπροστά Αστυνομικέ, ακούστηκε η
Θεϊκή φωνή!
Έκανες τη δουλειά σου σωστά στη γη!
Προχώρα τώρα στον Παράδεισο και εσύ.
Τελείωσε το μαρτύριο στην κόλαση.
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26. Ο Περικλής Παπαγεωργίου κατα
γόταν από το Λουτρό Ελασσόνας. Βγήκε
ληστής επειδή τον προσέβαλαν σε μικρή
ηλικία. Είχε μαζί του τον αδερφό του
Δημήτριο και συνεργάστηκε με τον λή
σταρχο Γκαντάρα ι04, ο οποίος τον πήρε
“ψυχοπαίδι”. Μετά τον θάνατο αυτού
συνεργάστηκε με τους λήσταρχους Για
γκούλα και Παπαθεοδώρου. Σκοτώθηκε
στην περιοχή Μικρολίβαδου Γρεβενών,
μαζί με τον Παπαθεοδώρου, το 1924, α
πό τον Τσιντάρη και τον Στέργιο Ψαλίδα,
πρώην υπαρχηγό του Γιαγκούλα Ι<Β. Ο
Περικλής Παπαγεωργίου ήταν από τους
πιο αιμοβόρους ληστές και είχε άγριο μί
σος εναντίον των χωροφυλάκων m.
27. Στις 29 Ιουλίου 1925 σκοτώθηκε
μπροστά στο σπίτι του στην Ανθούσα ο
άρχοντας Ντούλας Παπαστεργίου και ο
κεχαγιάς του Θεόδωρος Ντόικος από τη
συμμορία Καραπάνου, στην οποία συμ
μετείχε και ο δεκαεπταετής Δημήτριος
Τόκης από το Μιρκό Περιστέρι107.
28. Η ληστοσυμμορία Γκρίμπα - Νιαβή, η οποία δρούσε στην περιοχή Καλα
μπάκας, αποδεκατίστηκε την ημέρα του
Πάσχα του 1924, την ώρα που οι ληστές
πήγαιναν να εκκλησιαστούν στη Μονή
Βυτουμά |08. Μεταξύ των φονευθέντων
ήταν και ο ληστής Φέλας Ο Γκρίμπας
καταγόταν από τη Σαμαρίνα "°.
29. Ο ληστής Μήτσιος Νιαβής γεννή
θηκε στο Νεραϊδοχώρι Τρικάλων το
1900 και ήταν γνωστός με το παρώνυμο
Βιρβέρας, το οποίο του το είχαν δώσει οι
συγχωριανοί του, επειδή ήταν πολύ γρή
γορος όπως η βιρβέρα, είδος σκίουρου.
Από μικρή ηλικία ήταν ατίθασος και στα
δεκαέξι έκλεψε ένα βιτούλι από τον θεί
ο του Ντούλα Νιαβή. Το 1917 λόγω κά-

ποιας προστριβής με Σαρακατσαναίους κρότερα αδέρφια, έμεινε ορφανός σε μι
κτηνοτρόφους καταδικάστηκε μαζί με κρή ηλικία. Βγήκε “κλέφτης” στα 18
άλλους συγχωριανούς του σε δέκα ημέ του χρόνια, γύρω στο 1911, επειδή σκό
ρες φυλάκιση, αλλά δεν πήγε να εκτίσει τωσε τον συγχωριανό του Αθανάσιο
Γκουγκοστάμο, ο οποίος τον είχε δείρει
ή να εξαγοράσει την ποινή και έτσι εκδόνομίζοντας, εσφαλμένως, ότι του είχε
θηκε ένταλμα συλλήψεως εις βάρος του.
κλέψει μια προβατίνα. Συνεργάστηκε με
Μετά από αρκετό καιρό συνελήφθη και
κλείστηκε στις φυλακές Τρικάλων, από τον ληστή Ράμμο από το Σπήλαιο Γρεβεόπου δραπέτευσε. Τον Ιούλιο του 1918 νών. Όταν αργότερα, στην Αχελινάδα, ο
αιχμαλώτισε κάποια Μακροδήμαινα από Τσιάντας Γκουγκοστάμος σκότωσε τον
Ράμμο, ο Σταθούλας, για εκδίκηση, τον
το Μουζάκι και ζήτησε 3.000 δραχμές
σκότωσε και αυτόν στη θέση Οξυά του
ως λύτρα, για να την απελευθερώσει,
χωριού Λογγάς. Έδρασε ως ληστής περί
πράγμα που έγινε. Αργότερα επικηρύπου 12 με 13 χρόνια. Αμνηστεύθηκε, ό
χτηκε με το ποσό των 5.000 δραχμών.
ταν σκότωσε δύο ληστές στη Μακεδονία
Σκοτώθηκε με τσεκούρι την ώρα που
κοιμόταν το 1926 στα Στουρναραίκα, α και παρουσιάστηκε στις Αρχές των Τρι
πό τον φίλο του Μήτρο Μαργώνη, στον κάλων. Τότε αρραβωνιάστηκε μια κοπέ
οποίο είχε πάει για να κρυφτεί. Ο τελευ λα από τη Δεσκάτη και ετοιμαζόταν για
ταίος αναγκάστηκε να τον σκοτώσει ε γάμο. Κατέβηκε στα Τρίκαλα να ψωνί
σει. Στο γύρισμα, στη θέση Νεράιδα της
πειδή απειλήθηκε από τη Χωροφυλακή
με εξορία, αλλά και επειδή δελεάστηκε Νέας Ζωής (πρ. Μπούρσιανη) του είχαν
από το ποσό της επικηρύξεως. Το κεφά στήσει ενέδρα οι ληστές Γεώργιος
λι του Νιαβή το μετέφερε στα Τρίκαλα Τζιάννης, γνωστός ως Γκαβός επειδή ή
ταν τυφλός από το ένα μάτι, Γεώργιος
και από εκεί στον Σταθμό Χωροφυλακής
Πύλης, χωρίς ωστόσο να πάρει την αμοι Καπρίτσας και Ευάγγελος Τσιάμης, και
βή της επικηρύξεως. Ο θάνατός του ερμη τον σκότωσαν, ενώ ήταν καβάλα στο
νεύτηκε ως θεία τιμωρία για την αποτρό μουλάρι, το οποίο μόνο του γύρισε στο
σπίτι του στην Αχελινάδα φορτωμένο με
παια δολοφονία του φίλου του ‘",
30.0
ληστής Κ.Μπλαντέμης, από τον τα ψώνια για τον γάμο του Σπαθούλα.
Μετά από αυτό, ο αδελφός του Πανα
Τύρναβο, συνεργάστηκε με τον Σαραγιώτης
Γκουζιώτης, ο Μανώλης Πούλιος
κατσάνο ληστή Πελεκάνο, καθώς και
τον Περικλή Παπαγεωργίου, όταν στις και ένας ανεψιός του δευτέρου, γιος του
11 Απριλίου 1924 στο σταθμό Ορφανών Τσέλιου Πούλιου, τον οποίο είχε σκοτώ
σει ο Γκαβός, παρουσιάστηκαν στις Αρ
ελήστευσαν την ταχεία αμαξοστοιχεία,
επειδή πίστευαν ότι με αυτή ταξίδευε ο χές των Τρικάλων και πήραν την σχετι
πρωθυπουργός Αέξανδρος Παπαναστα κή άδεια και οπλισμό για να σχηματί
σουν απόσπασμα προς καταδίωξη των
σίου, τον οποίο ήθελαν να συλλάβουν
ληστών. Στο απόσπασμα συμμετείχε κά
για να ζητήσουν λύτρα "2. Συνέλαβαν
ως όμηρο τον Μαλαμάκη, στον οποίο ο ποιος Τζήμας από το Φωτεινό (πρ.
Τσιούκα) και κάποιος Γκούτας από τον
Μπλαντέμης χάρισε ένα ασημένιο ωρολόγι με χρυσή αλυσσίδα ι13. Από τη λη Λογγά. Επικεφαλής ήταν ο Μανώλης
στεία των επιφανών επιβατών του τραί Πούλιος "5. Την αρραβωνιστικά του
Σπαθούλα, σύμφωνα με το έθιμο της ε
νου οι ληστές αποκόμισαν πάνω από
ποχής, παντρεύτηκε ο αδερφός του Αρι
1.500.000 δραχμές. Ο Μπλαντέμης, που
ήταν επικηρυγμένος με το ποσό των στείδης Γκουζιώτης. Ο Σπαθούλας, όπως
140.000 δραχμών, δολοφονήθηκε στις και πολλοί άλλοι κλέφτες - ληστές, υ
μνήθηκε από τη λαϊκή μούσα "6.
14 Ιουλίου 1924 στο χωριό Λουζάνη
32.
Ο ληστής Γκαβός (Γεώργιος
των Σερβίων από τον σύντροφό του
Τζιάννης)
καταγόταν από το Γερακάρι
Ευάγγ. Κατσέλη. Παλιότερα είχε συνερ
Καλαμπάκας και δρούσε ήδη από το
γαστεί με τον Φ. Γιαγκούλα, τον Γκανά1910 στην περιοχή Γρεβενών 1|7. Συνε
τσο και τον Μακρή "4.
31.
Γύρω στο 1924 σκοτώθηκε στη λήφθη και κλείστηκε στις Φυλακές Τρι
θέση Νεράιδα της Νέας Ζωής ο πρώην κάλων, από όπου δραπέτευσε μαζί με
άλλους κρατούμενους, αφού είχε δωρο
ληστής Αθανάσιος Γκουζιώτης, γνωστός
δοκήσει τον σκοπό στρατιώτη Γεώργιο
ως Νάσιος Σταθούλας, από την Αχελινάδα Καλαμπάκας. Ονομάστηκε Σταθού Πλιάμπο118 από τον Λογγά. Ήταν πα
λας γιατί ήταν πολύ ψηλός, πάνω από ντρεμένος και την οικογένειά του την εί
δύο μέτρα, και ευθυτενής. Με τρία μι χε φυγαδεύσει σε στάνες του Τυρνάβου.

Κάποτε πήγε να κλέψει μελίσσια στη
Λαγκαδιά (πρ. Γκόρμποβο), αλλά πυροβολήθηκε με δίκανο στο ψαχνό από τον
Γκορμποβίτη δεινό κυνηγό Κώστα
Τζάρτζο. Ο Γκαβός απέφυγε να πάρει
εκδίκηση από τον Τζάρτζο, γιατί φοβό
ταν τον ληστή Μ.Τζατζά, ο οποίος ενδια
φέρθηκε για την προστασία του. Εκτός
από τον Σπαθούλα, ο Γκαβός είχε σκο
τώσει και τον Τσέλιο Πούλιο από το Γε
ρακάρι. Αργότερα, γύρω στο 1925 1926, σκοτώθηκε και ο ίδιος, στη θέση
“Παλιοκκλήσι” του Γερακαρίου Καλα
μπάκας, στο σύνορο με Λογγά και Αχελινάδα, από τον “σύντροφό” του Γεώρ
γιο Καπρίτσα. Αν και πυροβολήθηκε
στον ύπνο στο αυτί, κατάφερε να πιάσει
το όπλο του για να ρίξει, αλλά δεν πρό
λαβε. Ο Γκαβός προηγουμένως δεν είχε
δεχτεί την πρόταση του Καπρίτσα να
διαφύγουν στην Αλβανία. Το κεφάλι του
μεταφέρθηκε στα Τρίκαλα μέσω Ελληνοκάστρου - Λαγκαδιάς και παραδόθηκε
στις Αρχές119.
33.
Ο Γεώργιος Καπρίτσας καταγόταν
από το Γερακάρι (γεννήθηκε το 1878
περ.). Μαζί με τ’ αδέρφια του είχε πάει
στην Αμερική. Όταν γύρισε είχε αγορά
σει κτήματα και ζούσε ήσυχα· ήταν ιδιω
τικός δασοφύλακας (δασικός) στο κτήμα
των Βλάχων κτηνοτροφών στη θέση Παπαδοπούλι της Αγριελιάς. Η οικογένειά
του ζούσε στο Γερακάρι. Κάποιος γείτονάς τους, μάλλον ο Τσέλιος Πούλιος,
πρόσβαλε με λόγια τη γυναίκα του και ε
κείνη τον απείλησε. Αργότερα, γύρω στα
1920-1921, αυτός σκοτώθηκε από τον
Γκαβό, αλλά κατηγορήθηκαν ως ηθικοί
αυτουργοί ο Καπρίτσας και η γυναίκα
του, οι οποίοι συνελήφθησαν. Από το
κρατητήριο του χωριού δραπέπευσαν
μαζί και κατέφυγαν στα Τρίκαλα, όπου
κρύφτηκαν. Δικάστηκαν και οι δύο ερή
μην σε δεκαοχτώ (18) χρόνια φυλάκιση.
Έτσι αναγκάστηκε να βγει στο βουνό έ
χοντας μαζί του και τη γυναίκα του με τα
παιδιά του. Κατόπιν σκότωσε τον Γκαβό
και πήρε αμνηστία, ενώ την επικήρυξη
την καρπώθηκαν άλλοι. Κατεβαίνοντας
από τα Χάσια στα Τρίκαλα με το κεφάλι
του Γκαβού, συνοδεία χωροφυλάκων και
του φίλου του Κώστα Τζάρτζου από τη
Λαγγαδιά, έλαβε ως δώρο από τους κα
τοίκους των χωριών που περνούσε
10.000 δρχ. περίπου, επειδή τους απάλ
λαξε από τον ληστή Γκαβό. Από τις Αρ
χές έλαβε επίσης ως δώρο και μία στολή.
Κατόπιν εγκαταστάθηκε για δέκα περί-
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Ο Υπενωμοτάρχης Νικόλαος Καλαμπάκας από την
ΙΙΰλη Τρικάλων υπηρετών στο απόσπασμα
Μαλακασίου (9-9-1920), πάνω.
Ο ληστής Λαζ. Μακατός μι: το ζυγούρι του
tv μέσω του αποσπάσματος
Χωροφυλακής Κλασσόνος, μερτά τον τραυματισμό
και τη σύλληψή του (19-1-1929), κάτω.
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που χρόνια στη Ζη γκούλα1" και των αδελφών Μπαμπάνη.
λευτή Τρικάλων.
Σκοτώθηκαν ο Γιαγκούλας, από τον ΜεΑργότερα χήρεψε
ταξά Κοζάνης, ο Πάντος Μπαμπάνης
και ξαναπαντρεύτη
125, και ο κουνιάδος του Κώστας Τσιακε στο Λιόπρασο, ό
μίτας. Ο Λεωνίδας Μπαμπάνης κατάφεπου έζησε ως τον
ρε να δραπετεύσει καθ’ οδόν 126. Συνέ
θάνατό του (1943
χισε τη ληστρική του δράση διαπράττοπερίπου). Ασκούσε
ντας φόνους και ληστείες. Σκοτώθηκε
1 το επάγγελμα του
στις 2 Φεβρουάριου του 1930 στο δάσος
γανωτή και γύριζε
Κοκκινόλογγος των Χασίων, κοντά στη
_____________ | στα γύρω χωριά120.
Βερδικούσα, από τον ανθυπομοίραρχο
34.
ΧαρίτοΟ καιληστής
τον ανθυπασπιστή Φλέγκα
Ευάγγελος Τσιάμης καταγόταν και αυ
127. Στην εξόντωση του Μπαμπάνη συ
τός από το Γερακάρι. Γύρω στα 1923 - νέβαλαν οι Βερδικουσιώτες Δημ. και I.
1924 σκότωσε τους συγχωριανούς του
Σβάρνας, Βασ. Βράκας, I. Κουτσονίκος
Παρθένη και Κεχαγιά. Τον Παρθένη τον
και Μ. Κωστάκης 128. “Η κεφαλή του
έκανε κομμάτια. Τον Τσιάμη εξόντωσε
Μπαμπάνη κομιζομένη εις Αθήνας δεν
με δόλο ο Δημήτριος Ψείρας από το
θα εκτεθεί εις κοινήν θέαν αλλά θα απο
Μαυρέλι γύρω στα 1924 - 1925. Του έ στολή εις το Ανατομείον” 129. Ο Λέων.
κοψε τον λαιμό με το ξυράφι στη διάρ Μπαμπάνης δρούσε στην περιοχή Αγριε
κεια του ξυρίσματος, κατόπιν υποσχέσελιάς με τους ληστές Φορφόλια, Τράντο,
ως του παπα - Ηλία Κερασοβίτη από το
Φουρτούνα και Γκαβό. Ο Γιαγκούλας έ
Φωτεινό (πρ. Τσιούκα) Χασίων, ότι θα δρασε κυρίως στην περιοχή Ελασσόνας του έδινε για σύζυγο την κόρη του. Το Ολύμπου και δευτερευόντως στην υπό
κεφάλι του Τσιάμη το πήρε ο παπα - Ηλοιπη βόρεια Θεσσαλία (Λάρισα, Χάλίας, ο οποίος το παρέδωσε στις Αρχές σια, Καμβούνια) και Πιερία. Οι αδελφοί
των Τρικάλων121.
Μπαμπάνη και ο Γιαγκούλας υπήρξαν α
35.
Στις 23 Ιουλίου 1925 η συμμορία πό τους πιο διαβόητους ληστές, για τους
των Αρβανιτόβλαχων αδελφών Πάντου
οποίους ο Τύπος της εποχής αφιέρωσε
(Παναγιώτη) και Λεωνίδα Μπαμπάνη,
πολλές σελίδες για την εξιστόρηση της
από το Αργυροπούλι Τυρνάβου (με συγ δράσης τους, και όχι μόνον από τις στή
γένειες στη Νέα Ζωή, πρώην Μπούρσιαλες των ειδήσεων αλλά και με δημοσιεύ
νη Καλαμπάνας) στη θέση Χάβου της Εσεις μυθιστορηματικών βιογραφιών
λάτης Τρικάλων συνέλαβε, ύστερα από τους. Ο Λεωνίδας Μπαμπάνης είχε επισυμπλοκή, τον Σαρακατσάνο βοσκό Ιω κηρυχθεί με το ποσόν του 1.700.000
άννη Σούρλα, για εκδίκηση επειδή ο πα δραχμών.
τέρας του Γρηγόριος Σούρλας είχε σκο
37. Την ίδια περίοδο στην περιοχή Α
τώσει στις 17 Απριλίου 1925 τον φίλο γριελιάς έδρασε και ο ληστής Νάσιος
τους λήσταρχο Μπόλια στην Κάπουρνα
Γκρίγκας από την γειτονική Κουμαριά.
Βελεστίνου Ι22. Την ίδια περίοδο, μετά τη
Αυτός σκότωσε τον παππού του Κων.
ληστεία της Κατερίνης και αφού είχαν Τσιλιχρήστο και τον Κων. Κατσικαβέλα.
χωρίσει με τον Φ. Γιαγκούλα, οι ΜπαΤα παιδιά των ανωτέρω, Δημήτριος Καμπάνηδες “έφυγαν
τσικαβέλας και Δημήτριος Τσιλιχρήεις την περιφέρειαν στος, με τη βοήθεια ενός Μπαράκου από
Καλαμπάκας διατον Λογγά και κάποιου Πλιάμπου, εκδι
πράξαντες διαφό κήθηκαν τον θάνατό τους σκοτώνοντας
ρους ληστείας και
τον Γκρίγκα130.
κατόπιν κατήλθον
38. Στις 2 Αυγούστου 1925 άγνωστοι
εις την περιφέρειαν ληστές επιτέθηκαν στο σπίτι του τσέλιΕλλασσόνος”'23.
γκα Παπαστεργίου από την Ανθούσα μέ
36.
Στις 21 Σε σα στα Τρίκαλα για να πάρουν τρόφιμα.
πτεμβρίου 1925 ε Στην ένοπλη συμπλοκή που επακολού
ξοντώθηκε στον Ό θησε σκοτώθηκαν ο γιος του Παπαστερ
λυμπο, από το από γίου και ο υπηρέτης του131.
σπασμα του μοιράρ
39. Το καλοκαίρι του 1925 ή 1929 οι
χου Πετράκη, η δια ληστές Ιωάννης και Ευθύμιος Ρέντζιος,
βόητη ληστοσυμμο που κατάγονταν από την περιοχή Ιωανρία του Φώτη Για νίνων, επέδραμαν στην Πολυθέα (πρ.
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Δραγοβίτσι) και κατέσφαξαν, με είκοσι
και πλέον μαχαιριές, τον μεγαλοκτηνοτρόφο Σταθόπουλο, τον οποίο βρήκαν
στο τυροκομείο του Δημητρίου Κωτίκα.
Κατόπιν αιχμαλώτισαν τα ανίψια του
Κωτίκα, Επαμμεινώνδα και Νίκο Βίγκα.
Κράτησαν μόνον τον δεύτερο, γιατί ο
πρώτος ήταν άρρωστος. Για την απελευ
θέρωση του Νίκου ζητούσαν ως λύτρα
500.000 δρχ., 30 ζευγάρια τσαρούχια και
δύο κοστούμια “εγγλέζικα” σε ύφασμα.
Μετά από ένα μήνα καταβλήθηκαν τα
λύτρα και απελευθερώθηκε ο όμηρος, α
φού είχε υποστεί μεγάλη δοκιμασία,
τρώγοντας ακόμα και ωμό κρέας, γιατί
οι ληστές φοβούνταν να ανάψουν φωτιά,
για να μην προδοθούν από τον καπνό. Ε
πειδή στα λύτρα δεν ήταν τα δύο κο
στούμια, ένας από τους Ρεντζαίους κατέ
βηκε μόνος του στην Αθήνα, όπου ο Δημήτριος Κωτίκας διατηρούσε τυροπω
λείο, για να τα ζητήσει. Εκεί αποκάλεσε
τον Κωτίκα ασυνεπή και τον απείλησε ό
τι, αν δεν τα έδινε, θα του ανατίναζε το
μαγαζί, σε περίπτωση δε που ειδοποιού
σε τις αρχές, του δήλωσε ότι θα εξόντω
νε όλη την οικογένειά του. Μπροστά
στην απειλή αυτή, ο Κωτίκας αναγκά
στηκε να δώσει και τα δύο κοστούμια02.
4 0 . Στις φυλακές Τρικάλων, στις 4
Μαΐου 1926 δολοφονήθηκε ο ληστής
Αλ. Καραμπάς από τη Μηλιά Αρτας, α
πό τους ζωοκλέφτες Βασ. Μούρτο και
Απ. Τσεκούρα από το Αγναντερό (πρ.
Μεσδάνι) Καρδίτσας133.
4 1 . Τον Σεπτέμβριο του 1928 σκοτώ
θηκε, από άγνωστους ληστές,, ο μυλω
νάς της Ανθούσας Κώστας Μούκης, από
τα Πράμαντα Ηπείρου13,1.
4 2 . Την 1η Οκτωβρίου 1928 στο Λούντζικο της Κόνιτσας εξοντώθηκε η λη
στοσυμμορία του Χρ. Φορφόλια, από το
Αργυροπούλι Τυρνάβου, και του κουνιά
δου του Ευαγγέλου Μάρα. Στην τσάντα
του Φορφόλια βρέθηκε κατάλογος υπο
ψηφίων θυμάτων από τις περιοχές Γρεβενών, Ανασελίτσας και Καλαμπάκας. Ο
Φορφόλιας μαζί με τον συγχωριανό του
ληστή Τράντο είχαν γίνει ο φόβος και ο
τρόμος στην περιοχή Τυρνάβου - Ελασ
σόνας135.
4 3 . Με τη συμμορία του Φορφόλια
συνεργαζόταν και ο Αρβανιτόβλαχος ε
πίσης Αλέκος Λεβέντης, από τον οικι
σμό Κοκκόνα ή Τζανναίικα του Παλαιοπύργου Τρικάλων. Ο Λεβέντης πρόλαβε
και διέφυγε στην Αλβανία, όπου έκανε
οικογένεια. Τα τελευταία χρόνια κάποιοι

από τους απογόνους επέστρεψαν και ε σύνορα Περτουλίου - Ελάτης141.
Ενώ συνήθως στις αρχές Σεπτεμβρίου
γκαταστάθηκαν στην Ήπειρο136.
ο καιρός είναι πολύ ζεστός, τη χρονιά ε
4 4 . Στις 28 Δεκεμβρίου 1928 σκοτώ
θηκε στη Ανήλιο του Φωτεινού (πρώην κείνη φθινοπώριασε νωρίς στο Περτού
Τσιούκας) ο ληστής Χαρ. Χασιώτης που λι, όπου άρχισαν οι βροχές και οι ομί
συνεργαζόταν με τον ληστή Ζιώγα. Στην χλες. Έτσι οι παραθεριστές αποφάσισαν
καταδίωξή του έλαβαν μέρος και κάτοι να επιστρέφουν στα Τρίκαλα. Σ’ αυτό
κοι του Φλαμπουρεσίου. Ο Χασιώτης συνέβαλε και η φήμη ότι στο δάσος του
Περτουλίου κυκλοφορούσε μια άγνωστη
που ήταν 21 ετών καταγόταν από το Ορθοβούνι Καλαμπάκας. Είχε λάβει μέρος ληστοσυμμορία. Μεταξύ εκείνων που θα
αναχωρούσαν ήταν και η οικογένεια του
στον φόνο του βοσκού Αλ. Αλεξίου και
του κτηνοτρόφου Βασι. Γκισάκη, καθώς Αναστασίου Αβέρωφ, την οποία οι λη
στές σκόπευαν να αιχμαλωτίσουν για να
και στις ληστείες του δασκάλου Καραλή,
ζητήσουν πλούσια λύτρα. Την τελευταία
του ιερέα Καραλή και του Νικ. Γίτσιου.
στιγμή όμως η σύζυγος του Αβέρωφ άλ
Ήταν επικηρυγμένος με το ποσόν των
150.000 δραχμών για την εξόντωσή του λαξε γνώμη, ίσως από διαίσθηση, και
πρόσταξε να ξεφορτώσουν τα ζώα, σώ
και των 80.000 για την κατάδοσή του.
ζοντας έτσι τα παιδιά της από βέβαιη
4 5 . Στις 8(;) Φεβρουάριου 1929, στη
θέση Καψάλα της Βαλανίδας Ελασσό αιχμαλωσία142.
Στο καραβάνι, που ξεκίνησε το πρωί
νας, αποκεφαλίστηκε με δόλο από τους
κτηνοτρόφους αδελφούς Βασίλειο και της Κυριακής 8 Σεπτεμβρίου, συμμετεί
Στέφανο Παπευθυμίου ο ληστής Από χαν: οι οικογένειες του Κώστα Σταματόπουλου, γαμπρού του γερουσιαστή Σω
στολος Ζιώγας, από τη Λάγδα Γρεβενών, ο οποίος είχε δραπετεύσει από τις τήρη Χατζηγάκη, και της Όλγας, χήρας
Αλεξ. Παπαϊωαννίδη, καθώς και των Αθ.
φυλακές Τρικάλων. Στη ληστρική του
Μπαλιάκου, Ραφτάκου, Κοσμά, Κίφτσια
δράση, με τη συμμορία του Κων. Κατσαβέλη κυρίως, είχε διαπράξει πολλούς φό και άλλων. Τους παραθεριστές συνόδευε
νους και ληστείες στις περιοχές Ελασσό ο διοικητής του Σταθμού Χωροφυλακής
νας, Καλαμπάκας, Τρικάλων και Καρδί Περτουλίου υπενωμοτάρχης Καραμπέτσος και ο τότε κοινοτικός γιατρός της
τσας. Ήταν επικηρυγμένος με το ποσόν
Τύρνας (σημ. Ελάτη) Κώστας Ζάχος. Ό
των 80.000 δραχμών
ταν το καραβάνι έφτασε στα όρια των
4 6 . Η ληστοσυμμορία του Βελώνη ε
κοινοτικών περιφερειών Περτουλίου και
ξοντώθηκε μεταξύ Ελασσόνας και Τσαρίτσανης στις 30 Ιανουάριου 1929 από Ελάτης, στον αυχένα όπου ξεχωρίζουν
τα νερά του Πηνειού και του Αχελώου,
το απόσπασμα του Ιωάννη Δαφέρμου.
Σ’ αυτό συμμετείχε και ο εκ Πύλης υπε πρόβαλαν μπροστά οι ληστές με προτε
νωμοτάρχης Νικόλαος Καλαμπάκας. Ο ταμένα τα όπλα και τους διέταξαν να ξε
Βελώνης τραυματίστηκε βαριά στα πό πεζέψουν και να συγκεντρωθούν στο μέ
δια, τα οποία έκοψαν στο νοσοκομείο, ό ρος που τους υπέδειξαν. Όταν διαπίστω
που πέθανε μετά από λίγες ημέρες σε η σαν ότι μεταξύ των αιχμαλώτων δεν ή
ταν η οικογένεια του Αβέρωφ, οι ληστές
λικία 40 ετών. Ο ληστής Λάζαρος Μακατός τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι138. θεώρησαν ότι απέτυχαν. Μετά από δια
Ο Μακατός είχε καταδικαστεί από το πραγματεύσεις και αντεγκλήσεις μεταξύ
Καουργιοδικείο Τρικάλων σε θάνατο, ε των παραθεριστών, κρατήθηκαν τελικά
πειδή είχε διαπράξει φόνο το 1925. Στις ως όμηροι ο γερουσιαστής Σ. Χατζηγά5 Νοεμβρίου 1927 απέδρασε από τις φυ κης (εθελοντικά στη θέση του εγγονού
του, γιου του γαμπρού του Σταματόπουλακές Τρικάλων μαζί με τους ληστές Εμλου), ο γιατρός Κ. Ζάχος (εθελοντικά
μ. Κανάλη, Κων. Μπεκιάρη, Κων. Γκαστη θέση της χήρας Παπαϊωαννίδη), ο
σαβέλη, Θεόδ. Τούλα, Στέφ. ΠαπαμιχαΑθ. Μπαλιάκος και ο Ραφτάκος143.
λάκη, Κ. Ματρόζο, Ηλία Σαλόγιαννο,
Η ληστεία αυτή συγκλόνισε το πανελ
Βελισ. Ματσούκα και Γ. Δημητρίου139.
4 7 .0
ληστής Μήτρος Τζατζάς, από τη λήνιο και για πολλές ημέρες όλες οι εφη
Ραψάνη140, σε συνεργασία με τους λη μερίδες αφιέρωναν εκτενείς πρωτοσέλι
δες ανταποκρίσεις σχετικές με τη λη
στές Πανταζή, από την Ήπειρο, και τον
στεία144. Στις 9 Σεπτ. 1929 η Εφημερίς
Τάκη Ζαμπούρα, από την Κουτσούφλιατων Βαλκανίων145 γράφει ότι “Την Μην
νη, αιχμαλώτισε στις 8 Σεπτεμβρίου
1929 πολλούς Τρικαλινούς που επέστρε (μάλλον εννοεί στις 2 π. μ.) πρωινήν συφαν από το Περτούλι στα Τρίκαλα, στα νήλθεν εκτάκτως το υπουργικόν συμ-
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βούλιον υπό την προεδρίαν του κ. Σοφούλη και ησχολήθη αποκλειστικός με
το ζήτημα της γενομένης ληστείας εις
Τρίκκαλα. Το υπουργικόν συμβούλιον ετερματίσθη την 1 μ.μ. (...) Προ της συγκλήσεως του υπ. συμβ. ο κ. Σοφούλης
εκάλεσεν εις σύσκεψιν τους αρχηγούς
των Επιτελείων, τον διοικητήν του Α'
Σώματος Στρατού και τον υπαρχηγόν
της Χωροφυλακής (...) Την μεσημβρίαν
ο κ. Σοφούλης επικοινώνησε τηλεγραφι
κός μετά του Νομάρχου Τρικκάλων, ο
οποίος του ανέφερε ότι αι εκεί αρχαί α
δυνατούν να προβούν εις την καταδίωξιν
των ληστών, διότι ο Τζατζάς ηπείλησε
σφαγήν των αιχμαλώτων εις περίπτωσιν
αποστολής αποσπασμάτων (...) Υπό του
Πολιτικού Γραφείου απεστάλη τηλεγρά
φημα προς τον κ. Βενιζέλον δια του ο
ποίου του ανήγγειλαν την ληστείαν και
τα ληφθέντα μέτρα”.
Στο ίδιο φύλλο της εφημερίδας, ως 3η
Έκδοσις αναφέρεται ότι “ Η ληστεία των
Τρικκάλων κρατεί εν αναστατώσει την
Θεσσαλίαν” και εκφράζονται φόβοι για
την υγεία του γερουσιαστή Χατζηγάκη,
καθώς και ότι οι ληστές ζητούν ως λύτρα
τέσσερα εκατομμύρια δραχμές.
Την επομένη η ίδια εφημερίδα146, στην
κύρια είδηση, γράφει για το “Πώς διεπράχθη η ληστεία των Τρικκάλων”. Α
φού επιση μαίνεται ότι η ληστεία “κρατεί
εν συγκινήσει όλον τον κόσμον” και ότι
“οι κάτοικοι συγκεντρωμένοι εις την
πλατείαν των Τρικκάλων προσεφέρθησαν να καταρτίσουν εθελοντικά αποσπά
σματα, τα οποία να εξέλθουν προς καταδίωξιν των ληστών”, περιγράφει με λε
πτομέρειες πώς έγινε η ληστεία. “Εις τετράωρον απόστασιν των Τρικκάλων υ
πάρχει γραφικόν χωρίον Περτούλι
(“Μπαρτολιό” γράφει η εφημερίδα), ό
που παραθέριζον αρκεταί οικογένειαι
ευπορών Τρικκαλινών. Αόγω όμως της
αποτόμου μεταβολής του καιρού και του
ενσκήψαντος δριμυτάτου ψύχους οι παραθερίζοντες απεφάσισαν να επιστρέ
φουν εν σώματι εις την πόλιν. Ούτω χθες
λίαν πρωίν επιβάντες ημιόνων και σχηματίσαντες εν καραβάνιον εξεκίνησαν
προς τα Τρίκκαλα. Είχον δε ως φρουράν,
ακριβώς δια τον φόβον των ληστών, τον
υπενωμοτάρχην Καραμπέρον και δύο
χωροφύλακας”.
Κατόπιν αναφέρονται τα ονόματα των
επιστρεφόντων, τα οποία δυστυχώς ανα
γράφονται σχεδόν όλα παρεφθαρμένα.
Συνολικά επέστρεφαν γύρω στα 120 ά
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τομα. Στη θέση “Σύνορο” εμφανίστηκε
μπροστά τους η πενταμελής συμμορία
του Τζατζά, η οποία τους διέταξε να κατέβουν από τα μουλάρια και να ακολου
θήσουν με υψωμένα τα χέρια. “Κάτ’ ρε
απ’ τα ζα, μη σας ξεμπερδέψω”, τους
πρόσταζε ο γηραιότερος ληστής. Οι πο
λίτες υπάκουσαν. Κατόπιν οι ληστές α
φόπλισαν τους αστυνομικούς και τον ανθυπολοχαγό Παπαγιαννόπουλο, ο οποίος
προσπάθησε να βγάλει το περίστροφό
του. Καθώς οι γυναίκες άρχισαν να κλαίνε, ο Τζατζάς πρόσταζε αυστηρά: “Ή
παύουν ή σας σφάζω όλους”. Επακολού
θησε λεηλασία των αιχμαλώτων και των
αποσκευών τους. Τους πήραν τα πορτο
φόλια και τα κοσμήματα, συνολικής αξί
ας άνω των 200.000 δραχμών. Μετά από
σύσκεψη οι ληστές αποφάσισαν να κρα
τήσουν ως ομήρους τους Σωτ. Χατζηγά
κη, Σταυρόπουλο, Κώστα Σταματόπουλο και την χήρα Όλγα Παπαγιαννίδου.
Μετά από παρέμβαση του κοινοτικού
γιατρού Τύρνας (σημ. Ελάτη) Κώστα
Ζάχου απελευθερώθηκε η Παπαγιαννίδου και έμεινε στη θέση της ο ίδιος. Αφέθηκε επίσης ελεύθερος και ο Σταματόπουλος για να βρει τα χρήματα.
Ο Αναστάσιος Αβέρωφ δήλωσε στις
Αρχές ότι ο Τζατζάς κρυβόταν επί ένα
μήνα στο δάσος της Χουτιάνας με σκοπό
να αιχμαλωτίσει την οικογένειά του, και
από ημέρες παρακολουθούσε τις κινή
σεις της, καθώς και της οικογένειας του
Ραφτάκου. Είπε ακόμα ότι θα κατέβαλε
ο ίδιος τα λύτρα για την απελευθέρωση
του Χατζηγάκη147.
Για τον εντοπισμό της ληστοσυμμορί
ας του Τζατζά κινητοποιήθηκαν ακόμα
και αεροπλάνα148.
Ο Τζατζάς παρέλαβε τα λύτρα
(150.000 δρχ. του Χατζηγάκη και
200.000 δρχ. της Παπαγιαννίδου), που
του εστάλησαν με τον Τυρνιώτη Ευάγγε
λο Πατήλα. Επειδή όμως υπολείπονταν
του ποσού που είχε προσδιορίσει, δεν ε
λευθέρωνε τους αιχμαλώτους145 και γι’
αυτό “η κοινωνία των Τρικκάλων σχο
λιάζει δυσμενέστατα την στάσιν του
Σταματόπουλου, ο οποίος καίτοι ζά
πλουτος αρνείται να καταβάλη το υπό
λοιπον των λύτρων εκ φιλαργυρίας. Αι
αρχαί εδήλωσαν ότι ολόκληρον την ευ
θύνην δια παν ό,τι ήθελε συμβεί εις τους
αιχμαλωτισθέντας θα φέρη ο Σταματόπουλος, όστις οφείλει να καταβάλη λύρα
μέχρι της μεσημβρίας δια να απελευθε
ρωθούν οι κρατούμενοι”150.
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Στο αίτημα του γερουσιαστή Σωτ. Χα
τζηγάκη να καταβάλει το κράτος τα λύ
τρα για την απελευθέρωσή του, η κυβέρ
νηση δήλωσε ότι “δεν δύναται να κάμη
διάκρισιν δια τους πολίτας των οποίων η
ζωή είναι πολύτιμος δια το κράτος”151. Η
αντιβενιζελική εφημερίδα Πατρίς, επιτέ
θηκε προσωπικώς και εναντίον του Σ.
Χατζηγάκη γράφοντας, μεταξύ άλλων,
και τα εξής: “Χαίρε, ω Τσάρε πάσης
Τρικκαλιώτιδος χώρας. Επέπρωπο, Κυρ
Σωτήρη, σεις ο Τσάρος των Τρικάλων
εις τα γηρατειά σας να πέσετε εις χείρας
των υπηκόων σας ληστών, τους οποίους
το Κράτος επί τρεις και πλέον δεκαετη
ρίδας ηνέχθη”152. Αλλες αθηναϊκές εφη
μερίδες αρθρογράφησαν υπέρ του Χα
τζηγάκη153. Τύπος και κοινή γνώμη όμως
ήταν εχθρικές προς τον Σταματόπουλο,
τον οποίο θεωρούσαν πολύ πλούσιο154.
Τελικά στις 15 Σεπτεμβρίου 1929 οι
αιχμάλωτοι απελευθερώθηκαν χάρη
στην ευφυΐα και την ψυχραιμία του για
τρού Ζάχου, χωρίς να πάρουν σχεδόν
καθόλου λύτρα155. Ο Ζάχος, που είχε
κερδίσει την εμπιστοσύνη του Τζατζά,
τον οποίο κούραρε κιόλας κατά τη διάρ
κεια της ομηρίας του, τον έπεισε ότι έ
πρεπε να ελευθερώσει τους ομήρους και
να προσπαθήσει να διαφύγει, γιατί κιν
δύνευε από τα αποσπάσματα, τα οποία
ήδη τον είχαν περικυκλώσει156.
Τον Ιούνιο (;) του 1929 η συμμορία
του Τζατζά ενώ κρυβόταν στην περιοχή
Ανθούσας, συνεπλάκη με απόσπασμα.
Σκοτώθηκε ένας χωροφύλακας και τραυ
ματίστηκε σοβαρά ένας ληστής, ο οποί
ος πέθανε αργότερα. Τότε κατηγορήθηκαν κάποιοι κάτοικοι της Ανθούσας ως
ληστοτρόφοι και συνελήφθησαν στα
Φάρσαλα, όπου είχαν καταφύγει, οι Δημήτριος Ζαχαρής, Δημήτριος Λιάγκας
και Αθανάσιος Ντιζές157.
Ο λήσταρχος Τζατζάς χαρακτηρίζεται
ως “πατριάρχης της ληστοκρατίας”, ο ο
ποίος ανέδειξε σπουδαίους “μαθητές”,
όπως οι Ρεντζαίοι και οι Κουμπαίοι. Αρ
χισε τη δράση του από το 1910 περίπου.
Από τους άλλους ληστές αποκαλούνταν
“γερολύκος”, ήταν υπερβολικά φιλοχρή
ματος και εφρόντιζε ιδιαιτέρως τους λη
στοτρόφους και τους πράκτορές του. Α
χώριστος σύντροφός του ήταν ο ανεψιός
του158.
Ο Τζατζάς και η συμμορία του εξο
ντώθηκαν τη νύχτα της 22-3-1930 στην
τοποθεσία Παλιοκαρυά του χωριού Μι
κρό Κεσερλί (σημ. Ελάτεια) Λαρίσης.

Ύστερα από δίωρη μάχη, εκτός από τον
Τζατζά, σκοτώθηκε και ο ληστής Τάκης
Ζαμπούρας, ενώ τρυματίστηκε ο σύ
ντροφός τους Καραντώνης. Από τα απο
σπάσματα σκοτώθηκε ο φοβερός διώ
κτης των ληστών ανθυπασπιστής I. Δαφέρμος, και ο χωροφύλακας Παν. Τσάμης. Ο Τζατζάς ήταν επικηρυγμένος με
το ποσόν του 1.500.000 δραχμών, ενώ οι
σύντροφοί του με το ποσόν του
1.000.000 δραχμών159.
Ο Τζατζάς για τον απλό λαό εθεωρείτο φιλάνθρωπος, αφού με τα χρήματα
που έπαιρνε ως λύτρα προίκιζε φτωχά
κορίτσια και βοηθούσε όσους είχαν ανά
γκη. Μέσω αντιρποσώπων του είχε βα
φτίσει πάνω από εκατό παιδιά στην πε
ριοχή Ολύμπου. Ο Τζατζάς ήταν άριστος
σκοπευτής· με το μάνλιχερ περινούσε τη
σφαίρα μέσα από δαχτυλίδι σε απόστα
ση 10 - 20 μέτρων160.
®

Συνεχίζεται
Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ
104. ©. Α.ΝΗΜΑΣ, ό.π., σ.205, και μαρτυρία
Νικολάου Ζιανιού, ετών 75 (10-10-1979), από την
Παλιούρια Γρεβενών.
105. Ειρημερίς των Βαλκανίων, φ. 2278/1-31925, και μαρτυρία Νικολάου Ζιανιού. Ο Γ. Ζαχαρίου (ό.π., σσ.136-137) γράφει ότι σκοτώθηκε από
συντρόφους του στον Μακρύγιαλο Πιερίας.
106. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του Α
πόστολου Μέρτζιου, ετών 80, από την Παλιουριά
Γρεβενών (Συνέντευξη, 10-10-1979) "Μετά τον
σκοτωμό των χωροφυλάκων κλπ. κατέβηκε ο ίδιος
ο Περικλής εκεί και τους έκανε κομμάτια όλους
ντιπ. δηλαδή αλλού ποδάρια, αλλού χέρια, αλλού κε
φάλια, αλλού ξέρω γω τι, χίλια δυο πράγματα
107. ΔΗΜ. ΑΛ. ΑΛΕΞΙΟΥ - Γ.Θ. ΤΡΙΤΑΣ Θ.
ΤΡΙΤΑΣ, ό.π., σσ. 118-120.
108. Εφ. Θάρος, φ. 18-5-1924.
109. Πληροφορία Βάιου Γκούμα, από την Περι
στέρα.
110. ΑΛΕΞ.Κ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ, ό.π., σ. 312.
111. ΑΠ. ΔΗΜΟΥ, Αναμνήσεις Νεράίδοχωρίου
ή Βετερνίκ, Αθήνα 1982, σσ. 10-11.
112. ΑΛΕΞ. Κ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ, ό.π., σ.312.
Λεπτομέρειες για τη ληστεία του τραίνου βλ. Εφημερίς των Βαλκανίων, φφ. 199/12-4-1924,
1994/15-5-1924, 2006/27-5-1924 και 2009/30-51924.
113. Εφ. Θάρρος, φ. 18-5-1924.
114. Γ.ΑΘ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ό.π., σσ.141-144.
115. Μαρτυρίες Ιωάννη Πούλιου, από το Γερα
κάρη και Αθανασίου Β.Νημά (γ. 1925) από τον
Πλάτανο Τρικάλων.
116. Θ.Α.ΝΗΜΑΣ, ό.π., σ. 171. Οπως διαπι
στώθηκε εκ των υστέρων ο αναφερόμενος στη
σ.206 λήσταρχος Σπαθούλας δεν έχει καμιά σχέση
με τον Νάσιο Σπαθούλα του τραγουδιού.
117. ΝΙΚΟΣ Η.ΣΔΑΝΗΣ, ό.π., σ.47.
118. Μετά την ενέργειά του αυτή ο Πλιάμπος
βγήκε στο βουνό. Σκοτώθηκε το 1928 στα νταμά
ρια, μεταξύ Μπάρας και Λογγακίου Τρικάλων.

136. Πληροφορία Νικολάου Γκέλμπα ή Καπρίτσα.
119. Αφήγηση Ιωάννη Πούλιου (γ. 1927), Νικο
137. Γ.ΑΘ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ό.π., σ. 186. Στη σ. 176
λάου Γκέλμπα ή Καπρίτσα (γ. 1915), γιου του Καο Ζαχαρίου αναφέρει ότι ο Ζιώγας σκοτώθηκε στις
πρίτσα, και Αικατερίνης Τξιάννη-Παπαγιάννη, κό
28 Απριλίου 1928 στη θέση Κοριέντο της Λάρισας
ρης του Γκαβού, ετών 76, από το Γερακάρι.
από το απόσπασμα του ανθυπομοιράρχου Κο·ηλαί120. Μαρτυρίες Νικολάου Γκέλμπα ή Καπρίτσα
ου και τη δύναμη του Σταθμού Χωροφυλακής, Βακαι Αλεξάνδρας Καπρίτσα - Σταμοπούλου (γ. 1920),
λανίδας, χωρίς να σημειώνει ποια από τις δυο εκδο
παιδιών του Γ. Καπρίτσα, από το Γερακάρι.
χές θεωρεί σωστή.
121. ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ Δ.ΤΡΥΠΟΣΚΟΥΦΗ-ΠΟΡ138. Μαρτυρία του συνταξιούχου υπενωμοτάρ
ΦΥΡΗ, ό.π., σ. 255, και μαρτυρίες Ιωάννη Πούλιου
χη Νικολάου Καλαμπάκα, ετών 80, από την Πύλη
και Νικολάου Γκέλμπα ή Καπρίτσα.
Τρικάλων (Συνέντευξη, 20-6-1981). Εφημερίς των
122. Γ.ΑΘ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ό.π., σσ.152-153.
Βαλκανίων, φ. 3768/15-1-1929.
123. Ειρημερίς των Βαλκανίων, φ. 2478/22-9139. Γ.ΑΘ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ό.π., σσ. 184-185.
1925.
140. Κατ’ άλλη εκδοχή καταγόταν από την Κρα
124. Ο Γιαγκούλας συναντήθηκε στην περιοχή
νιά Ολύμπου. Βλ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, “ΑγΦλαμπουρεσίου Καλαμπάκας τον Ιούλιο του 1925
γλσγάλλοι και Λησταί”, Μετέωρα 24 (1970) 70.
με τους Μπαμπάνηδες και συνεργάστηκε τελευταί
141. ΜΑΡ.ΚΛΙΑΦΑ, Τρίκαλα..., τ.Β', σσ. 263α μαζί τους. Μαρτυρία Αποστόλου Μέρτζιου.
264 “ΑΛΕΞ. Κ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ, ό.π., σσ.312-313.
125. Για τον Πάντο Μπαμπάνη η Ειρημερίς των
142. ΜΙΧ.ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ, ό.π., σσ.237-238
Βαλκανίων (φ.2275/26-2-1925) είχε γράψει: "Ο
(Χρονογράφημα με τίτλο “Η Ληστεία του Τζατζά”,
Μπαμπάνης με την τελευταίαν του ληστείαν (δηλ. της
πρώτη δημοσίευση 29-4-1973).
Κατερίνης) απέκτησεν όχι μόνον πανελλήνιον, αλλά
143. ΜΙΧ.ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ, ό.π., σσ.153-154
και διεθνή φήμην. Μέχρι τούδε το ρεκόρ της φήμης
(Χρονογράφημα με τίτλο “Ληστοκρατία”, πρώτη
μεταξύ των ληστών κατείχαν ο Γιαγκούλας, ο δε
δημοσίευση 16-5-1969).
Μπαμπάνης ήτο υπαρχηγός του. Τώρα ο δεύτερος
144. Η εβδομαδιαία εφημερίδα “Ο Ρεπόρτερ"
κατέστη διασημότερος του πρώτου και δια τούτο εις
(φ. 4/18-9-1929) δημοσίευσε ολοσέλιδο σκίτσο με 1
το άκουσμα του ονόματος Γιαγκούλα που επρόφερεν
παράσταση της ληστείας του Τζατζά (βλ. σ. 241, λ
ο κ. Στάης ο Μπαμπάνης έκαμεν μορφασμόν περιεικ. 45), και σε άλλη σελίδα για την επιβεβαίωση
φρονήσεως[...] Ο Πόντος Μπαμπάνης [...] κατάγε
της “εγκυρότητας” της ειδήσεώς της δημοσιεύει
ται από το χωρίον Καρατζόλι του Τυρνάβου και είνε
σχετική φωτογραφία με την εξής λεξάντα: 'Ή συμ?
ηλικίας περίπου 36 ετών [...] Ο Μπαμπάνης μαζί με
μομία του φοβερού ληστάρχου Τζατζά, κα τ' απόκρυτον αδελφόν του Λεωνίδα και τον ανεψιόν του Κωνφον και μοναδικόν φωτογραφίαν, την οποίαν μας αστ. Τσιαμίταν απετέλεσαν ιδικήν του συμμορίαν [...]
πέστειλε πράκτωρ μας εκ Τρικκάλων, ο κ. Μ.Π., εεπεκηρύχθη ληστής την 28ην Ιουνίου 1924 υπό της
πικοινωνήσας με τους τρομερούς ληστάς ", Η δημο
επιτροπής της Δημοσίας Ασφάλειας Λαρίσσης αντί
σιευόμενη φωτογραφία δεν έχει καμιά σχέση με τη
15 χιλιάδων δραχμών δια την υπόδειξιν και αντί 50
συμμορία του Τζατζά, αλλά απεικονίζει τη συμμο
χιλιάδων δραχμών δια την σύλληψίν του ή τον φό
ρία του Θ.Γκαντάρα, την οποία είχε φωτογραφήσει
νον του". Για τον οπλισμό του Μπαμπάνη η Εφητο 1922-1923 ο Τρικαλινός φωτογράφος Αθ. Μάνμερίς των Βαλκανίων (φ.2279/3-3-1925) γράφει:
θος (Βλ. σ. 212, αρ. 16).
"Ήσαν ωπλισμένοι με όλα τα είδη των φονικών ό
145. Εφημερίς των Βαλκανίων, φ. 3998/9-9πλων. Το μάλινχερ που ασφαλώς το κατεκράτησεν
1929.
όταν ήταν στρατιώτης. Το πιστόλι, το γιαταγάνι και
147. Εφημερίς των Βαλκανίων, φ. 4000/11-9η φυσιγγιοθήκη εικόσμουν άλην την περιβολήν των.
1929.
Γ ι' αυτά ήσαν υπερήφανοι όπως είνε ένας που φέρει
148. Εφημερίς των Βαλκανίων, φ. 4000/11-9πολλά παράσημα εις τα στήθη του". Από την 1
1929.
Μαρτίου 1925 η ίδια εφημερίδα άρχισε να δημο
149. MIX. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ, ό.π., σσ. 241-243.
σιεύει σε πολλές συνέχειες τη μυθιστορηματική
150. Εφημερίς των Βαλκανίων, φ. 4001/12-9βιογραφία του Π.Μπαμπάνη.
1929.
126. Εφημερίς των Βαλκανίων, φφ. 2478/22-9151. Εφημερίς των Βαλκανίων, φ. 4001/12-91925, 2479/23-9-1925, 2480/24-9-1925, 2481/25-91929.
1925.
152. Εφ.Πατρίς, φ. της 17-9-1929. Πρβλ.
127. Εφημερίς των Βαλκανίων, φ. 4538/5-2ΜΙΧ.ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ, ό.π., σ. 240.
1030. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων
153. Υπέρ του Χατζηγάκη έγραψε ο Θεόδωρος
σκοτώθηκε από τον Βερδικουσιώτη κτηνοτρόφο
Βελιανίτης στο Έθνος και ο Σπύρος Μελάς στο Ε
Σβάρνα, του οποίου είχε “προσβάλει” την κόρη
λεύθερον Βήμα. Πρβλ. MIX. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ, ό.π.,
128. Γ.ΑΘ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ό.π., σ. 196.
σσ. 240-241.
129. Εφημερίς των Βαλκανίων, φ.4537/4-2154. Ο Ημερήσιος Τύπος (φ. της 19-9-1929) σε
1030.
άρθρο του με τίτλο “Τζατζάς και Σταματόπουλος”,
130. ΝΙΚΟΣ ΔΕΛΚΟΣ, Αγρελιά. Παρελθόν,
παρουσίαζε τον δεύτερο χειρότερο από τον πρώτο.
Παρόν και Μέλλον, Λάρισα, 1990, σσ. 167-168.
Πρβλ. ΜΙΧ.ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ, ό.π., σ. 242.
131 ,Γ.ΑΘ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ό.π., σ.166.
155. Εφημερίς των Βαλκανίων, φ. 4003/16-9132. Χειρόγραφο σημείωμα του Αθανασίου Ρί1929.
ζσυ, εγγονού του Δημητρίου Κωτίκα, με βάση αφή
156. ΜΙΧ.ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ, ό.π., σσ. 242-243.
γηση της μητέρας του. Βλ. επίσης και ΑΛΕΞ.Κ.
157.
ΔΗΜ. ΑΛ. ΑΛΕΞΙΟΥ-Γ.Θ.ΤΡΙΤΑΣΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ, ό.π., σ. 314.
Τ.Θ.ΤΡΙΤΑΣ, ό.π., σσ.118-120.
133. ΜΑΡ.ΚΛΙΑΦΑ, Τρίκαλα..., τ. Β', σ. 227.
158. Εφημερίς των Βαλκανίων, φ. 3999/10-9134. ΔΗΜ. ΑΛ.ΑΛΕΞΙΟΥ - Γ.Θ.ΤΡΙΓΑΣ - Τ.Θ.
1929.
ΤΡΙΤΑΣ, ό.π., σσ.118-120.
159. Γ.ΑΘ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ό.π., σσ. 191-192.
135.
Γ.ΑΘ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ό.π.,σσ. 170 και 182. 160. Γ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ό.π., σσ.70-71.
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Ί ορώντας μαυροκίτρινες μπότες και
κάθιδρο, ένα μέλος
I_______ I των σωστικών συ
νεργείων σταμάτησε για λίγο
να ξεκουραστεί από τη συνεχή
έρευνα για τον εντοπισμό παγιδευμένων στα ερείπια των δί
δυμων πύργων της Νέας Υόρκης. Δεν είναι πυροσβέστης!
Είναι ο 3χρονος Μπίγκφουτ, έ
να μαύρο ροντβάιλερ, που με
τέχει στις έρευνες των σωστι
κών συνεργείων, ένας από τους
δύο σκύλους που παραχώρησε
στις έρευνες ο 43χρονος εθελο
ντής Τζο Ταβιτάς. Ο Μπί
γκφουτ, εκπαιδευμένος να ε
ντοπίζει ζωντανούς και νε
κρούς, δουλεύει ασταμάτητα,
ενώ ξεκουράζεται μόνο δύο με
τρεις ώρες το 24ωρο. Από τα
δεκάδες εκπαιδευμένα σκυλιά
που μετέχουν στις έρευνες, ένα
ήδη έχει χάσει τη ζωή του. “Η
περιοχή είναι απίστευτα επι
κίνδυνη τόσο για τους ανθρώ
πους όσο και για τα σκυλιά”
δηλώνει ο Ταβιτάς.
Γ Γ Ί να άλλο εκπαιδευμένο
γ Η τετράποδο έσωσε τη
1 J ζωή του τυφλού κολομβιανού Ομάρ Εντουάρντο
Ριβέϊρα, ο οποίος εργαζόταν
στον 70ό όροφο του Παγκό
σμιου Κέντρου Εμπορίου στο
Μανχάταν. Την κρίσιμη στιγμή
τον τράβηξε, για να φύγουν
βρίσκοντας μάλιστα και ειδική
έξοδο!
Γ I

1 νας δεκαπεντάχρονος
γ Η μαθητής από το Χονγκ
J —/Κονγκ συνελήφθη ε
πειδή κατασκεύασε βόμβα βα
σιζόμενος σε πληροφορίες από
το Ίντερνετ. Η υπόθεση απο
καλύφθηκε, όταν ο μηχανισμός
εξερράγη μέσα στη σχολική
του τσάντα. Ο 15χρονος είχε
μεταφέρει “την κατασκευή
του” στο Κολέγιο προκειμένου
να τη δείξει στους συμμαθητές
του. Σύμφωνα με την αστυνο
μία, ο έφηβος εξήγησε με κάθε
λεπτομέρεια πώς έμαθε από
μια ιστοσελίδα στο Ίντερνετ
τον τρόπο να φτιάξει τον εκρη
κτικό μηχανισμό.
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οιάζει απλώς ένα
οδηγός κατάλαβε ότι είχε απέ
χαρούμενο
παιδί ναντι του τον γιό του, που είχε
που παίζει με το αρ- να δει από τη διάλυση του γά
κι του, αλλά τα φαινόμου του, πριν από 34 χρόνια....
μενα απατούν. Ο μικρούλης
Άραν Φερνάντες, ηλικίας 5
ο γερμανικό περιοδικό
χρόνων και 13 μηνών, είναι το
“Spiegel” γράφει ότι ο
μεγαλύτερο ταλέντο της Βρε
όχρονος Τούρκος Τζουτανίας —ίσως και ολόκληρης
μά Μπόζκαγια, λόγω γενετικής
της Ευρώπης— στα μαθηματι ανωμαλίας, στα 5 του χρόνια έκά! Βάζει κάτω ακόμη και
φθασε να φοράει παπούτσι
τους καλύτερους της αντίστοι νούμερο 48 και ότι οι προοπτι
χης.. ,.Γ'Λυκείου, αφού έγινε ο κές είναι στα 18 να φοράει πα
νεαρότερος μαθητής στα βρε πούτσι πάνω από 70 νούμερο!
τανικά εκπαιδευτικά χρονικά,
Ο μικρός εισήχθει στο πανεπι
που κατακτά Απολυτήριο Γε στημιακό νοσοκομείο του Μα
νικής Δευτεροβάθμιας Εκπαί γδεμβούργου και ο καθηγητής
δευσης στον τομέα των μαθη Σνάιντερ, που έκανε τη θερα
ματικών. Ο Αραν είναι μαθη πεία, δήλωσε ότι κατάφερε να
τής του ιδιωτικού κολεγίου
αναστείλει την ανάπτυξη του
Ράιντ, στο Ουότφορντ, και “έ ποδιού και από το 48 να το πε
κλεψε” το ρεκόρ από ένα άλλο
ριορίσει στο 42,5.
παιδί-θαύμα. Προκάτοχος του
ήταν ο άχρονος Ρατζάι Σάρμα,
λέποντας ένα αυτοκίνη
ο οποίος πήρε πέρυσι το αποτο να παραβιάζει τον
λύτηριο του σε ηλικία 6 χρό
κόκκινο σηματοδότη,
νων.
στην πόλη Ρουέν της Γαλλίας,
ο ιδιωτικός αστυνομικός ΑνίςI
I ε γέλια ξέσπασε ι
Μπεν Μπλαλ κυνήγησε τον
διοκτήτης μικρής παραβάτη οδηγό πατώντας
καφετέριας στο Τοτέρμα το γκάζι. Του έκλεισε
|______ I ρόντο, όταν έλαβε
τον δρόμο και όταν σταμάτη
τον λογαρισμό από
σαν αυτοσυστήθηκε ως αστυ
την τηλεφωνική υπηρεσία του νομικός. Για κακή του τύχη ό
Καναδά ύψους....640 δις δραχ
μως πργματικοί αστυνομικοί
μών ‘Έβαλα τα γέλια επειδή οι
(με πολιτικά) ήταν αυτοί που
αριθμοί ήταν τόσο πολλοί...”, κυνηγούσε, και....φυσικά τον
ανάφερε ο Ντέρεκ Ζαβισλέικ.
έστειλαν στο αυτόφωρο.
“Περίμενα έναν λογαρισμό ύ
ψους 300 δολαρίων (100.000
ληροδοτεί, με το θά
δραχ. περίπου) αλλά τελικά
νατό του, τον τίτλο
βγήκε λίγο πιο φουσκωμένος”.
του ανθρώπου με τα
Ο κ. Ζαβισλέικ ελπίζει ότι τη πιο μακριά μαλλιά στον κόσμο
λεφωνική υπηρεσία του Κανα στον αδελφό του Γι Σενγκδά θα αναγνωρίσει το λάθος Λα,ο 77χρονος Χου Σαεντης και θα του στείλει έναν πιο γκλάχ. Ο Ταϊλανδός, που διέ
ρεαλιστικό λογαρισμό.
θετε την πιο μακριά κόμη στον
εγάλη έκπληξη επεκόσμο, εγκατέλειψε τον μάταιο
φύλασσε στον Μπάτούτο κόσμο σε ηλικία 77 χρό
ρι Μπάγκσοου ο ά νων από επιπλοκές που προκάγνωστος άνδρας που επιβιβά λεσε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο
στηκε στο ταξί του. Οδεύοντας
και την καρδιά από την οποία
προς ξενοδοχείο του Μπράιυπέφερε. Παρότι ζούσε σε ένα
τον, οι δύο άνδρες διαπίστω
μικρό και άγνωστο χωριό, 550
σαν ότι είχαν το ίδιο επίθετο.
χιλιόμετρα από την Μπανγκόκ,
Τότε ο δίχρονος οδηγός ταξί
έγινε διάσημος γιατί τον συ
ρώτησε τον πελάτη του ποιό
μπεριέλαβε το βιβλίο Γκίνες
είναι το μικρό του όνομα. Όταν
ως τον άνθρωπο με τα mo μα
ο τελευταίος του απάντησε ότι
κριά μαλλιά, που κάποτε με
“ με λένε Κόλιν “ ο βρετανός
τρήθηκαν στα 5,8 μέτρα. Ο ε-
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κλιπών δεν έκοψε ποτέ τα μαλ
λιά του και μάλιστα τα έπλενε
μία φορά το χρόνο φοβούμενος
μήπως προσβληθούν από α
σθένεια! Του 88χρονου αδελ
φού του, που κληρονομεί τον
τίτλο, το μήκος της κόμης έ
φθανε το 1997 τα 5 μέτρα!
I

I Μια 17χρονη Ιν
δή δάρθηκε μέχρι
θανάτου με δια
ταγή του συμβουI________ I λίου των γερό
ντων του χωριού, διότι έφερε
στον κόσμο ένα μωρό χωρίς να
είναι παντρεμένη. Το νέο τρα
γικό έγκλημα στο ινδικό κρατί
διο του Ούταρ Πραντές ση
μειώθηκε μία μέρα μετά τη
γέννηση του μωρού της 17χρονης. Το συμβούλιο του χωριού
Πανσαγιάτ έδωσε εντολή για
τη θανάτωση της Σανγιού καταρχήν στον πατέρα της. Όταν
αυτός αρνήθηκε, μια ομάδα
φανατικών του χωριού έβγα
λαν τη νεαρή μητέρα έξω από
το σπίτι της και την ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου με σιδερέ
νιους λοστούς. Το τραγικό τέ
λος της Σανγιού έρχεται λίγες
ημέρες μετά την είδηση για α
κρωτηριασμό ενός 7χρονου
κοριτσιού που κατηγορήθηκε
για κλοπή και μαρτυρά τις δρα
ματικές συνθήκες κάτω από τις
οποίες ζει ο γυναικείος πληθυ
σμός σε πολλές χώρες του ανα
πτυσσόμενου κόσμου.
υτοί που δεν καπνί
ζουν έχουν έως και
τρεις φορές περισσό
τερες πιθανότητες να πάνε στο
πανεπιστήμιο απ’ ότι οι καπνι
στές της ηλικίας τους, γράφουν
οι βρετανικοί “Τάιμς” που επι
καλούνται σχετική έρευνα. Οι
ερευνητές του πανεπιστημίου
του Εδιμβούργου διαπίστωσαν
ότι υπάρχει μια ακαδημαϊκού
περιεχομένου διάκριση μεταξύ
των νεαρών καπνιστών και μη
καπνιστών. Οι 15χρονοι που
καπνίζουν έστω κι ένα τσιγάρο
την ημέρα είναι πολύ πιθανόν
να δυσφορούν με το σχολείο,
να αντιμετωπίζουν προβλήμα
τα με τα μαθήματα τους και εν

Α

τέλει να αδιαφορούν για το πα
νεπιστήμιο. Ένας στους δέκα
υποψήφιους φοιτητές είναι κα
πνιστής και η αναλογία αυτή
μεταβάλλεται σε έναν στους
τρεις όταν πρόκειται για νέους,
που σκοπεύουν να βγουν στην
αγορά εργασίας.
I

I ο Διαδίκτυο τώρα
και στην υπηρεσία
των
μπαμπάδων.
Των διαζευγμένων
μπαμπάδων, που για
διάφορους λόγους δεν τους ε
πιτρέπεται να βλέπουν όσο συ
χνά θέλουν τα παιδιά τους. Αν
εκείνοι πράγματι το επιθυμούν
μπορούν να επικοινωνούν με
τα βλαστάρια τους μέσω Διαδι
κτύου. Να στέλνουν φωτογρα
φίες τους, γράμματα, συμβου
λές, να κουβεντιάζουν μαζί
τους, ακόμη και να παίζουν.
Αρκεί βεβαίως να προμηθευ
τούν οι ίδιοι και τα παιδιά τους
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η
παραπάνω μορφή επικοινωνίας
είναι μια από τις προτάσεις που
περιέχονται σε ειδικό οδηγό
προς χωρισμένους μπαμπάδες,
με χρηματοδότηση του βρετα
νικού Υπουργείου Εσωτερι
κών. 'Αλλες προτάσεις, συμμβατές πάντα με τη σύγχρονη
τεχνολογία, είναι η αγορά κι
νητών στα παιδιά τους, η αλλη
λογραφία με διακριτικά στον
φάκελο, ώστε το παιδί να κα
ταλαβαίνει αμέσως ότι η επι
στολή προέρχεται από τον πα
τέρα τους.
υναίκες ντύνονταν τα
μέλη μιας συμμορίας
ληστών στην πρωτεύ
ουσα της Κένυας Ναϊρόμπι
προκειμένου να διαφεύγουν
της προσοχής τόσο των κατα
στηματαρχών όσο και των ανδρών ασφαλείας. Όπως ανέφε
ρε ο διευθυντής της αστυνομί
ας “οι τρεις συνολικά άνδρες
φορούσαν την ενδυμασία η ο
ποία προβλέπεται για τις μουσουλμάνες και κάτω απ’ αυτήν
παντελόνι και μπλούζα, ώστε
να μπορούν κατόπιν να διαφέυγουν με άνεση”.

Γ

λα σ’ αυτή τη ζωή είI
1 ναι υπόθεση στυλ,
V _ ^ φαίνεται όμως, όχι μό
νο στη ζωή.... Ένα γραφείο κη
δειών στη Βρετανία ειδικεύε
ται στην ικανοποίηση των εκ
κεντρικών επιθυμιών όσων α
ποδημούν εις Κύριον και σκο
πεύουν να επιδείξουν στυλ και
την ώρα που αποχαιρετούν τον
μάταιο τούτο κόσμο. Οι πρώ
τες παραγγελίες έχουν ήδη υ
λοποιηθεί και τα μοναδικά φέ
ρετρα περιμένουν τώρα αυ
τούς, που θα εισέλθουν σε αυ
τά. Ο Ρίτσαρντ Μάλλινς, αν
και 41 χρόνων, έχει ετοιμάσει
το δικό του σε σχήμα έλκη
θρου, αφού πάνω σε έλκηθρο
πέρασε πολλά χρόνια της ζωής
του, ως εξερευνητής της περιο
χής του Βόρειου Πόλου. Ο
72χρονος Ιβαν Φοξ επέλεξε έ
να φέρετρο με φτερά, αφού πι
στεύει ότι έτσι θα ανέλθει ευ
κολότερα στους ουρανούς, ενώ
ένας ανώνυμος φανατικός της
ιστιοπλοΐας προτίμησε σχήμα
σκάφους.
I

I ιδέα της σχολικής
ποδιάς ή της σχολι
κής στολής εν γένει
μπορεί να ηχεί πια
παλαιομοδίτικη, αλλά ποιος
μπορεί να αμφισβητήσει ότι εί
ναι μια ιδέα, που λύνει περισ
σότερο παρά δημιουργεί προ
βλήματα; Με πρώτο αυτό της
επιβολής συγκεκριμένου ενδυματολογικού κώδικα από τις
σχολικές διεθύνσεις, έτσι ώστε
να αποφεύγονται οι διακρίσεις
και τα επακόλουθα παρατρά
γουδα. Όπως αυτό που συνέβη
σε καναδικό σχολείο, όταν μα
θητής, ευρισκόμενος εν αδυνα
μία να κατανοήσει τι επιτρέπε
ται και τι όχι να φορά για το
σχολείο του, σύμφωνα με τον
νέο ενδυματολογικό κώδικα,
εμφανίστηκε ντυμένος με κί
τρινα αυτοκόλλητα χαρτάκια
τύπου “Post-it”. Ο νέος κώδι
κας του σχολείου του ανέφερε
ότι δεν επιτρέπονται τα στενά,
αλλά ούτε και τα φαρδιά, τα
πολύ κοντά, αλλά ούτε και τα
πολύ μακριά, τα εξώπλατα, τα

αμάνικα, τα....τα....Δεν ήξερε
πια τι να φορέσει για να μην α
ποβληθεί και πήγε αυτοκόλλη
το!!!!
α τρυπήματα σε αυτιά,
μύτη, μάτια, στόμα,
κοιλιά και όπου αλλού
συνηθίζεται, μόνο κακό μπορεί
να εγκυμονούν για όποιον τα ε
πιχειρεί. Αυτό τουλάχιστον
διατείνονται οι ειδικοί επιστή
μονες του Πανεπιστημίου της
Βρέμης, προειδοποιώντας τους
“τρυπημένους” ότι απειλού
νται από επικίνδυνες φλεγμο
νές. Μάλιστα, σε σχετικό άρ
θρο του γερμανικού επιστημο
νικού περιοδικού “Bild der
Wissenschaft” οι ειδικοί επιση
μαίνουν ότι οι δαπάνες για την
αποθεραπεία τέτοιου είδους
φλεγμονών είναι υπέρογκες
και προειδοποιούν ότι “τρύ
πες” πρέπει να γίνονται μόνο
από γιατρούς.

Τ

f " T " ^ νας λεπτοκαμωμένος
I —Η Ιάπωνας κατέκτησε
I J για δεύτερη συνεχή
φορά τον τίτλο του ταχύτερου
καταναλωτή χοτ ντογκ, αφού
καταβρόχθισε 50 τέτοια μέσα
σε 12 λεπτά σε παραδοσιακό
διαγωνισμό που διοργάνωσε ε
ταιρεία ετοίμων φαγητών στη
Νέα Υόρκη. Με την καταπλη
κτική αυτή επίδοση, ο μικρό
σωμος Τακέρου Κομπαγιάσι,
ηλικίας 23 χρόνων και βάρους
60 κιλών, άφησε άναυδους
κριτές αλλά και συνδιαγωνιζόμενους, καθώς κατέβασε του
λάχιστον τέσσερις δωδεκάδες
λουκάνικα με καταπληκτική ά
νεση και ταχύτητα. Κατέρριψε
το ρεκόρ που κατείχε ο ίδιος
πέρυσι, όταν είχε φάει 25 χοτ
ντογκ σε 5 λεπτά και 13 δευτε
ρόλεπτα.
□
Επιμέλεια:
Π. Υ. Αφροδίτη Κόκκινου
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κιν. 0 9 4 4 4 5 4 9 8 3 fax . 0 1 0 6 0 .1 6 .4 5 9
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΡΕΣ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
Ελέγξτε τις γνώσεις και την ταχύτητα σας, προ
σπαθώντας να λύσετε το σταυρόλεξο σε 4 λεπτά.
Ο

ρ ιζ ό ν τ ια

1. Διαμέρισμα δύο δωματίων.
5. Κινηματογραφικός ...πάνθηρας.
6. Γήινη, φθαρτή.
8. Μασάρι: Ιταλίδα ηθοποιός.
9. Αρχαία χώρα της Μικράς Ασίας.
Κα θ ε τ α
1. Μισοκαμένο κομμάτι ξύλου.
2. Γαλλικό διαστημικό πρόγραμμα.
3. Είδος ξένης μουσικής.
4. Στον πάτο “κάθεται”.
7. Μιλώ, διηγούμαι.
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ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
ΎΙΛΙΗΖΙ Ρ ‘XOd ε ‘NVIdV Ζ ‘U3V 'L
ν ίΒ Θ ν Χ
VINUI '6 ‘V3V '8 TOIIVA 9 ‘ZOd S ‘idVAV I
V U LN O ZIdO

<

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

>

Κώστας Διγενής και ο Αστυνόμος Παπασπύρου έφτασαν αργά το μεσημέρι στο αρχοντό
σπιτο της πλούσιας χήρας Βαρβάρας Τομπουξίδου. Περίμεναν μέχρι να τους ανοίξει η υπηρέτρια.
Σε λίγο, αφού άνοιξε την πόρτα, τους οδήγησε με
πολύ ευγενικό τρόπο στο σαλόνι και τους είπε:
Η κυρία μου είναι πολύ στενοχωρημένη, θα έλεγα
ότι έχει πάθει νευρικό κλονισμό μετά από αυτό που
έγινε. Περιμένετε λίγο μέχρι να συνέλθει σας παρα
καλώ και θα σας δει. Ο Γιατρός είπε πως θέλει πολύ
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προσοχή, διότι ήταν πολύ δεμένη με τα πατρογονικά
της κοσμήματα. “Πείτε μας εσείς τι γνωρίζετε για
την κλοπή, την διέκοψε με πολύ ευγενικό τρόπο ο Α
στυνόμος Βασιλείου”.
“Εγώ βρισκόμουν στην κουζίνα την ώρα της λη
στείας και έφτιαχνα το φαγητό, όταν μέσα στην ησυ
χία άκουσα δυνατό θόρυβο να έρχεται από το σημεί
ο που βρίσκεται η βιβλιοθήκη. Έτρεξα και βρήκα
την κυρία μου λιπόθυμη στο γραφείο της. Τηλεφώ
νησα αμέσως στο γιατρό και αμέσως μετά στην Α
στυνομία...”.
Καθώς η υπηρέτρια συνέχιζε τη διήγηση της ο μι
κρός ντετέκτιβ έριξε μια ματιά στο χώρο της βιβλιο
θήκης. Η μπαλκονόπορτα που έβλεπε στον κήπο και
που βρισκόταν στις πλάτες της πολυθρόνας του γρα
φείου ήταν ακόμη ανοιχτή. Ο κλέφτης προφανώς εί
χε μπει και είχε βγει από εκεί. Χτύπησε από πίσω την
Τομπουξίδου, έκλεψε τα κοσμήματα που ήταν στο
συρτάρι της βιβλιοθήκης και εξαφανίσθηκε. Μετά α
πό λίγο, η υπηρέτρια τους οδήγησε στην κρεβατοκά
μαρα της κυρίας της. Είχε συνέλθει απ’ ότι φαινόταν
από το τρομερό σοκ και ο γιατρός βρισκόταν δίπλα
της.
Τους είπε ότι ήταν ακόμη ζαλισμένη και με δυ
σκολία απάντησε στις ερωτήσεις του Αστυνόμου.
“Είχα απορροφηθεί από το διάβασμα όταν μου επι
τέθηκαν πισώπλατα. Δεν μπόρεσα βέβαια να δω αυ
τόν που μου επιτέθηκε. Αλλά αυτό που μπορώ να πω
με σιγουριά είναι ότι το πιστόλι με το οποίο με χτύ
πησε είχε πολύ σκληρή λαβή. Ευτυχώς όμως τα κο
σμήματα ήταν ασφαλισμένα”. Ο μικρός ντετέκτιβ έ
δειξε να συμφωνεί μαζί της. Έπειτα όμως, εντελώς
ξαφνικά της είπε.
“Σκηνοθετήσατε μαζί με την υπηρέτρια σας όλη
αυτή την ιστορία για να πάρετε και τα λεφτά της α
σφάλειας και να κρατήσετε τα κοσμήματα. Δηλαδή
και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη. Μια
λεπτομέρεια όμως σας πρόδωσε”.
Ποια ήταν αυτή η λεπτομέρεια που πρόδωσε την
πλούσια χήρα;
Γίνετε και σεις μικροί μας φίλοι(γιατί όχι και οι
μεγάλοι), ο Αστυνομικός που θα λύσει το μυστή
ριο της υπόθεσης και κερδίστε ένα αξιόλογο δώ
ρο. Γ ράψτε μας στην ίδια δ/νση και απαντήσετε
στην ερώτηση μας.

Λύση προβλήματος προηγουμένου τεύχους
Ποτέ κανείς όταν πρόκειται να μπει στο δωμά
τιο του δεν χτυπά την πόρτα.

Για τ ο υ ς μ ικ ρ ο ύ ς μ α ς Φ ΙΛ Ο Υ Σ

ΓΝΟΡΙΖΕΙΙ Ο ΤΙ:
Αν Π δύναμη της βαρύτητας της γης ήταν 2% πιο μι
κρή από ό,τι είναι, η γη θα ήταν τόόο μακριά απ’ τον ή
λιο, ώστε η επιφάνεια της θα ήταν σκεπασμένη από
αιώνιους πάγους; Αν πάλι ήταν 2% πιο μεγάλη, η γη θα
ήταν τόσο κοντά στον ήλιο, ώστε όλη η επιφάνεια της
θα ήταν μια υπέρ-θερμαινόμενη έρημος;
Η Κ
λίσ
ηΤης γης με την γωνία των 43 μοιρών που
σχηματίζει μας δίνει τις τέσσερις εποχές του έτους. Ε
άν όμως δεν υπήρχε αυτή την κλίση, ατμοί από τους ω
κεανούς θα μετακινούντο προς Βορρά και προς Νότο,
στοιβάζοντας έτσι παγόβουνα, που θα είχαν την έκταση
ολόκληρων ηπείρων, και τα οποία δεν θα έλειωναν πο
τέ.
Εάν η απόσταση της σελήνης από τη γη βρισκόταν λί
γο μακρύτερα από ότι είναι σήμερα, οι παλίρροιες θα
ήταν τόσο μεγάλες, ώστε δύο φορές την ημέρα κάθε ή
πειρος θα κατακλυζόταν από τα νερά της βροχής, και
τότε τα βουνά γρήγορα θα είχαν εξαφανιστεί και ζωή
δεν θα υπήρχε.
Εάν η ατμόσφαιρα ήταν ακόμη αραιότερη, μερικοί α
πό τους διάττοντες αστέρες, που τώρα κατά εκατομμύ
ρια εξαερώνονται(καίγονται) κάθε μέρα μακριά μας, θα
έπεφταν πάνω στη γη δημιουργώντας παντού πυρκα
γιές. Οι διάττοντες αστέρες είναι συνήθως μερικά
γραμμάρια ύλης που προέρχονται από κομήτες, και οι
οποίοι προστρίβονται στην ατμόσφαιρα, τη νύχτα στον
ουρανό φαίνονται σαν φωτεινή γραμμή που λάμπει για
λίγο μέχρι να σβήσει.
Εκατό δισεκατομμύρια. Σε μια νύχτα πέφτουν από
τον ουρανό προς τη γη δεκάδες χιλιάδες διάττοντες α
στέρες (κατά τους αστρονόμους), και σε ένα χρόνο πε
ρίπου εκατό δισεκατομμύρια! Φαντάζεστε παιδιά να έ
πεφταν όλοι αυτοί οι διάττοντες αστέρες πάνω στη γη;
0 εννέα μούσες (Μας τα έστειλε η μικρή Ηλέκτρα
Χρηστίδη την οποία και ευχαριστούμε).
Η μυθολογία θέλει τις κόρες του Δία και της Μνημο
σύνης να γεννήθηκαΛστην Πιερία. Τα ονόματα τους εί
ναι: Καλλιόπη - Μελπομένη - Τερψιχόρη - Ευτέρπη εια - Ουρανία - Πολύμνια - Ερατώ - Κλειώ.
^
ϊ υ κόσμου
!α του Χέοπα στην Αίγυπτο, ύψος 138 μέ-Ο φάρος της Αλεξάνδρειας, ύψους 120 μέτρων.
-Ο κολοσσός της Ρόδου. Τεράστιο χάλκινο άγαλμα
του Ήλιου.
-Οι κρεμαστοί κήποι της Βαβυλώνας.
-Το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία στο ναό της Ο
λυμπίας.
-Το μαυσωλείο της Αλικαρνασσού.
-Ο ναός της Αρτέμιδος στην Έφεσο.

Η μεγαλύτερη καμπάνα του κόσμου βρίσκετε στην
πρωτεύουσα της Ρωσίας τη Μόσχα και συγκεκριμένα
μέσα στο Κρεμλίνο και ζυγίζει 540 τόνους.

/ \ Ν

ΕΞ Κ

/ \ Ο

Τ

Ο

Ένας κύριος έπλενε την γάτα του. Μην την πλένεις
θα ψοφήσει του λέει ο φίλος του.
-Αυτός όμως δεν άκουσε την συμβουλή του. Και ό
ταν ο φίλος του ξαναπέρασε, τον είδε να κλαίει απαρη
γόρητος.
- Τι έχεις;
- Ψόφησε η γάτα.
- Δεν σου είπα να μην την πλένεις;
- Μα δεν ψόφησε στο πλύσιμο αλλά στο... στύψιμο.
Α ΙΙΜ I Γ Μ Α

“Το αρνάκι μου το κόκκινο,
Θεός να το φυλάει,
αν φάει ξύλο τρέφεται,
αν πιει νερό ψοφάει”, (τι είναι;).
Οι μικροί μας φίλοι που θα στείλουν τις σωστές απα
ντήσεις και στο Αστυνομικό πρόβλημα και στη λύση
του αινίγματος θα κερδίσουν ένα αξιόλογο δώρο.
Χ Ρ Ο Ν ΙΑ

ΠΟ ΛΛΑ

Το περιοδικό μας εύχεται χρόνια πολλά σ’ αυτούς
που γιορτάζουν:
Νοέμβριο: Κοσμά, Δαμιανό, Δαυίδ,1. Μιχαήλ, Γα
βριήλ, 8. Νεκτάριο, 9. Ιωάννη (του ελεήμονα), 12.
Χρυσόστομο, 13. Φίλιππο, 14. Ματθαίο, 16. Γρηγόρη,
17. Μαρία, 21. Αικατερίνη, 25. Στυλιανό, 26. Ιάκωβο
(του Πέρση), 27. Ανδρέα, 30.
Δεκέμβριο: Βαρβάρα, Ιωάννη (του Δαμασκηνού), 4.
Σάββα, 5. Νικόλαο, 6. Σπυρίδωνα, 12. Ελευθέριο, 15.
Αγλαΐα, 19. Ιγνάτιο, 20. Αναστασία, 22. Ευγενία 24.
Χρήστο, Χριστίνα, 25. Στέφανο, 27.
Λύση αινίγματος προηγουμένου τεύχους.
Είναι ο κόκκορας.
Στο προηγούμενο τεύχος στη λύση του αινίγματος
απάντησαν σωστά οι: Χρήστος Τζούμας, Σιαμέτη
Μαρία, Δημητρίου Βασιλική, Τσιώτας Ελευθέριος,
Χρηστίδη Ηλέκτρα, Στεφανίδου Βιβή, Πουτακίδου
Μαρία - Αναστασία, Πανάγου Σοφία, Δημήτριος Πάνος, Κατσαούνου Τατιάνα, Χοροζοπούλου Γεθσημανή,
Κερμενίδου Ιωάννα, Χατζηαθανασιάδη Θεοδώρα, Κα
μπούρη Μαρία, Φραγκουλάκης Φώτης.
Στη λύση του Αστυνομικού Προβλήματος νικητές
είναι: Πουτακίδου Μαρία, Σιαμέτης Αθανάσιος, Κα
τσαούνου Τατιάνα, Χοροζοπούλου Γεθσημανή, Νικολόπουλος Νικόλαος, Κερμενίδου Ιωάννα, Χατζηαθανασιάδης Μάριος Καμπούρης Μάριος.
Επιμέλεια:Αρχ/κας Κων/νος X. Τσινάλης
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Η Θ λ λ ή Α Θ Ϋ Ρ Θ φ ί θ μΘξ
Ο Αστυνόμος Β' Λεκάκης Γε
ώργιος,Υποδ/τής A. Τ. Χάίδαρίου, εκ
φράζει τις θερμές ευχαριστίες του, στους
συναδέλφους, Αρχ/κα Μπάκα Βασίλη
της Υποδ/νσης Τροχαίας Αθηνών, και
Αστυφύλακες Καβούνη Γεώργιο και Νικολαΐδου Αικατερίνη της ομάδας “Ζ”
της Άμεσης Δράσης Αττικής, για την ά
μεση και ταχύτατη διευκόλυνση που του
παρείχαν, προκειμένου να φθάσει έγκαι
ρα σε μαιευτήριο της Αθήνας, μαζί με
την σύζυγο του, που επρόκειτο να γεννή
σει, τονίζοντας χαρακτηριστικά: “ Η ά
μεση και έγκαιρη κινητοποίηση των πα
ραπάνω συναδέλφων, μέσα στο κυκλοφοριακό χάος της πολύβουης Αθήνας και οι
μεθοδευμένοι χειρισμοί τους συνέβαλαν
αποφασιστικά στη γρήγορη άφιξη μου στο
μαιευτήριο και την ευτυχή κατάληξη, με
τον ερχομό μιας νέας ζωής....Αξίζουν ο
λόθερμα συγχαρητήρια στους συναδέλ
φους, γιατί παρόμοιες ενέργειες παγιώ
νουν στη συνείδηση του πολίτη, την εμπι
στοσύνη για το τεράστιο κοινωνικό έργο,
που επιτελεί η Ελληνική Αστυνομία ”.
Η κ. Καντσού Άννα, εκφράζει
τις θερμές της ευχαριστίες στον Υπ/νόμο Β' κ. Σωτηράκο Δανιήλ του Α.Τ. Νί
καιας. " Θέλω" γράφει η κ. Καντσού,
“να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, μέ
σα από τις στήλες του περιοδικού σας
προς το πρόσωπο αυτού του άξιου Αστυ
νομικού υπαλλήλου, γιατί με άριστο και
αποτελεσματικό τρόπο χειρίστηκε υπόθε
σή μου στο Αστυνομικό Τμήμα Νίκαι
ας".
Θερμές ευχαριστίες προς τον
αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ.
Φώτη Νασιάκο, διαβιβάζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παροναξίας κ. κ.
Αμβρόσιος για τη συμβολή του Προσω
πικού της Ελληνικής Αστυνομίας στις ε
ορταστικές εκδηλώσεις του ιερού προ
σκυνήματος Εκατονταπυλιανής Πάρου
στις 15 Αυγούστου. Γράφει στην επιστο
λή του ο κ. Αμβρόσιος: “Αγαπητέ, κ. Αρ
χηγέ, Λεχθείτε την έκφρασιν των ενθέρ
μων ευχαριστιών και της ευγνωμοσύνης
μας... Αποδεικνύει δε τούτο την αδιάψευστον αλήθειαν της στενής σχέσεως της
Ελληνικής Αστυνομίας, ως φρουρού ακοιμήτου, όχι μόνο της τάξεως και της η

συχίας, αλλά και των ιερών και των οσί
ων της πίστεωςμας... Δραττόμεθα εκ πα
ραλλήλου της ευκαιρίας να συγχαρώμεν
τον Ταξίαρχον κ. Γεώργιον Παπαδάκην,
διότι η συμμετοχή του εις τας εν γένει εορταστικάς εκδηλώσεις της ιεράς πανηγύρεως, προσέδωσεν έτι περισσότερον αίγλη
και λαμπρότητα εις αυτάς. Επίσης να συγ
χαρώμεν τον Διοικητή του A. Τ. Πάρου Α
στυνόμο A ' κ. Ιωάννην Σιούτην δια την
πλήρην, απόλυτον και υποδειγματικήν η
συχίαν και τάξιν αι οποίαι επεκράτησαν
τόσον εις την τροχαίαν κίνησιν, όσον και
εις την ευρύτερην εν γένει Αστυνόμευσιν,
εις τας εν λόγω εκδηλώσεις... ”
Ο Δήμαρχος Αμφίπολης κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος και η κ. Αρετή
Ρόρερ, κάτοικος Ν. Κερδυλίων Σερρών,
με επιστολή τους στο περιοδικό μας, θέ
λουν να ευχαριστήσουν τον Αρχιφύλακα
κ. Γρούγιο Πασχάλη, γιατί με αυτοθυσί
α και αυταπάρνηση στις 24 Ιουλίου 2001
σε συμβάν πνιγμού παραθεριστή, αν και
ένστολος αναγκάσθηκε να “πέσει” στη
θάλασσα και μετά από δίωρη προσπά
θεια να τον ανασύρει. “Ή δύναμη και η
θέληση του ’’ γράφει η κ. Ρόρερ, “για να
βρούμε στα κύματα της θάλασσας τον
77χρονο κ. Καλύβα Θεόδωρο θα μείνει
αξέχαστη
Ο πρόεδρος του Δ/κού συμ
βουλίου κ. Ηλίας Κόλιας, της Β' κατα
σκήνωσης ηλικιωμένων Ν. Πεντέλης,
καθώς και ο αρχηγός και το προσωπικό,
με επιστολή τους προς τον Αρχηγό της
Ελληνικής Αστυνομίας κ. Φώτη Νασιά
κο, γράφουν: “Αισθανόμαστε την ανά
γκη να ευχαριστήσουμε αφ ’ ενός εσάς
προσωπικά και αφ ’ εταίρου το υπέροχο
μουσικό συγκρότημα της μουσικής του
Σώματος, για τις τέσσερις υπέροχες μου
σικές βραδιές που χάρισε στους κατασκη
νωτές μας”.
Ο Λάκης Βενετόπουλος και η
κ. Τζίνα Μαμιδάκη σε επιστολή τους
προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ.
Μιχάλη Χρυσοχοίδη, γράφουν: “Αξιότι
με κύριε Υπουργέ δεχθείτε τις ευχαριστίες
και τα συγχαρητήρια μας για το άριστο έρ
γο που επιτέλεσε το προσωπικό του Σώ
ματος της Ελληνικής Αστυνομίας υπό την

Αστυνομική Επιθεώρηση - Ν οέμβριος/Δ εκέμβριος 2001

Δ/νση του Υπ/τήγου κ. Γ Αγγελάκου Δ/ντή
της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής, Σ. Καρμή,
Δ/ντή της Υπ/νσης Ασφάλειας Βορειοανα
τολικής Αττικής καθώς και τον Αστυνόμο
A ' Μπουμπουρή Κων/νο, και το Υπ/νόμο
I. Νιάρη. Όλοι τους κ. Υπουργέ συνετέλεσαν στην άμεση και ταχύτατη διαλεύκανση
υποθέσεως κλοπής της οικίας μας”.
Π
Ο Πρέσβης του Ισραήλ στην
Ελλάδα κ. Νταβίντ Σασσών ευχαριστεί
με επιστολή τον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας κ . Φ. Νασιάκο. “Αξιότιμε
κ. Αρχηγέ” γράφει ο κ. Σασσών " Με την
επιστροφή του Υπουργού Μεταφορών, κ.
Εφράιμ Σνέ, στο Ισραήλ, θέλω να τονίσω
την εξαιρετική δουλειά και τα αποτελε
σματικότατα μέτρα που ελήφθησαν προ
κειμένου να εξασφαλισθεί η απόλυτος α
σφάλεια του Υπουργού. Εάν μου εζητείτο
να εκφράσω τις εντυπώσεις μου με μια
λέξη θα έλεγα “τέλεια ”!
Ήταν πράγματι εντυπωσιακό να παρα
κολουθεί κανείς τον τρόπο με τον οποίο η
αντιτρομοκρατική ομάδα συνόδευε τον υ
πουργό, την πρόνοια που ελάμβαναν τα
όργανα ανά πάσα στιγμή, την εγρήγορ
ση... αλλά και την διαρκεί ετοιμότητα που
είχαν να περιστοιχίζουν το αυτοκίνητο
του Υπουργού την ώρα της υπερβολικής
κίνησης - και όλα αυτά με σοβαρότητα
αλλά και με το χαμόγελο των καλόκαρ
δων και τέλεια εκπαιδευμένων ανδρών.
Παρακαλώ μεταφέρετε στα μέλη της αντιτρομοκρατικής ομάδος τις εγκάρδιες ευ
χαριστίες μου για τη σκληρή και αποτελε
σματική εργασία τους-θεωρώ τιμή μου τη
γνωριμία μαζί τους ”.
Με επιστολή του προς τον Υ
πουργό Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ο κ. Παναγιώτης Τσιμπλάκης
ευχαριστεί: “Αξιότιμε κ. Υπουργέ” γρά
φει ο κ. Τσιμπλάκης, “ Ως άνθρωπος...
αισθάνομαι επιτακτική την ανάγκη να
ευχαριστήσω αλλά και να συγχαρώ την
Τροχαία Μυκόνου και ιδιαιτέρως τον
Αρχιφύλακα κ. Μετάνια Δημήτρη και
την Αστυφ. κ. Σακελλαρίδου Ανθή για
την υπευθυνότητα και τον επαγγελματι
σμό που επέδειξαν στην περίπτωση τρο
χαίου ατυχήματος με θύμα την κόρη μου
Κυριακή. Παρόλο που ο δράστης την εγκατέλειψε και έφυγε (μεταφέρθηκε με

ελικόπτερο του ΕΚΑΒ Αθήνα), εκείνοι
κατάφεραν (αν και είχαν ελλιπή στοιχεί
α του αυτοκινήτου του δράστη) σε ελά
χιστο χρόνο να τον βρουν και να υποστεί
τις συνέπειες του νόμου. Τέτοιοι άξιοι
Αστυνομικοί κοσμούν την Ελληνική Α
στυνομία. Και πάλι σας ευχαριστώ”.
Ο Δήμαρχος Κορινού Πιερίας
κ. Απόστολος Δημητρίου σε επιστολή
που έστειλε προς τον Αρχηγό της Ελλη
νικής Αστυνομίας κ. Φ. Νασιάκο, γρά
φει μεταξύ άλλων... “Αισθάνομαι την α
νάγκη, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου
σε εσάς την κεφαλή της Ελληνικής Αστυ
νομίας, αλλά και σε όλο το προσωπικό
της Α. Δ Πιερίας και ιδιαιτέρως στον
Δ/ντή αυτής, Αστυνομικό Διευθυντή κ.
Ιορδανίδη Χρήστο για την προσπάθεια
που κατέβαλλαν, με αποτέλεσμα να έχου
με μια θερινή περίοδο πολύ καλή από
πλευράς Αστυνόμευσης, σε όλη την πε
ριοχή της ευθύνης του Δήμου μας, εμπνέοντας έτσι, ένα αίσθημα ασφάλειας στους
κατοίκους, καθώς και στους επισκέπτας
του Δήμου μας... ”.
Ο Δήμαρχος Θεστιέων κ.
Κων/νος Κατσαρής σε επιστολή του προς
τον Δ/ντή της Α. Δ. Ακαρνανίας Ταξίαρχο κ. Ρεγκλή Θεόδωρο, αναφέρει μεταξύ
των άλλων τα εξής: “Παρακαλώ δεχθείτε
και εκφράσετε τα θερμά μου συγχαρητή
ρια, στον Υ/Α κ. Ματσούκα Ιωάννη του
Τ.Α Αγρίνιου, στον Δ/τή του Α.Σ. Καινούρ
γιου Ανθ/μο Λιούπρα Κων/νο και στους
άνδρες του, οι οποίοι με συντονισμένες ε
νέργειες κατάφεραν να εξιχνιάσουν ταχύ
τατα, γενομένη κλοπή σε βάρος του Τ.Ε.Ε.
Καινούργιου και να συλλάβουν τους δρά
στες... Ήδη ο απόηχος της εξιχνίασης της
κλοπής ακούγεται στη μικρή κοινωνία του
Δήμου μας, με κολακευτικά σχόλια, για την
αποτελεσματικότατα της Αστυνομίας... ”
_
Ο κ. Γιαννάτος Γεράσιμος σε
επιστολή που έστειλε προς τον Υπουργό
Δημόσιας Τάξης κ. Μιχ. Χρυσοχοΐδη
γράφει τα εξής: “κ. Υπουργέ, θέλω με την
παρούσα μου να ευχαριστήσω την Ελλη
νική Αστυνομία της οποίας είστε ο πολιτι
κός προϊστάμενος, διότι με συντονισμένες
ενέργειες της κατέστη δυνατό να βρεθεί το
σκάφος μου το οποίο είχε κλαπεί τα μεσά

νυχτα της 4ης Αυγούστου 2001 από την
περιοχή Φτελιάς του Ν. Θεσπρωτίας κα
τόπιν ληστείας, απαγωγής και ομηρίας
μου από Αλβανούς κακοποιούς. Ιδιαίτερα
όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω για το εν
διαφέρον και τις ενέργειες τους: Τον Γενι
κό Επιθεωρητή Αστυνομίας Ηπείρου Ταξίαρχο κ. Μπινιέρη Γεώργιο, τον Αστυνο
μικό Δ/ντή Ν. Θεσπρωτίας κ. Τσούφη
Στυλιανό και τον θεμελιώδη λίθο και ε
νορχηστρωτή της όλης επί δίμηνο προ
σπάθειας Δ/τή Ασφαλείας Ν. Θεσπρωτίας
Αστυνόμο κ. Τζίγκο Βασίλειο του οποίου
το ήθος, η υψηλοφροσύνη, η αίσθηση του
καθήκοντος αλλά και η ευγένεια του, τον
κατατάσσουν πιστεύω στα κοσμήματα του
Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Θε
ωρώ τον εαυτό μου ευτυχή που έτυχε να
γνωρίσω τον συγκεκριμένο άνθρωπο

βάλλονται από την Ελληνική Αστυνομί
α για την προστασία των καταστημάτων
της Τράπεζας Εργασίας. “Θα ήθελα επί
σης", γράφει στην επιστολή του ο κ.
Παυλίδης, "Να σας ευχαριστήσω ιδιαιτέ
ρως και να σας συγχαρώ προσωπικώς,
για την ποιότητα των υπηρεσιών και προ
φανή επαγγελματισμό που επιδεικνύει το
Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της
Δ/νσεως Ασφαλείας Αττικής. Το εν λόγω
τμήμα της Ελληνικής Αστυνομίας, όχι μό
νο συνεργάζεται άψογα με τις Υπηρεσίες
Ασφάλειας της Τράπεζας μας αλλά προσφάτως εξίχνιασε τέσσερις υποθέσεις λη
στειών καταστημάτων μας... Δεχθείτε πα
ρακαλώ την έκφραση της βαθυτάτης εκτιμήσεως μας για το έργο που επιτελείται α
πό τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομί
ας των οποίων ηγείσθε ”.

Ο κ. Νικόλαος Παυλίδης Γενι
κός Δ/ντής της Eurobank Ergasias σε ε
πιστολή του προς τον Αρχηγό της Ελλη
νικής Αστυνομίας κ. Φ. Νασιάκο, εκ
φράζει την ευαρέσκεια και ευγνωμοσύ
νη του για τις υπηρεσίες που προσφέρονται και για τις προσπάθειες που κατα-

Ο κ. Αντώνης Κοτσαμπάσογλου, Πρόεδρος της Πανελλήνιας κίνη
σης για την Μεσογειακή αναιμία καθώς
και ο γενικός γραμματέας της κ. Τάκης
Κορνάρος, σε επιστολή τους προς τον
Αρχηγό του Σώματος Αντιστράτηγο κ.
Φώτη Νασιάκο, εκφράζουν τις θερμές
τους ευχαριστίες, στο προσωπικό του Α.
Τ. Γλυφάδας και ιδιαιτέρως στον Αστ/κα
κ. Πολίτη Κώστα ο οποίος με μεγάλη
προθυμία προσέφερε αίμα για τον μικρό
Αθανάσιο Λεβιδιώτη που νοσηλευόταν
σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο
παίδων “Αγία Σοφία”. “Η πράξη αυτή ”
γράφουν στην επιστολή τους οι κ. Κοτσαμπάσογλου και Κορνάρος “δείχνει
ανθρωπιά και ανιδιοτέλεια, και είναι ι
διαίτερα ενθαρρυντική όταν προέρχεται
μάλιστα από έναν νέο άνθρωπο όπως ο
Αστυφ. Κώστας Πολίτης".
□

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ:
Ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας
για τις εργασίες που μας έστειλαν.
Ειδικότερα λάβαμε:
Αστυφ. Χαραλάμπους Βομβέλη, " Η
νίκη της αθωότητος".
Αστυφ. Χρήστου Φακιανή, "Παγκράτιον άθλημα. Η αρχαιότερη
πολεμική τέχνη".
Γεωργίου Αντωνόπουλο, "Κοινοτική
Αστυνόμευση σε "Δύση" και "Ανα
τολή".
Νικολάου Γ. Δημητράτου, στην
"Ορέστεια" του Αισχύλου".
Πάνου Δημόπουλου " Οπλοφορία
Αστυνομικών".
ΑΕ "ΜΕΝΤΩΡ", "Διαχείρηση κιν
δύνων και ασφαλίσεων περιουσιών
μέσα από εικόνες ζημιών".
Ταξιάρχου ε.α ΕΑ, Κων/νου Λύτρα,
"Ναρκωτικά. Ό χι παιχνίδια με τον
θάνατο".
Δημητρίου Σκαμπαρδώνη "Πέτρου
Μάρκαρη, ανατομία ενός εγ
κλήματος" και Αλκυόνης Παπαδάκη,
"Σαν χειμωνιάτικη λαμπάδα".

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων/νος Τσινάλης

• Ο δαίμων της ηλεκτρονικής πλέον
τυπογραφίας χτύπησε στο προηγούμε
νο τεύχος μας τη στήλη “ΠΛΟΥΤΙΣΤΕ
ΤΟ ΛΕΞΙΟΛ ΟΓΙΟ ΣΑΣ” στη σελίδα
638.

Εκ παραδρομής, αντί του ορθού Ε
ναγής ανεγράφη Ευαγής, με αποτέλε
σμα την πλήρη αλλοίωση του σχετικού
λήμματος.
Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που
έκαναν τη σχετική επισήμανση.
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ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ
ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Κάθε χρόνο και καλύτερα. Έτσι, περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά ήταν φέτος τα παιδιά
συναδέλφων που πέτυχαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για την αστυνομική
οικογένεια. Στα παιδιά αυτά αξίζει ένας μεγάλος έπαινος, γιατί χάρη στην εργατικότητα και την
επιμονή τους, πραγμάτωσαν τα οράματά τους και δικαίωσαν τις προσδοκίες των γονιών τους,
θερμά συγχαρηρήρια λοιπόν, τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς τους.
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΓΟΝΕΑΣ

ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΓΤΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΓΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΛΑΝΤ
ΑΓΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔ
ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ.
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΑΜΑΤΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΔΑΜΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΔΑΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΔΡΑΧΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓ.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΧΑΡΓΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΓΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦ.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΪΒΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΚΡΑΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΙΦΤΗΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΛΜΠΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΛΑΜΠΑΝ ΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ
ΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓ.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΔΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΘ.
ΑΠΟΣΤ.
ΔΑΥΙΔ
ΓΡΗΓΟΡ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ.
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡ.
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΙΟΝΥΣ.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓ.
ΓΕΩΡΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠ
ΠΑΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣ.
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΜΜΑΝ.
ΓΕΡΑΣΙΜ.
ΓΕΩΡΓ.
ΓΡΗΓΟΡ.
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΗΓΟΡ
ΑΘΑΝΑΣ.

Αστυνομική Επιθεώρηση - Νοέμβριος/Δεκέμβριος 2001

ΣΧΟΛΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ-ΑΕΙ-ΤΜ.ΧΡΗΜ.ΤΡ.
ΝΟΣ/ΚΗ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΝΟΣ/ΚΗ
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΠΟΥ-ΤΜ.ΘΕΡ.ΚΑΛ.
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΒΙΟΛΟΓ.
Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΦΥΤ.ΠΑΡ.-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-Σ.Δ.&Ο.Τ.Τ.ΕΠΙΧ.
ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ. ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧ.ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΑΕ1-ΦΙΛ/ΚΟ ΤΜ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΙΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΤΜ.ΗΛ/ΓΙΑΣ
ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕ1ΑΣ-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΏΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΕΙ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤ.ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜ.ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧ.ΤΟΥΡ.ΕΠΑΓ.-ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΧ.ΤΟΥΡ.ΕΠΑΓ.-ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΕΡΓ.-ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡΧ/ΜΙΑΣ-ΒΙΒΛ/ΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ
ΑΝ/ΣΗΣ & ΑΠ/ΣΗΣ Κ.-ΤΕ1 ΠΑΤΡΑΣ
ΗΛ/ΓΙΑΣ-ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΟΥ-ΟΣΟ&Ε
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΦΙΛ/ΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΗΠ/ΓΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ-ΑΕΙ
ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΔΗΜ.ΣΧ.&ΕΠ.-ΤΕΙ Δ.ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΟΙΚ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
Κ/ΚΗ-ΑΝΘΡ.ΠΑΝΕΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΟΙΚ.ΕΠΙΣ.
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΏΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΤΑΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΕΙ

ΒΑΟΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΆΤ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ-ΔΜ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΕΛ/ΔΑΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΑΕΠΑ ΜΑΚ.&ΘΡΑΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ/ΥΑΤ
ΥΠΑΣΤ.Α'-ΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΘ/ΝΟΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΕΣ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΛΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΣΗ ΥΓ/ΚΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΣ ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΛΑΜΙΑΣ
ΥΠΑΣΤ. Β'-ΙΒΆΤ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣΝ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΕΝ.ΠΡΟΞ.ΕΛ.ΚΟΡ.ΑΛΒ.
ΥΠΑΣΤ.Ε.Α.
ΥΠΑΣΤ. Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΥΛΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΔΑΠ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΣΦ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΙΓΓΝΙΟΥ
ΑΣΤΥΝ.Β'-ΥΑΒ/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΕΒ
ΑΣΤ.Α'-ΤΤ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΠ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΜ.ΕΠ1Χ.ΓΑΔΘ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΔΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β’ AT ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ/ΥΜΕΤ
ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΤΗΣ-ΥΑΠ ΔΗΜ/ΤΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΥΠΑΣΤ.Β' Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΡΑΒΙΑΣ
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ΠΜΠΜΛΤΡΠΟΝΥΜΠ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ MAP.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ MAP.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ.
ΑΝΔΡΑΒΙΖΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣ.
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣ.
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΔΟΣ ΑΝΔΡ.
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ.
ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ.
ΑΝΔΡΓΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ.
ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑΣ ΠΕΤΡ.
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝ.
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝ.
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Φ1ΛΙΩ
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΛΑΜΠΡ1ΝΗ
ΑΞΙΩΤΗΣ ΚΏΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΗΛ1ΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΑΡΑΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓ.
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΝΙΚΗ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΟΛΓΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΡΓΗΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΡΓΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒ
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ.
ΑΡΓΎΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡ.
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡ
ΑΡΚΟΥΔΑ ΣΤΥΛ1ΑΝΗ
ΑΡΜΑΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΡΤΣΙΔΑΚΗ ΟΛΓΑ
ΑΣΑΡ1ΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΦΑΝΗ
ΑΣΠ1ΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΣΠΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΧΛΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΒΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΓΓΈΛΗ ΑΘΗΝΑ
ΒΑϊΑ ΟΛΓΑ
ΒΑΪΝΑ ΟΛΓΑ
ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΒΑΛΜΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓ.
ΒΑΝΕΣΗΣ ΗΑΙΑΣ
ΒΑΡΔΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΒΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ.
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ
ΒΑΣ1ΛΕΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
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ΓΠΝΕΑΣ

ΣΧΟΛΗ

Β Α 0 Μ 0 Σ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔ.
ΓΕΩΡΓ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓ.
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΡΑΣΚ.
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΛΥΚ
ΠΟΛΥΚΑΡ.
ΑΡΙΣΤΕΙΑ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓ.
ΑΛΕΞΑΝΔ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛ.
ΕΥΘΥΜ.
ΓΕΩΡΓ.
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣ.
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΩΝ.
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΕΜΜΑΝ.
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡ.
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΕΥΘΥΜ.
ΔΗΜΗΤΡ.
ΘΩΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤ.
ΑΛΕΞ.
ΓΕΩΡΓ.
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΧΑΡ/ΜΠΟΣ
ΧΑΡΑΛ.
ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛ.
ΔΗΜΟΣΘ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣ.
ΔΗΜΗΤΡ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡ.
ΔΗΜΗΤΡ.
ΕΥΑΓΓ.
ΣΟΥΛΤΑΝ.
ΣΟΥΛΤΑΝ.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΡΟΔΟΥ
ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ-ΤΜ.ΤΗΛ/ΚΗΣ& ΔΙΟΙΚ.
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕΙ ΤΜ.ΧΡΗΜ.
ΑΠΘ - ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΧ.-ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΧ.-ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ.ΠΑΝΕΠ. ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΗ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΜΑΘΗΜ.-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΠΛΗΡ.-ΤΕΧΝ.ΥΠΟΛ..
ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧ.ΟΙΚ.ΕΠ.ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΑΕΙ
ΔΠ ΘΡΑΚΗΣ-ΣΧ.ΕΛ.ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ.-ΑΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΏΝ-ΑΕΙ ΘΕΣΣΑΛ.
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΕΙ-ΠΛ.&ΤΗΛ. ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΝΟΣ/ΚΗΣ
ΓΛΩΣ.ΦΙΛ/ΓΙΑΣ-ΠΟΛ.ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Σ.Μ.Υ.
ΤΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΧ.ΤΕΧ.ΓΕΩΠ.-ΤΜ.ΕΜ.&ΠΕΑΠ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΓ.ΕΠΙΣ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝ.
ΤΕΧΝ .ΓΡ.ΤΕΧ.-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΘΝ.ΜΕΤΣ.ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ
ΕΛ/ΚΩΝ ΑΣΦ.ΕΡΓ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΑΙΔ/ΚΗ ΑΚΑΔ.ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΡΟΔΟΥ
ΣΕΛΕΤΕ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΔΙΟΙΚ.ΕΠ1Χ/ΣΕΩΝ
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-Δ/ΣΗ ΕΠ1Σ/ΣΕΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΠΟΔ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓ. ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΏΝ ΕΛ.ΑΣ
ΔΗΜΟΚΡ.ΠΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ-ΠΑΙΔ.ΤΜ.
ΤΜ.ΛΟΓ/ΚΗΣ-ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ.
ΑΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΣΧΟΛΗ ΝΗΠ/ΓΩΝ
ΣΤΥΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΜΑΘ/ΚΗ ΣΧ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΤΜ.ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡ
ΦΥΤ.ΠΑΡ.-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΧ.Δ.Δ.ΕΡΓ
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠ.ΠΡ.ΕΚΠ.-ΑΓ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΧ.ΚΑΛ.ΤΕΧ.ΚΡ.Θ.ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΝΟΣ/ΚΗ - ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΗΜ.
ΑΕΙ-ΣΧ.ΠΟΑ.ΜΗΧ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜ .ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΏΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΠΟΥ-ΔΣΟ&Ε.
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΔΣΟ&Ε
ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔ.-ΤΜ.ΜΗΧ/ΓΙΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ- ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΩΑΝΝ1ΝΩΝ
ΑΣΤ.ΑΚΑΔΗΜ./ΣΧ.ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ
ΑΕ1-ΤΜ.ΙΣΤ.-ΑΡΧ/ΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΥΠΑΣΤ.Α' -ΔΕΕ
ΥΠΑΣΤ.Α' -AT ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΣΤΥΝ.Α-ΤΜ.ΑΛΛΟΔ.ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-IB - ΤΑΘ
Π.Υ.-Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΒΟΛΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΒΟΛΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΤΩ ΑΧΑΊΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΒ/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΣΤΥΝ.A ’-ΥΕΛ/ΔΑΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Σ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑΠ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΤΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΛΟΠΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ.Α.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΥΠΑΣΤ.Β' Ε.Α.
ΥΠΑΣΤ.Β' Ε.Α.
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ-ΓΑΔΠΙΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΧΑΙΑΣ
ΑΣΤ.Α'-ΕΤΥΑΠ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΦΑΑ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΗΛΕΙΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΠΣΕΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΕΒ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜΔ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ/ΤΓΑ
ΑΣΤ/ΚΟΣ Ε.Α.
ΑΣΤ.Α' - AT ΚΗΠΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤΕΒΕ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΥΠΑΣΤ.Α' - ΤΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤΕΒΕ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
ΑΣΤ.Α-ΑΔ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΣΤ.Β'-ΑΤ ΣΟΥΔΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΕΛ/ΔΑΑ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΔΘ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΤΕ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤΕΒΕ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ 1ΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ ΤΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΣΤΥΝ.Α' -ΣΑΕΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΧ.ΜΕΤ.& ΕΠΙΜ/ΣΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΧΑΤΖΗ/AT ΠΥΛΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΣΕΡΡΩΝ
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΑΣΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΝΙΚΟΛ.
ΒΑΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΕΛΙΓΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΕΡΠΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΕΡΓΟΥ ΚΏΝ/ΝΑ
ΒΕΡΙΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΕΡΙΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΕΡΡΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΒΙΔΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΙΔΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΙΟΛΙΤΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΛΑΣΣΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΛΙΚΗ
ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΛΙΚΗ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΛΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΡΔΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΟΤΖΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΒΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ.
ΒΡΕΤΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΡΙΤΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΑΛΕΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΑΝΙΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΓΑΡΓΑΪΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓ.
ΓΑΤΟΣ ΘΑΝΟΣ
ΓΑΤΟΣ ΘΑΝΟΣ-ΠΑΝ/ΤΗΣ
ΓΑΤΣΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡ.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΟΡ.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦ.
ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛ.
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡ.
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΗΛΙΤΣΑ
ΓΕΩΡΓΑΡΑ ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΈΩΡΓΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΈΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ A
ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧ.
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡ.
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡ.
ΓΙΑΚΙΣΙΚΛΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΖΩΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ1ΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ
ΣΠΥΡΟΣ
ΜΗΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝ.
ΛΕΩΝΙΔ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝ.
ΕΜΜΑΝ.
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΓ.
ΕΜΜΑΝ.
ΝΑΠΟΛ.
ΑΝΤΩΝ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘ.
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡ.
ΣΩΤΗΡ.
ΔΗΜΗΤΡ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣ.
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛ.
ΔΗΜΗΤΡ.
ΔΗΜΗΤΡ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡ.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛ.
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΥΣΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓ.
ΝΙΚΟΛ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ.
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓ.
ΓΕΩΡΓ.
ΘΕΟΔΩΡ.
ΓΕΩΡΓ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΘ.
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΑΝΑΓ.
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
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ΟΙΚ/ΚΏΝ ΕΠΙΣΤ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜ.ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ.-ΑΕΙ ΘΕΣΣΑΛ.
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΏΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΕΙ ΒΙΒΛ/ΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΜΗΧ/ΓΙΑ
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΟΔ/ΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΣΧ.ΟΔΟΝΤ.-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΑΙΓΑΛΕΙΩ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΕΧΝ.ΥΠΑΞ.ΑΕΡΟΠ.-ΣΤΥΑ
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΕΙΔ.ΑΓ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΛΙΑΣ
ΤΜ.ΕΦ.ΜΑΘΗΜ.ΚΡΗΤΗΣ
ΧΗΜ. ΜΗΧ/ΚΏΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΕΧΝ.ΠΕΤΡ.-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΕΧ.ΠΕΤΡ.-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΣΧ.ΧΡ/ΚΩΝ ΕΦΑΡ.
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ
ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΤΜ.Δ.ΕΜΠ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΜΙΑΣ
ΕΦΑΡ.ΜΑΘΗΜ. ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜ.ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ
ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤ.ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΕΙ-ΤΜ.ΓΕΩΠΟ.-ΑΠ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ
ΜΟΥΣ.ΤΕΧ.&ΑΚ.-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΧΗΜ.-ΜΗΧ/ΚΩΝ-ΕΜΠ
ΧΗΜΙΚΩΝ-ΜΗΧ/ΚΩΝ/ΕΜΠ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΧΡ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝ.
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΗΛ/ΓΟΣ-ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜ.ΟΙΚ/ΚΟ-ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΟΙΚ.ΤΜ.ΝΟ.
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΠΑΙΔ/ΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΡΟΔΟΥ
ΦΙΛΟΣ.ΠΑΙΔ.-ΨΥΧΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ
ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΤΕ1 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜ.ΝΟΣ/ΚΗΣ-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜ.ΦΥΤ.ΠΑΡ/ΓΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΕΙ ΨΥΧΟΛ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΣΧ.ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΠΙΧ.-ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΕΙ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΔΗΜ.ΠΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ-ΤΜ.ΦΙΛΟΛΟΓ.
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΕΘ/ΓΙΑ-ΙΣΤ.& Θ.Ε.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΘ.-ΙΣΤ.&ΘΕΩΡ.ΕΠ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΠΑΝ/ΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΔΠ&ΦΠ
ΔΑΣΟΠΟΝ1Α-ΤΕΙ ΔΡΑΜΑΣ
Α.Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΑΠΘ
ΙΣΤ.-ΑΡΧ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΙΝ.ΠΟΙΜ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΏΝ ΕΛ.ΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛ/ΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ.&ΔΟΙΚ.-ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΠΛ.&ΤΗΛ/ΝΙΩΝ
Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΤ ΘΗΒΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΘ
ΑΣΤ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΑΣΤ.Α' -AT ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΑΣΤΥΝ.Α-ΥΕΛ/ΔΑΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΕΦΦ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΕΕ
ΥΠΟΣ/ΓΟΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΔΑΦΝΩΝ
ΑΣΤΥΝ.Α’-ΤΔΝ ΡΟΔΟΥ
ΥΠΑΣΤ/ΜΟΣ Ε.,Α.
ΥΠΑΣΤ. Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΓΟΥΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΟΛΩΝΟΥ
ΑΣΤΥΝ.Β -ΥΔΤ/ΓΡ.κ.ΑΡΧΗΓΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΠΑΡΧΕΙΩΝ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΒΑΜΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΜΔ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΔΕ/ΓΑΔΘ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΕΦΦ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ-ΔΑΟΑ
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΑ ΟΛΥΜ. ΑΓΩΝΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΙΖ' - ΤΑΘ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΑΛΕΕ/ΠΟΛΗΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΜΩΛΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠ.ΑΣΦ.ΠΡΟΕΔ.ΔΗΜ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΠΔ
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΔ ΣΑΜΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΕΛ/ΤΜ.Δ/ΣΗΣ
Π.Υ.-ΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΠΑΤΡΩΝ
ΥΠΑΣΤ. A · -ΑΕΑ/ΔΓΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΧΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΕΒ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ/ΥΑΤ
ΑΣΤΥΝ.Α' -AT ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΣΤΥΝ.Α'-ΑΤ ΚΩ
Π.Υ.-ΑΤ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΣΤΥΝ.Α'-ΑΤ ΘΗΒΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΒ/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΔ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΘ/ΥΑΤ
ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΔΑΘ/ΥΑΠ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΑΡΤΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΔΘ
ΥΠΑΣΤ. A -ΥΤ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΕΕ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΕΕ
ΥΠΑΣΤ.Α'-ΥΔΕΖΙ
ΥΠΑΣΤ.A' -Δ.Α.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΡΤΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΣΦ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΧΑΊΔΑΡΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΕΕ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΙΑΝΝ1ΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤ.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ.
ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓ.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔ
ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔ.
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΗΑΙΑΣ
ΓΙΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΑΡΙΣΚΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΔΑΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΙΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΩΤΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΓΚΑΜΑ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΓΚΑΝΑΒΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑ ΑΘΗΝΑ
ΓΚΑΣΤΑΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΓΚΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΕΝΤΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΚΙΟΥΜΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΚΙΡΤΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΓΚΙΡΤΣΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ
ΓΚΙΤΕΡΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΚΓΓΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΚΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΓΚΟΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣ.
ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΚΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΟΥΒΕΝΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝ.
ΓΚΟΥΛΙΟΥΔΗΣ ΖΗΣΗΣ
ΓΚΟΥΛΟΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΑ
ΓΚΟΥΜΨΑΡΑ ΝΙΚΟΛΛΕΤΑ
ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛ.
ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΚΟΥΤΖΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑ ΠΑΝΑΓ.
ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑ ΠΑΝΑΓ.
ΓΚΡΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΚΥΡΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΛΟΥΦΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤ.
ΓΟΜΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΟΜΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΟΝΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΟΝΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΟΥΪΔΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡ.
ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ.
ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ
ΓΟΥΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΡΑΒΒΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΡΑΒΒΑΝΗ ΘΕΟΔΏΡΑ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΡΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΡΕΒΕΝΙΤΗ ΟΛΓΑ
ΓΡΕΒΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΙΒΑ ΖΩΗ
ΓΡΟΥίΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΣΕΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΩΓΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΩΝΙΑΤΗ ΜΑΝΙΩ

ΓΟΝΕΑΣ

ΣΧΟΛΗ

ΒΑΟΜΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΑΝΑΓ.
ΝΙΚΟΛ.
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛ.
ΒΑΣΙΛ.
ΚΩΝ/ΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ.
ΠΑΝΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡ.
ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓ.
ΑΡΙΣΤΕΙΔ.
ΕΥΑΓΓΕΛ.
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡ.
ΕΥΑΓΓΕΛ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛ.
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΓΗΣΙΛ.
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡ.
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣ.
ΓΕΩΡΓ.
ΝΙΚΟΛ.
ΠΑΝΑΓ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ.
ΕΥΣΤΑΘ.
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛ.
ΠΑΝΑΓ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝ.
ΣΤΥΛ1ΑΝ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤ.
ΑΘΑΝΑΣ.
ΓΕΩΡΠΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛ.
ΔΙΟΝΥΣ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΣΧΑΛ.
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡ.
ΣΩΚΡΑΤ.
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΦ/ΝΩΝ ΜΑΘ/ΚΩΝ -ΦΥΣ.ΕΠ.ΕΜΠ
Η.Μ.&ΤΑ.Η/Υ ΠΑΝΕΠ.ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ
ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΠΛΗΡ.
ΠΑΙΔ/ΚΗ ΑΚΑΔ.ΡΟΔΟΥ
ΤΜ.ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΣΤΕ ΡΟΔΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΠΕΤΡ.&ΦΥΣΑΕΡ
ΑΠ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΤΜ.ΜΟΥΣ.ΣΠΟΥΔ.
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝ.ΞΑΝΘΗΣ-ΤΗΜ&Μ Η/Υ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ.-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛ.ΑΘΗΝΩΝ-ΤΧΜ.
ΟΡΓ/ΣΗ & Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
ΑΡΧΕΙΟΝ.&ΒΙΒΛ.ΠΑΝΕΠ.ΙΟΝΙΟΥ
ΕΛ.&ΑΣΦ.ΕΡΓ.-ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΝΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-Τ ΜΜΕ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΟΙΚ/ΚΏΝ ΕΠΙΣΤ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠ.ΕΡ.&ΜΑΡ.ΟΙΚ.ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ-ΤΕΙΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΤΜ.ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΣΤ.
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΑΣΟΕ/ΤΜ.ΛΟΓ.-ΧΡΗΜ/ΚΟ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΛΗΡ/ΚΗ
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ.
ΤΜ.ΛΟΓ/ΚΗΣ-ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/Ν1ΚΗΣ
ΤΑ.Β.Σ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΑΠΘ
ΦΥΣΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΝ.
ΠΑΙΔ/ΚΗ ΑΚΑΔΗΜ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΧΡΗΜ/ΚΑ-ΤΕ1 ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧ.ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΔΙΕΘ.ΕΜΠ.-ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δ/ΝΟΥΣ ΕΜΠ.-ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠ/ΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΣΤΥΝ.ΑΚΑΔΗΜ.-ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ.
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΑΙΔΑΓ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ.ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ
ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-ΕΓΔΕ
ΦΙΛ/ΦΙΑ-ΠΑΙΔ/ΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΕΙ-ΟΙΚ.&ΠΕΡ.ΑΝ.ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΣΧ.ΗΛ/ΓΙΑΣ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΗΛ/ΓΙΑΣ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΓΤΛ.ΦΙΛ/ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΣΜΥΝ
ΤΕΧ.ΠΛ.&ΤΗΛ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΦΥΣ/ΠΕΙΑΣ
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΔΙ/ΚΟ ΝΗΠ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΠΙΧ.
ΠΟΛ.ΔΟΜ.ΕΡ.-ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΤΕΧΝ.ΠΕΤΡΕΛ.
ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-ΕΦ.ΞΕΝ.ΓΛ.
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΑΤΡ.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΕΙ-ΤΜ.ΚΟΙΝ.ΘΕΟΛΟΓ.ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΤΕΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜ.ΜΕΣ.ΣΠ.
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΘΕΟΛΟΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΥΠ.ΕΝΑΕΡ.ΜΕΣΩΝ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΑΣΤΥΝ.Α -ΑΔ ΑΧΑΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ/ΥΜΕΤ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΔΟΕΕΑΗ/ΤΜ.ΟΙΚ.ΕΓΚΛ.
ΑΣΤ.Α-ΥΔΕ/ΓΑΔΘ
ΠΥ-ΤΑΥΑΠ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ/ΥΜΕΤ
ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΡΟΔΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠΕ/ΔΑΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΕΛΖΓΜ.Δ/ΣΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤΕΒΕ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΑΛΕΗ/ΠΟΛΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΚΑ/ΤΜ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Υ ΕΦΦ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΣΙΙΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΤΥΝ.Υ/ΝΤΗΣ-ΥΑΝ/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΠΕΡΙΦ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΡΤΑΣ
ΥΠΑΣΤ.Β -ΚΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΑΣΤ.Α' -AT ΚΟΛΩΝΟΥ
ΑΣΤΥΝ.Α' - AT ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΑΣΤΥΦ/ΚΑΣ-ΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ
ΥΠΑΣΤ.Β' -ΤΟΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΜΔΘ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΑΝΤ/ΓΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤΠ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Π.Υ.-Α' AT ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΣΤ/ΚΑΣ-Π ΤΤ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΣΤΥΝ.ΥΠΟΔ. - ΑΔ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΕΛ
ΥΠΑΣΤ. Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ/ΥΑΤ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΑΕΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΑΕΑ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΣ ΡΗΤΙΝΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΟΤΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ/ΥΑΤ
ΑΝΘ/ΜΣ-ΑΤ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΕΦΦ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΣΕΦΦ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΑΣΤΥΝ.Α-Α.ΤΑ.ΑΕΡΟΛ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΣΤΥΝ.Β -ΕΠΙΤ.ΓΑΔΠΙΝ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΠΑΡΧΕΙΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΣΑΕΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΟΥ - AT ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΣΤ/ΚΑΣ-Β· AT ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
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ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΡΓΙΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛ.
ΔΑΡΖΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΡΖΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΡΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΔΑΥΪΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕΛΓΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΔΕΛΗΠΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝ.
ΔΕΛΗΠΟΥΤΟΥΛΟΥΔΗΣ ΑΠ
ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕΛΛΙΟΥ ΤΡΙΦΩΝΙΑ
ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡ.
ΔΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝ.
ΔΗΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΑΚΑ ΑΛΕΞΙΑ
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝ.
ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝ.
ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ.
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΙΑΚΟΥΜΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ.
Δ1ΑΜΑΝΤΕΑ ΕΛΛΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Δ1ΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡ.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙ.
ΔΙΒΑΝΕ ΜΑΡΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜ.
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ.
ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ.
ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑΙ
ΔΟΥΒΛΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓ.
ΔΟΥΒΛΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤ
ΔΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ
ΔΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ.
ΔΟΥΛΓΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ
ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΟΥΜΕΤΖΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣ.
ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΟΥΡΒΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΟΥΡΒΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ.
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΡΕΚΟΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΡΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛ.
ΕΓΓΟΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΑΝΑΣ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΖΑΜΠΙΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ
ΖΑΜΠΙΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ
ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΟΣΘ.
ΓΕΩΡΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡ.
ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓ.
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛ.
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΘ.
ΣΤΑΜΑΤ.
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓ.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΠΥΡ1Δ.
ΕΥΑΓΓΕΛ.
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝ.
ΔΗΜΗΤΡ.
ΔΗΜΗΤΡ.
ΑΘΑΝΑΣ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛ.
ΠΑΝΑΓ.
ΘΕΟΔΩΡ.
ΣΩΤΗΡ.
ΜΑΡΙΑ
ΛΟΥΚΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΣΤ.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤ.
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤ.
ΓΡΗΓΟΡ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΑΝΕΛ.
ΔΙΑΝΕΛ.
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΝ.
ΣΩΤΗΡ.
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΓΕΩΡΓ.
ΓΕΩΡΓ.
ΔΗΜΗΤΡ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡ.
ΔΗΜΗΤΡ.
ΑΘΑΝΑΣ.
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΑΠΟΣΤ.
ΔΗΜΗΤΡ.
ΔΗΜΗΤΡ.
ΕΜΜΑΝ.
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΤΜ.ΜΑΘΗΜ.ΠΑΝΕΠ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛ.ΜΑΘ/ΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΕ1
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΤΜ.ΔΗΜ.ΣΧΕΣ.
Δ/ΣΗ ΕΠ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΕΣ &ΠΛΗΡ.-ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΦΥΤ.ΠΑΡ/ΓΗΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΧ.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΑΝ.ΓΙΑΤΡΩΝ
ΝΟΣΗΛ/ΚΗ-ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜ.ΜΗΧ/ΠΑΣ
ΔΗΜΟΚΡ.ΓΙΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ-ΤΜ.Φ1Λ.
ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ-ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛ
ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΕΙ
ΓΕΩΤ.& ΠΕΡ.-ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚ/Ν1ΑΣ
ΤΕΙ-ΝΟΣ/ΚΗ ΣΧ.ΛΑΜΙΑΣ
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-Ε.Π.ΔΗΜ.ΔΙΟΙ
Π/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-Φ-ΙΙ.ΨΥΧ/ΓΙΑ
ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ- ΕΜΠΟΡ.-ΠΟΙΟΤ.
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΗΛΕΚ/ΓΙΑ
ΤΕΙ ΗΛ/ΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΤΜ.ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧ.ΣΧ.ΠΑΡ.ΕΝΔ.-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΣΥΝ.ΟΡΓ.-ΕΚ
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΕΙ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΕΧΝ.ΠΟΤΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚ.ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ.ΠΑΝΕΠ. ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ,ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΣΧΟΛΗ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ
ΣΧ.ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ
ΒΡΣΕΦΟΝΗΠ/ΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΔΙΕΘ.-ΔΗΜ.ΣΧ.ΠΑΝΕΠ.ΡΟΔΟΠΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝ.ΠΟΑ.ΠΑΤΡΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΕΙ-ΤΜ.ΒΙΟΜ.ΠΛ.ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΠΕΤΡ.&ΦΥΣ.ΑΕΡ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΠΑ-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜ.ΒΙΒΛ.-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΗΛ/ΓΩΝ-ΜΗΧ.&ΜΗΧ.ΥΠ.ΘΕΣΣΑΛ.
ΘΕΡΜΟΚ/ΓΕΙΑΣ-ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΕΡΜ/ΓΈΙΑΣ-ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΑΕΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΤΣΟΒ.ΠΟΛΥΤ. ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΤΕΙΟ-ΤΜ.ΟΙΚ.&ΠΕΡ.ΑΝΑΠΤ.
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΤΜ.ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΕΙ-ΣΧ.ΠΛΗΡ.-ΕΠΙΚ.ΣΕΡΡΩΝ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΕΦ/ΝΩΝ ΞΕΝ.ΓΛΩΣ.
ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΏΝ-ΕΜΠ ΑΘΗΝ.
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΕΧ.ΠΛ.&ΤΗΛ/ΝΙΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/Ν1ΚΗΣ
ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ.ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ
ΣΤΑΤ.&ΑΣΦ.ΕΠ.ΠΕΙΡΑΙΑ-ΑΕΙ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΔΜΥ-Π
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΜΗΧΑΝ/ΓΩΝ
ΤΑ.Ι.&Α.Φ.ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ
ΑΕΙ-ΤΜ.ΧΗΜ.-ΜΗΧ/ΑΠ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΗΛΕΚ/ΚΏΝ ΠΟΛΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ
ΗΛ/ΚΩΝ ΠΟΛ/ΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡ.-ΤΕΙ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΣΤ.Α'-ΑΤ ΠΕΡΙΦ.ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΆΤ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ' AT ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΑΒΑΛΟΥΣ
ΤΕΚΝΟ ΑΠ/ΝΤΟΣ ΑΣΤ/ΚΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΠ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΜΥΣΤΡΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΕΠΙΤ.ΓΑΔΠΙΝ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΠΥ-ΚΥΥΑΠ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΞΑΝΘΗΣ
Π.Υ.-Β’ AT ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΘ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΣΤΥΝ.ΥΠΟΔ. - AT ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΥΑΝ/ΑΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΜΔΘ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΕΛ/ΔΑΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΥΠΑΣΤ.Α -ΑΔ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΕΛ/ΔΑΑ
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
Π.Υ.-ΤΤ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Υ ΕΦΦ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΩ ΑΧΑΤΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΕΘ/ΥΑΤ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΕΘ/ΥΑΤ
ΥΠΑΣΤ.Α'-ΤΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΥΠΑΣΤ.Α'-ΤΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΣΤΥΝ.Α'-ΥΔΤ
ΑΡΧΗΓ. ΕΑ - ΑΣΤΥΝ.Α'
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΎΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤΕΒΕ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΔΕ/ΓΑΔΘ
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΣΤΥΝ.Α/ΝΤΗΣ-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΒΕ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΎΡΩΝ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Ε' ΥΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΝ ΖΙΧΝΗΣ
ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΥΠΑΣΤ.Α-ΤΜ. ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Υ ΠΑΣΤΑ -ΤΜ.ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΥΠΑΣΤ.Α-ΑΤ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α' AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΥΠΑΣΤ.Α'-ΤΤ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΣΙΚΑ
ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΤΤ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΑΔ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΟΡΟΙΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΖΑΠΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΖΑΡΖΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΖΑΡΜΠΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡ.
ΖΑΡΝΑΒΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔ.
ΖΑΦΕΙΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ-ΣΟΥ ΡΡΑ ΕΛ.
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΖΑΧΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΖΑΨΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΕΜΠΙΛΛΑΣ ΜΙΚΕΣ
ΖΕΡΒΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΖΕΡΒΕΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΖΕΡΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΕΡΦΕΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΖΕΡΦΕΙΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΖΗΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΗΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΖΙΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΖΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΙΩΓΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΖΙΩΓΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΖΟΥΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΖΟΥΜΠΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΖΥΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ.
ΖΥΓΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΖΩΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΩΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΖΩΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ.
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΘΑΝΟΣ ΒΑΪΟΣ
ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΜΕΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡ.
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ ΟΛΓΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗ ΟΥΡ.
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡ.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΟΛΓΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ
©ΩΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΙΑΤΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΑΤΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΒΑΛΙΔΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΚΑΒΒΑΔ1ΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΑΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΖΑΜΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΑΖΛΑΡΗ ΛΟΥΚΙΑ
ΚΑΘΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΪΠΑΝΟΥ ΠΟΛΥΑΝΘΗ
ΚΑΚΑΝΗ ΕΥΘΑΛΙΑ
ΚΑΚΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΚΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΑΚΙΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΚΟΠΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ.
ΚΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΟΝΕΑΣ
ΓΡΗΓΟΡ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΊΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡ.
ΔΗΜΗΤΡ.
ΕΥΡ1Π.
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΑΣΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜ.
ΧΑΡΑΛ.
ΣΠΥΡ1Δ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΙΟΝΥΣ.
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡ.
ΦΩΤΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡ.
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ.
ΓΕΩΡΓ.
ΚΩΝ/ΝΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓ.
ΣΤΥΛΙΑΝ.
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΑΠΟΣΤ.
ΓΡΗΓΟΡ.
ΑΘΑΝΑΣ.
ΒΑΣΙΛ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΘ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜ.
ΜΙΧΑΗΛ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡ.
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛ.
ΗΡΩ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣ.

ΠΕ & ΔΔ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΓΑΛ.ΓΛ.
ΤΕΙ ΛΑΜ1ΑΣ-ΤΜ.ΗΛ/ΚΩΝ
Β1ΒΛ/ΜΙΑ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΦΙΛ/ΚΩΝ-ΚΟΙΝ.ΣΠ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΦΥΤ.ΠΑΡ.-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΧΗΜΙΚΟ ΤΜ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛ/ΚΗ ΣΧ.ΑΘΗΝΩΝ
ΟΙΚ.ΕΠ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΕΛΕΤΕ-ΑΣΕΤΕΜ- ΤΕΧ.ΕΚ.ΠΟΛΙΤ.
ΦΥΣΙΚΟΘ/ΠΕΙΑΣ-ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΕΣ &ΠΛ.ΣΥΣΤ.-ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΧ.ΠΛΟΙΑΡ.ΕΜΠ.ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΕΠ.ΠΡ.ΑΓ.&ΕΚΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΧΡΗΜ/ΚΏΝ ΕΦ.-ΤΕΙ Δ.ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΑΕΙ-ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝ.
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΜΑΘ/ΚΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.ΤΕΧΝ.ΑΝΤΙΡΥΠ
ΟΙΚ.ΕΠ.ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΕΙ-ΤΜ.ΕΦ.ΠΛ./ΠΑΝΕΠ.ΜΑΚΕΔΟΝ
ΣΜΥΝ
ΦΥΣΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝ/ΚΩΝ ΟΡΓ.& ΕΚΠ.-ΤΕΙ ΜΕΣΟΛ
ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ(ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ)
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΗΛ.ΜΗΧ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜ.ΤΕΧΝ.ΓΕΩΡ.ΠΡ.-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤ
ΑΕΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝ1ΑΣ-ΤΜ.ΤΕΧ.ΜΟΥΣ.
ΕΠ.ΦΥΣ.ΑΓ.&ΑΘΛ.ΘΡΑΚΗΣ
ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ.ΠΑΝΕΠ.ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧ.ΔΗΜ.ΣΧ.&ΕΠ.ΠΟΛ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜ.ΜΑΘΗΜΑΤ.
ΙΣΤΟΡΙΑ-ΑΡΧ/ΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ.
ΤΜ.ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΤΠΓΠ
ΑΕΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΚΟΙΝ.ΑΝΘΡΩΠ.
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΤΟΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΓΕΩΡ.ΜΗΧ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΕΙ-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΕΜΠΟΡ.ΔΙΑΦΗΜ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΤΕΧΝ.ΓΕΩΠΟΝ.
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΣΧΟΛΗ ΝΟΣ/ΚΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ(Ιος)
ΔΠ ΘΡΑΚΗΣ-ΦΙΛ.ΠΑΙΔ.ΤΜΗΜΑ
ΣΕΛΕΤΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΛΛΗΝ.ΦΙΛ/ΓΙΑ-ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΩΠΛ/ΚΗΣ&ΤΟΠ.-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. - ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛ/ΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΕΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΚΗΣ Δ/ΣΗΣ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΕΠ.-ΕΠ/ΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ/ΚΗ& ΔΙΟΙΚ.-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΒΙΟΛ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜ.ΑΕΡΟΝΑΥ.ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ
ΕΛ.&ΑΣΦ.ΕΡΓ.-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΕΛΕΤΕ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑΠΔ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛ.ΑΣ
Π.Υ.-Β' AT ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΔΘ
ΠΕ/Α' -AT ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΠΣΕΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΡΟΔΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΩ ΑΧΑΊΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ -Α.ΤΑ ΑΕΡΟΛ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΟΕΑΤΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΥΠΑΣΤ.Α-ΓΑΔΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΡΤΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΒΛΑΧΙΩΤΗ
ΑΣΤ.Β'-ΑΤ ΕΛΕΥΘ/ΛΗΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΕΕ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Υ ΕΦΦ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΑΡΑΧΝΑΙΟΥ
ΥΠΟΣ/ΓΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜΔ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΧΚΑΣ-ΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΑΣΤΥΝ.Α' -ΤΑΥΑΠ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΓΟΥΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΕΦΦ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ
ΑΣΤ.Α'-ΑΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΜΔ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΤ ΧΑΊΔΑΡΙΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΠΔ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΣΑΜΟΥ
ΑΣΤΥΝ.Β-ΤΤ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Π.Υ.-Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
ΥΠΑΣΤ.ΒΈ.Α.
ΑΣΤ/ΚΟΣ-ΑΤΠ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΥΠΑΣΤ.Α' -ΓΑΔΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α AT ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ- AT ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ-ΑΔ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΕΛ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΥΠΑΣΤ.Β' Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ - Α.ΤΑ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΕΘ/ΤΔΧ-Υ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΕΒ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α AT ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΑΣΤΥΝ.Α'-Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. - ΝΟΜ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
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ΚΑΛΑΜΙΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΗ
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΒΑΪΑ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΔΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΤΣΑΡΗ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ
ΚΑΛΛΙΦΕΙΔΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΟΓΈΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ.
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΛΟΠΗΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΑΛΤΣΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΜΖΕΛΗ ΑΝΝΑ
ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜ.
ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΝΑΤΑ ΦΛΩΡΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΠ'ΡΙΣΤΕΝΤΖΗΣ ΧΑΡ.
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΟΑΙΣΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΠΟΣΟΥΖΗΣ ΑΝΤΩΝ.
ΚΑΠΟΤΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΠΟΤΕΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΑΠΟΥΛΑ ΑΥΓΗ
ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΒΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΑΡΑΒΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΡΑΓ1ΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ.
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛ.
ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡ
ΚΑΡΑΚΏΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑ ΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΚΩΝ.
ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣ.
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣ.
ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦ.
ΚΑΡΑΝΔΡΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΑΡΑΠΑΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛ.
ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛ.
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡ.
ΔΗΜΗΤΡ.
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤ.
ΕΛΙΣΣΑΒ.
ΓΡΗΓΟΡ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓ.
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛ.
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣ.
ΦΩΤΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡ.
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓ.
ΔΗΜΗΤΡ.
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΣΑΑΚ
ΘΕΟΔΩΡ.
ΘΕΟΔΩΡ.
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛ.
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓ.
ΘΩΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣ.
ΠΑΝΑΓ.
ΠΑΝΑΓ.
ΒΑΣΙΛ.
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡ.
ΘΕΟΔΩΡ.
ΔΗΜΗΤΡ.
ΔΗΜΗΤΡ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡ.
ΝΙΚΟΛ.
ΖΗΣΗΣ
ΒΑΤΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣ.
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡ.
ΠΕΤΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛ.
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛ
ΑΡΙΣΤΟΤ.
ΧΑΡΑΛΑΜ.
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ΤΕΦΑΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΔΙΑΤΡ.&ΔΙΑΙΤΟΛ.
ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι1ΑΤΡΩΝ
ΤΜ.ΓΕΩΠ.-ΤΕ1 ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝ.-ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΟΙΚ.ΥΠΑΞ. ΑΕΡΟΠ.
ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤ.-ΑΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΤΕΙ-ΣΧ.ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΣΧ.ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΚΟΙΝ.
ΕΜΠ ΤΜ.ΧΗΜ.-ΜΗΧ/ΚΏΝ
ΦΙΛΟΣ.ΠΑΙΔ/ΚΗ ΤΥΧΟΛ.ΑΘΗΝΩΝ
ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ.&ΤΕΧ.ΠΑΝ.ΠΑΤΡ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ
Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΘΕΡ.ΚΑΛ.-ΑΝ.-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΕΠ.ΣΧ.&ΠΛ.Σ.-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΕΙ-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΚΡ.ΠΟΛΥΤ.ΞΑΝΘΗΣ-ΠΜ
ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΕ/ΚΩΝ ΑΕΡΟΠ.ΣΤΥΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΦΥΤ.ΠΑΡ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΦΑΡ.ΠΛΗΡΟΦ.ΠΑΝΕΠ.ΜΑΚ.ΘΕΣ.
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ-ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΛΗΡΟΦ.&ΕΠΙΚ.-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΕΧΝ.ΜΟΥΣ.ΟΡΓ.-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΗΧ.-ΔΙΑΧ.ΕΝ.ΠΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛ.
ΜΗΧ.-ΔΙΑΧ.ΕΝ.ΠΟΡ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΧΝ.ΓΕΩΡ.ΠΡ.-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΧ.ΓΕΩΡ.ΠΡ.-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΧ/ΚΩΝ ΕΦ.-ΤΕΙ ΚΟΖΑΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.&ΜΜΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜ.ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ.
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΣΧ.ΜΟΝ.ΥΠ/ΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΣΧ.ΜΟΝ.ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜ.ΟΙΚ.ΕΠ.
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΣ-ΔΙΟΙΚ.ΓΕΩΡΓ.ΕΚΜ.
ΣΧ.ΠΟΛ.ΕΡ.& ΥΠΟΔ.ΠΑΤΡΑΣ
ΑΕΙ ΜΑΘ/ΚΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΕΙ-ΤΜ.ΓΑΛ.ΓΛΩΣ.&ΦΙΛ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΣΥΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΥΔΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΣΕ ΟΠΛΑ
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΕΙ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΒΙΒ/ΜΙΑΣ-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ(1ος)
ΒΙΒΛ/ΜΙΑΣ-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ (1ος)
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΝΟΣ/ΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΦΙΛ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΕΡΓΑΣ.-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧ.ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΣΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΧ.ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΏΝ ΕΛ.ΑΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΤΜ.ΠΑΝΕΠ.ΚΡΗΤΗΣ
Π/ΓΩΝ-Ν/ΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΕΧΝ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σ.Δ.Ε.-ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ/ΣΗΣ ΕΠ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΙΔ/ΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝ/ΛΗ
ΘΕΟΛ.ΣΧ./ΤΜ.ΚΟΙΝ.&ΠΟΙΜ.ΘΕΟΛ
ΤΕΙ ΣΙΝΔΟΥ-ΤΜ.ΖΩΤΚ.ΠΑΡΑΓΩΓ.
ΝΟΣ/ΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΕΙ

ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΗΛΕΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Π.Υ.-ΤΤ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΠΣΕΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΣΦ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΥΠΑΣΤ.Β’ Ε.Α.
ΑΣΤ.Α'-ΤΤ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΥΕΛ/ΑΕΑ
ΑΣΤ.Α -ΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΙΤΩΛΙΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΑ
ΤΜΔ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΕΦΣΚΑ ΚΑΣΣΒΕΤΕΙΑΣ
ΑΣΤΥΝ.ΥΠΟΔ.-ΠΣΕΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΣΣΑΝ ΔΡΕΙ ΑΣ
ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΤΗΣ-ΠΣΕΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α.ΤΑ. ΑΕΡΟΛ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΝ ΣΑΝΤΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΕΦΦ ΚΩ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΣΤΥΝ.Α'-ΔΑΟΑ
ΑΣΤ.Α -ΔΑ ΟΛΥΜΠ.ΑΓΩΝΩΝ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΥΜΔΘ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΒΟΛΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΒΟΛΟΥ
ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΧ.ΜΕΤ.&ΕΠΙΜ.-ΠΑΡ.ΘΕΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α' AT ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΔΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΟΥΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΚΥΥΑΠ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α' AT ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΔΟΕΑΗ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΒΟΛΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΒΟΛΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΘ
ΥΠΑΣΤ.Α'-ΥΚΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΣΤ/ΚΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΥΠΑΣΤ.Α'-ΕΆΤ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΘ/ΥΑΤ
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΑΘ/ΥΑΠ
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΑΘ/ΥΑΠ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ.
ΚΑΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘ.
ΚΑΡΠΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΡΚΑΛΑΚΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΚΑΡΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΑΡΤΑΝΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΚΑΡΤΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ
ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣ.
ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΤΟΠΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΑΤΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛ.
ΚΑΤΡΑΝΓΓΣΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΑΤΡΑΧΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΑΤΣΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΛΑ ΑΓΛΑΪΑ
ΚΑΤΣΟΓΡΕΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ.
ΚΑΥΚ1Α ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΑΦΟΥΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΨΑΛΗ ΑΝΝΑ
ΚΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΕΛΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΕΦΑΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΕΦΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΕΧΑΠΑΣ ΚΥΡΚΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΙΟΣΣΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΙΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΛΑΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΛΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΛΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΛΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΛΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΓΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΕΜΤΖΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘ.
ΚΟΖΑΡΗ ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΑ
ΚΟΖ1ΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΚΚΩΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΚΟΚΜΟΤΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΚΟΚΜΟΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΚΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΛΑΞΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΛΙΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
ΚΟΛΙΑΜΠΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΛΙΓ1ΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΛΙΟΖΩΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
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ΧΡΥΣΟΣΤ.
ΠΑΝΑΓ.
ΕΥΑΓΤΕΛ.
ΕΥΑΓΓΕΛ.
ΑΘΑΝΑΣ.
ΔΗΜΗΤΡ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛ.
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡ.
ΑΡΙΣΤΕΙΑ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΜΜΑΝ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΛΥΚΟΥΡΓ.
ΑΡΙΣΤΟΤ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡ.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡ.
ΑΠΟΣΤ.
ΔΙΟΝΥΣ.
ΑΘΑΝΑΣ.
ΜΑΡΙΑ
ΕΠΑΜ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ.
ΑΛΕΞΑΝΔ.
ΔΗΜΗΤΡ.
ΠΑΝΑΓ.
ΧΑΡΑΛ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΑΥΓΟΥΣΤ.
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΜΗΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣ.
ΑΘΑΝΑΣ.
ΣΠΥΡΙΔ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡ.
ΑΠΟΣΤΟΛ
ΣΤΥΛΙΑΝ.
ΔΗΜΗΤΡ.
ΓΡΗΓΟΡ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛ.
ΕΥΑΓΓΕΛ.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡ.
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΜΥΡΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡ/ΜΠΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡ.
ΠΑΝΑΓ.

ΝΟΣ/ΚΗ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΕΙ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΗΑΝΕΠ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-Δ/ΣΗ ΠΕΡΙΒ.
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΑΡΧΙΤ/ΚΗ ΤΟΠΙΟΥ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΙΟ-ΤΜ. ΠΟΑ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΕΙ ΓΑΛ.ΦΙΛ.ΑΘΗΝΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΙΣΤ.ΑΡΧ/ΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚ/ΚΟ ΤΜ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝ1ΝΩΝ
ΘΕΟΛ/ΚΗ ΣΧ.ΑΡΙΣΤ ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΚΗ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΟΡΓΑΝ.
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧ.ΦΥΤ.ΠΑΡ/ΓΗΣ-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΙ-ΝΟΣ/ΚΗ ΣΧ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜ.ΚΟΙΝ.ΑΝΘΡ.ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.ΓΕΩΤ.&ΠΕΡΙΒ.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΒΟΛΟΥ-ΑΕΙ
ΤΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΚΟΙΝ.ΔΙΟΙΚ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΑΕΙ
ΠΑΙΔ.ΑΚΑΔ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΦΙΛ&ΚΟΙΝ.ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΘΕΩΡ.ΚΑΤΕΥΘ.
ΤΜ.ΠΟΛΙΤ.ΕΠΙΣΤ.-ΑΠΘ
ΗΛ/ΠΑ -ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΗΧ/ΓΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧ.ΣΥΝ.ΟΡΓ.&ΕΚΜ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΟΣ/ΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡ.
ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜ.ΒΡΕΦ/ΜΩΝ
ΑΕΙ-ΙΣΤ.ΑΡΧ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΒΙΟΜ.ΣΧ.
ΤΕΙ-ΣΔΜΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΑΛ.ΑΣ
ΟΡΓ.& Δ/ΣΗΣ ΕΠ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΑΓ.&ΑΘΛ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΠΑΝΤΕΙΟ-Δ/ΘΝΩΝ ΕΥΡ/ΚΩΝ ΣΠ.
ΔΗΜΟΚΡ.ΠΑΝ ,ΘΡΑΚΗΣ-ΤΜ. IΑΤΡ.
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜ.ΖΩΙΚ.ΠΑΡ/ΓΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ(5η)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΧ.ΠΑΤΡΩΝ
ΑΠΘ-ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
Δ/ΣΗ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΕΙ
ΑΑΚ-ΤΕ1 ΠΑΤΡΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΏΝ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΤΜ.ΛΟΓ/ΚΗΣ
ΥΠ.Δ.Α.-ΣΕΛΕΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜ.ΜΑΘ/ΚΩΝ ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΙ ΕΠΙΣ/ΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΛΕΛ
ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΕΦ/ΝΗ ΠΛΗΡ.
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΑ1Δ/ΚΟ ΝΗΠ/ΓΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΙΑΤΡ.& ΒΙΟΛ.ΕΡΓ.ΑΘΗΝΩΝ-ΤΕΙ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛ.ΠΑΙΔ/ΚΗΣ&ΨΥΧ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΣΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΣΤΥΝ.ΒΈ.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΑΞ1ΑΡΧΟΣ E.A.
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ E.A.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΧ.ΜΕΤ.&ΕΠΙΜ.-ΠΑΡ.ΘΕΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΑΣΤΥΝ.Α· -Β' AT ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΑΣΤΥΦ/ΚΑΣ-ΤΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΝΑΛΛΑΚΟΥ
ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΑΡΤΑΣ
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΑΕΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΙΓ' AT ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΧΙΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΥΠΑΣΤ.Α-ΔΑΕΕΒ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΔΑΘ
Π.Υ.-ΑΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΒΆΤ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΔΝ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΡΤΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΔΑ/ΤΕΛ
ΑΣΤ.Β' -IB' AT ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Β' AT ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΣΤ/ΚΟΣ-ΑΤ ΠΑΡΟΥ
ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΤΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΙΓ' AT ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΣΤΥΝ.Α-AT ΞΑΝΘΗΣ
ΥΠ ΑΣΤ.Β'-ΤΤ ΘΗΒΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΠΔ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ Ε.Α.
ΑΡ/ΚΑΣ-Α' AT ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΥΠΑΣΤΥΝ.Α -ΤΤ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΣΙΚΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΣΙΚΑ
Π.Υ.-ΑΤ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΠΥΡΓΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΥΠΑΣΤ.Ε.Α.
ΥΠ/ΓΟΣ-ΠΡΟΙΣΤ.ΚΛ.ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΑΜΟΥ
ΥΠΑΣΤ.ΒΈ.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΙΔΡ.ΕΞΟΧΕΣ ΕΛ.ΑΣ.
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— ΚΟΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΟΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΛΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤ.
ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΛΥΒΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΚΟΝ ΙΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ MIX.
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΝΤΟΕΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ ΘΕΟΦΑΝ.
ΚΟΝΤΟΡΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΠΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΟΡΕΛΗ ΑΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΡΜΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΡΩΣΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ.
ΚΟΤΟΝΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΤΣΑΜΑΡΙΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝ.
ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΤΣΙΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΤΣΙΡΗ ΑΡΓΥΡΗ
ΚΟΤΣΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΟΥΒΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΚΟΥΒΑΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΚΟΥΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΥΔΑ-ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ MAP
ΚΟΥΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΥΚΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΚΟΥΜΠΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡ
ΚΟΥΚΟΥΜΠΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡ
ΚΟΥΚΟΥΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΧΡΥΣ.
ΚΟΥΛΤΟΥΚΗ ΝΙΚΗ
ΚΟΥΜΑΝΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ.
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝΤ.
ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΟΥΝΟΥΚΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΚΟΥΠΟΥΡΤΙΑΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΟΥΠΡΙΤΖΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛ.
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓ.
ΚΟΥΡΑΣΑΝΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΚΟΥΡΕΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΡΟΥΚΑΦΑΣ ΣΤΕΦ.
ΚΟΥΡΣΙΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΟΥΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ
ΚΟΥΤΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΟΥΤΟΥΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΥΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΤΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛ.
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΑΧΙΛ.
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤ.
ΚΟΥΤΣΟΒΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛ.
ΚΟΥΦΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΝΑΣΤΑΣ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΑΣ
ΓΕΩΡΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΜΜΑΝ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣ.
ΧΡΗΣΤΟΣ
Α1ΚΑΤΕΡ.
ΚΑΛΛΙΡ.
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΜΜΑΝ.
ΔΗΜΟΣ
ΒΑΣΙΛ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡ.
ΔΗΜΗΤΡ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤ
ΣΑΒΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝ.
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛ.
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡ.
ΤΡΥΦΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΡΓΥΡΩ
ΑΡΓΥΡΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΗΛΕΜΑΧ.
ΓΕΡΑΣΙΜ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ.
ΓΕΩΡΓ.
ΣΑΒΒΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΕΥΣΤΡ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΩΤΗΡ.
ΚΡΥΣΤΑΛ.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΑΝΑΣΤ.
ΠΑΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡ.
ΑΘΑΝΑΣ.
ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΡΑΔΙΟΑΚΤΙΝΟΛ.
ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠ/ΚΩΝ ΣΥΣΤ.ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΟΛ/ΝΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ(ΤΜ.ΜΗΧ.-Φ,Π)
ΠΛ/ΚΗΣ ΟΙΚ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΗΛΕΚ/ΚΩΝ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΣΗ. ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΏΝ
ΑΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΟΡΓ.&ΔΕΟ
ΑΠΘ-ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΦΙΛ.ΠΑΙΔ.ΨΥΧ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΧ.ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΘΕΡ.ΚΑΛ.&ΑΝΘ.-ΤΕΙ ΜΕΣ/ΓΙΟΥ
ΤΜ.ΜΗΧ.ΑΡΔ.-ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΜ.ΜΗΧ&ΑΡ.-ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΕΙ-ΚΟΙΝ/ΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΟΙΚΟΝ.&ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΕΦΑΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ
ΑΣΤ.ΑΚΑΔΗΜ./ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ-Κ/ΚΗΣ Δ/ΣΗΣ
ΤΜ.ΜΕΣΟΓ.ΣΠ.ΠΑΝΕΠ.ΔΩΔΕΚΑΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧ.ΤΕΧ.ΕΦ.ΤΜ.ΜΗΧ.-ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΙΣΚ/ΡΙΩΝ ΥΓΕ1ΑΣ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜ.1ΧΘ/ΜΙΑΣ-ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΕΙ-ΓΛ.ΦΙΛ.&ΠΟΛ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ
ΗΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ.&ΜΗΧ.ΥΠ.ΠΟΛ.ΚΡ
ΗΛ.ΜΗΧ.&ΜΗΧ.ΥΠ.-ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΝΘ.ΑΡΧ.ΤΟΠΙΟΥ-ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ
ΤΑ.Ε.&Μ.Μ.Ε.-ΠΑΝ.ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΧΑ ΣΗΣ ΟΙΚ.-ΤΜ.ΛΟΓ.ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΣΗ-ΔΙΑΧ/ΣΗ ΕΡΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΧΡ.-ΤΡ.Δ/ΚΟ ΤΜ.ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΤΕΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ
ΑΕΙ ΓΕΟΠ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ.
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.ΘΕΣ/Ν1ΚΗΣ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΤΜ.ΠΟΛ.ΔΟΜ.ΕΡΓ.
ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ.ΑΘΗΝΩΝ
ΠΟΙΜ.&ΚΟΙΝ.ΘΕΟΛ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΠΘ-ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΗΛ/ΓΙΑΣ
ΑΕΙ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΣΧ.ΒΙΟΛ.ΓΕΩΡ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΕΙ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ-ΕΛ.ΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΤΕΙ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΤΕ1 ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΑΕΙ-ΠΑΙΔ/ΚΟ ΤΜ.ΠΡ.ΕΚΠ. ΒΟΛΟΥ
ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ-ΑΡΧ/ΚΗ ΤΟΠΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΕ/ΚΏΝ ΕΛ.ΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚ.ΜΟΝ.ΥΓ.&ΠΡΟΝ.-ΤΕΙ ΚΑΛ.
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΒΙΟΜ/ΚΗ ΠΛΗΡ/ΚΗ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΕΙ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΡΤΑΣ
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΥΜΔΑ
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΥΜΔΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΠΑΠΑΔΙΑΝΤΚΩΝ
ΑΣΤ.Α'-ΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΕΑ/Δ/ΝΣΗ ΔΗ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΝ/ΧΟΣ Π.Υ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΕΛ/ΔΑΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΚΡΙΠΕΤΟΥ
ΑΣΤΥΝ.Β’-ΥΕΛ/ΔΑΑ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΗΛΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΟΥΜΠΑΣ
Π.Υ.-ΑΔ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΡΤΑΣ
ΑΣΤ.Α'-ΑΤ Ν.ΚΟΣΜΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΑΕΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ' AT ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ AT ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ/ΑΕΑ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ
ΑΣΤΥΝ,Α'-ΤΤ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΤ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ -ΤΑΕ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ-ΥΚΑ/ΔΑΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΡΟΔΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣΧ-ΑΤ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΣΤ.Α'-Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΙΖ’ AT ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΣΤΥΝ.Α'-ΤΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΠ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΠ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤΕΒΕ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΔΤ
ΑΣΤΥΝ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ-ΔΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΑΣΤ.Α'-ΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΣΕΦΦ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΑΣΤΥΝ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ-ΑΤ ΒΑΡΗΣ
ΑΣΤ.Β' -AT ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΕΎΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΥΠΑΣΤ.Α' -ΥΜΔΘ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΥΠΑΤΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ
Π.Υ.-ΓΑΔΠΔΕ
Π.Υ.-ΑΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Π.Υ.-ΑΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΕΡΡΩΝ
ΥΠΑΣΤ.Α-ΤΔΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΘ/ΥΑΤ
ΑΡΧ/ΚΑΣ ΕΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΑΜΙΑΣ
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Ε.Α.

. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΓΟΝΕΑΣ

ΚΟΦΦΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΡΑΜΠΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΡΕΜΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΡΕΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΡΕΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΡΙΚΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΡΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΡΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΡΟΚΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΥΡΑΝΝΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΡΕΤΗ
ΚΥΡ1ΑΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΥΡ1ΑΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΚΩΜΑΪΤΗ ΑΡΙΣΤΟΘΕΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ1ΔΟΥ ΣΤΑΥΡ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΖΟΥ ΚΑΛΑ.
ΚΏΣΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΏΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡ.
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΚΩΣΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΤΣΙΑΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛ.
ΚΏΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛ..
ΚΏΤΤΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΜΠΑΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΛΑΜΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΛΑΜΠΑΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ.
ΛΑΜΠΑΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΛΑΠΠΑΣ ΚΏΝ/ΝΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΣΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΨΑΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΛΑΨΑΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΛΕΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΛΕΖΠΟΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΛΕΚΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΛΕΝΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣ.
ΛΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΕΤΣΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΕΤΣΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΑΚΟΥ ΖΩΗ
ΛΙΑΝΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΙΑΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΛΙΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΙΟΥΠΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΙΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΛΙΤΙΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΛΟΥΒΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΜΥΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΑ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΑΠΟΛ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΡΜΙΟΝΗ
ΑΘΑΝΑΣ.
ΗΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡ.
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΣΑΑΚ
ΠΕΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓ.
ΓΕΩΡΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ
ΕΥΣΤΑΘ.
ΕΥΑΓΤΕΛ.
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡ.
ΤΡΙΑΝΤΑΦ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣ.
ΑΘΑΝΑΣ.
ΑΝΑΣΤ.
ΒΑΣΙΛ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣ.
ΑΘΑΝΑΣ.
ΧΡΥΣΩ
ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡ.
ΒΑΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡ.
ΔΗΜΗΤΡ.
ΑΝΤΩΝ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ.
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ.
ΚΏΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓ.
ΣΤΥΛΙΑΝ.
ΓΕΩΡΓ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΣΧ.ΒΙΟΜ.ΣΧΕΔΙΑΣ.
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ-ΤΜΛΗΜΛΙΟΙ
ΑΕΙ-ΦΙΛ/ΚΟ ΤΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛ.ΕΡ.ΥΠΟΔ.-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝΕΠ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΠΑΙΔ.ΤΜ.
ΛΟΓ/ΚΗ&ΧΡΗ/ΚΗ-ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝ
ΛΟΓ.&ΧΡΗΜ/ΚΗ ΟΙΚ.ΠΑΝΛΘΗΝ
ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΔΙΕΘ.ΕΜΠΟΡΙΟ
ΤΜ.ΕΠ.ΠΡ.ΑΓ.&ΕΚ.ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ.ΘΕ.
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΙΣΤ.-ΕΘΝ/ΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΕΙ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΦΙΛ/ΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΠΑΙΔ/ΚΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛΛΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΡ1ΣΤΟΤ. ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΓΕΩΠΟΝ
ΟΡΓ.Δ/ΣΗ ΕΠ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘ/ΜΙΑΣ-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΝΟΣΙΛΕΥΤΙΚΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΙΟΤ/ΚΩΝ ΕΦ.1ΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΑΡΧ/ΚΟ ΠΑΝΛΘΗΝΩΝ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΦΙΛ/ΓΙΑ
ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΤΕΙ
ΑΕΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓ.
ΑΠ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΦΙΛ.ΣΧ.-ΤΜ.ΠΑΙΔ.Ψ.
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥ/ΚΏΝ
ΤΜ.ΠΟΛ.ΜΗΧ.ΠΟΛΥΤ.ΠΑΤΡΑΣ
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΟΣ-ΤΜ.ΛΟΓ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-Δ/ΣΗ ΠΛΗΡ/ΡΙΩΝ
ΣΧ.ΗΛ.ΜΗΧ.&ΜΗΧ.ΗΛ.ΥΠ.Π ΘΕΣ.
ΕΜΠ-ΜΗΧΑΝ/ΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕΙ ΗΛ/ΓΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΜΟΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΣΤΥΑ
ΠΟΛ.ΕΠ.-ΔΗΜ.Δ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Π.Ε.-Δ.Δ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑ1Δ/ΚΗ ΑΚ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΕΙ ΑΓΓΛ.ΦΙΛ.ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
Π.Ε.Υ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΟΛ.ΕΡ.ΥΠ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜ.ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜ.ΑΡΧ.ΜΗΧ.-ΑΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡΧ.&ΒΙΒΛ.ΙΟΝΙΟΥ
ΑΕΙ ΜΑΘΗΜ/ΚΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΙΚ.ΕΠ.ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΠ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΣΧ.ΦΙΛ/Φ1ΑΣ-ΠΑΙΔ.
ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ-ΑΝΘ/ΚΗ&ΑΡΧ/ΚΗ ΤΟΠ
ΠΟΛ/ΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜ-ΜΥ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΦΥΤ.ΠΑΡ/ΓΗΣ
ΠΛ.&ΤΕΧ.ΥΠ.-ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΥΜΔΘ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ-ΓΑΔΠ ΚΡΗΤΗΣ
ΥΠΟΣΤΡ.-ΓΑΔΠ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΕΠΙΤ.ΓΑΔΠΙΝ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝ.Α'-ΑΤ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛ.
ΑΣΤ/ΚΟΣ-ΑΤ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΣΤ/ΚΟΣ Ε.Α.
ΥΠΑΣΤ.Β -ΓΑΕΠΑ ΜΑΚ.&ΘΡΑΚΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΔΟΕΑΗ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΖΥΓΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΣΤ.Α' -AT ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
ΑΣΤ.Β'-Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΕΑ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΕΡΒΙΩΝ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΠΔΕ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΠ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ/ΥΜΕΤ
Π.Υ.-ΓΑΔΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΧ/ΚΣ-ΤΤ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΤ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΣΤΥΝ.Α'-ΤΜΔ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΥΠΑΣΤ.Α' -AT ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤΕΒΕ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΤΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Π.Υ.-ΑΔ ΑΧΑΤΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ/ΤΕΛ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΑΣΤ.ΑΘΗΝΩΝ
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΑΑ/ΤΕΛ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΥΠΑΣΤ.Α'-ΔΑΑ/ΤΓΑ
ΑΣΤΥΝ.Α' Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΥΠΑΣΤ.Α'-Α' AT Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΤΑΞ1ΑΡΧΟΣ Ε.Α.
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΦΑΑ
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΒΕ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜ.ΣΦ.ΑΕΡ/ΝΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΟΤΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Ε.Α.
ΥΠΑΣΤ.Ε.Α.
ΥΠΑΣΤ.Α-ΓΑΔΠ ΚΡΗΤΗΣ
ΥΠΑΣΤ.Α-ΓΑΔΠ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Β’ AT ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΣΤΥΝ.Α'-ΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΚΑ/ΔΑΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ-A' AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΥΠΑΣΤ. Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η δημοσίευση των επιτυχοντων συνεχίζεται στο επόμενό τεύχος

Ν οέμβριος/Δ εκέμβριος 2001 - Αστυνομική Επιθεώρηση

ΤΕΥΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2 0 0 1
. Κατά τίτλους:
ΔΙΑΦΟΡΑ
Ουμπέρτο Έκο, Ο εικοστός αιώνας
ήταν ένα έμφραγμα, 52
Ρήγας Χρήστος, Η μέτρηση του
χρόνου από την αρχαιότητα μέχρι σή
μερα, 56
Πήχας Κλέαρχος, Προστασία του α
τόμου από την επεξεργασία δεδομέ
νων προσωπικού χαρακτήρα, 88
Οι μουντζούρες αποκαλύπτουν τον
χαρακτήρα σας..., 100
Πήχας Κλέαρχος, Η Βουλή των Ελ
λήνων, 300
Κότσιας Αθανάσιος, Ο θεσμός του
εθελοντή πυροσβέστη, 384
Καρράς Πρόδρομος, Διεθνής Έκθε
ση Θεσσαλονίκης και Ελληνική Αστυ
νομία, 410
Πήχας Κλέαρχος, Η αναθεώρηση
του Συντάγματος - Το Σύνταγμα της
Ελλάδας 1975/1986/2001, 452
Το κολύμπι, 516
Τσινάλης Κων/νος, Στέλιος Καζαντζίδης: ήρθε το δειλινό!!!, 586
Βατόπουλος Αλκιβιάδης, Βιολογικά
όπλα, 696
Τσινάλης Κων/νος, Η Ελληνική λαϊ
κή κωμωδία έχασε τον “βασιλιά” της,
722
Παπαγιάννης Γρηγόριος Ερωτημα
τολόγιο βάσει των συστημάτων του
Ρένσις Λίκερτ, 753
Δανούσης Κων/νος, Γένοβα: Μία
τραγωδία αναζητά κάθαρση, 572
Μια παγκόσμια απώλεια...Το όραμα
του καθηγητή Δερτούζου διακόπηκε
ξαφνικά, 628

ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Μητροπολίτης κ.κ. Ειρηναίος Ο συ
νάνθρωπος ως αδελφός, 111
Λουκάτος Δημήτριος, Οι ακολουθί
ες της Μεγάλης εβδομάδας κι η επί
δρασή τους στην Ελληνική παροιμιολογία, 214
Κόντογλου Φώτης, Η βλογημένη
καλοσύνη, μυστική χαρά του ανθρώ

που, 218
Βασιλειάδης Νικόλαος, Η Ανάστα
ση του Χριστού, ένα ιστορικότατο γε
γονός 220
Ο Άγιος Αρτέμιος, προστάτης και
πρότυπο για την Ελληνική Αστυνομία,
565
π. Κουστένης Ανανίας, Χριστούγεν
να, η αποκάλυψη της αγάπης, 702

της γλωσσικής ποικιλομορφίας, 372
Τσαγκάρης Βασίλειος, Ο οικουμενι
κός και πολυδιάστατος Σικελιανός,
502
Σωτήρχος Π., Πώς τρελάθηκε η Ρόδαινα, 524
Δημητρακόπουλος Φώτης, Μικρή
σύνοψη για τον Παπαδιαμάντη, 718
Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος, Το
κρυφό Μανδράκι, 760

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Κονδυλάκης Ιωσήφ-Χρήστος, Λή
ψη κρίσιμων αποφάσεων κάτω από
ψυχολογική πίεση, 28
Πιπερόπουλος Γεώργιος, Καρκινο
παθείς τελικού σταδίου, 210
Παπαλουκά Κωνσταντίνα, Περιθανάτια συμβουλευτική για το παιδί, 226
Κωσταράς Γρηγόριος, Η ψυχοπαθο
λογία του πανικού, 326

Κ0ΙΝΩΝΙ0Λ0ΓΙΑ
Παναγιωτοπούλου Βασιλική, Για
μια ευτυχισμένη οικογένεια, 112
Γατσάς Βασίλειος, Σχέσεις συζύγων
στη σύγχρονη οικογένεια, 194
Καπουνιάρης Μάνος, Τυφλός δεν
είναι εκείνος που δεν έχει μάτια, 228
Παναγιωτοπούλου Βασιλική, Δια
ζευγμένοι γονείς και τα παιδιά τους,
374
Μάνα Κατερίνα, Πώς μας θέλουν τα
παιδιά μας, 488
Κρέμπς Παρασκευή, Κοινωνικοποί
ηση του παιδιού: Ο ρόλος της οικογέ
νειας και των συνομηλίκων, 492
Γεώργας Δημήτριος Η ψυχοδυναμι
κή της οικογένειας στην Ελλάδα (Μέ
ρος Α’), 624
Γεώργας Δημήτριος, Η ψυχοδυναμι
κή της οικογένειας στην Ελλάδα (Μέ
ρος Β’), 748

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Μπαμπινιώτης Γεώργιος, Η Ελληνι
κή γλώσσα μπροστά στον 21ο αιώνα,
366
Θεοφανίδης Σταύρος, BANK, ελλη
νικότατη λέξη..., 370
Κοκκίνου Αφροδίτη, Η Ευρώπη...
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Χονδροματίδης Γεώργιος, Το ταφικό έθιμο των Ποντίων στα Σούρμενα
την Κυριακή του Θωμά, 252
Τσινάλης Κων/νος, Χρόνης Αηδονίδης: Τα’ αηδόνι της ανατολής, 476
Τα Ελληνικά κάλαντα, 706
Τσινάλης Κων/νος, Στο καλό κυρ’
Αριστείδη, 762

ΙΣΤΟΡΙΑ
Αθανασόπουλος Κων/νος, Ο Ελλη
νικός τύπος πριν και κατά τους χρό
νους της Ελληνικής Επανάστασης του
1821, 190
Στέφαν Τσβάϊχ, 29 Μαίου 1453: Η
τελευταία λειτουργία, 316
Τα μεγάλα βήματα της ευρωπαϊκής
ενοποίησης, 360
Νημάς Θεόδωρος, Η ληστοκρατία
στη βορειοδυτική Θεσσαλία, 482, 610,
764
Κωνσταντινόπουλος Βασίλειος, Σω
κράτης: 2400 χρόνια από το θάνατο
του θεμελιωτή των ηθικών αξιών, 582

ΤΕΧΝΗ
Γιωτόπουλος Ντίνος, Η τέχνη παρά
γοντας της παγκόσμιας Ειρήνης και
ευημερίας, 648
Λιασή Αρετή, Νικόλαος Γύζης, ο
μεγάλος δημιουργός, 710
Λιασή Αρετή, Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, μια Ιέρεια στο Ναό της Τέ
χνης, 714

ΙΑΤΡΙΚΗ
Καραμπίνης Ανδρέας, Ευθανασία, ·

το δικαίωμα στη ζωή και το δικαίωμα
στο θάνατο, 58
Αβραμίδης Αθανάσιος, Ο λεγόμε
νος...’’εγκεφαλικός θάνατος”, ο “κλινι
κός” και οι μεταμοσχεύσεις, 480
Χατζηνικολάου Νικόλαος, Μεταμο
σχεύσεις...Ηθική και παθολογία, 620

ΛΣΤΥΝΜΙ_Α ΓΕΝΙΚΑ
Πετούση Βασιλική, Νεολαία και Α
στυνομία, 162
Βρακάς Παναγιώτης, Πρέπει να αναδειχθεί το κοινωνικό πρόσωπο της
Ελληνικής Αστυνομίας, 282
Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, 534

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Αγγελόπουλος Δημήτριος, Τρόπος
εξέτασης Η/'Υ, αναγνώριση και κατά
σχεση πλαστού λογισμικού, 436
Πόσο ασφαλές είναι το Ιντερνέτ;, 446

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Λάγιος Αχιλλέας, Οργάνωση - Διοί
κηση - Λειτουργία Αστυνομικού Τμή
ματος, 20
Παλιούρας Γεώργιος, Οργάνωση
και λειτουργία του Αρχηγείου Ελληνι
κής Αστυνομίας, 182
Βολυράκης Στυλιανός, Αναδιάρ
θρωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύ
θυνσης Αττικής, 186
Παπακωνσταντής Γεώργιος, Οι επι
δράσεις της στρατιωτικής πειθαρχίας
στις οργανωτικές δομές της Αστυνομί
ας, 416
Καμπανάκης Ιωσήφ, Η οργάνωση, η
διοίκηση και το προσωπικό της Αστυ
νομίας στον 21ο αιώνα, 420, 544

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πίττος Γεώργιος, Η Ελλάδα στο τρί
το στάδιο της Ο.Ν.Ε., Ευρώ το νέο νό
μισμα, 46
Ευρώ 2002 - εκστρατεία ενημέρω
σης, 552

ΟΡΓΑΝΩ ^ΔΙΰΙΚΗΣΗ
Παπαγιάννης Γρηγόριος, Αναδιορ
γάνωση Οργανισμών, 138
Χαλκιάς Ιωάννης, Η διοίκηση στο
“στόχαστρο”, 154
Παπαγιάννης Γρηγόριος, Διοίκηση
Αλλαγών (Change Management), 286

ΔΗ M m ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δανούσης Κων/νος, Η Ελληνική
Δημόσια Διοίκηση στην “Κοινωνία
της Πληροφορίας”, 414, 562

ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Δημητράτος Νικόλαος, Το Ποινικό
Δίκαιο στην αυγή της τρίτης χιλιετί
ας, 26
Στεργιούλης Ευάγγελος, EUROJUST: Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Δικα
στικής συνεργασίας, 158
Παλιούρας Γεώργιος, Η βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής και η επι
κύρωση αντιγράφου εγγράφου, 329
Μαγγανάς Αντώνιος, Το ερωτημα
τολόγιο των υπόπτων, 576

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Παναγόπουλος Ιωάννης, Η εγκλη
ματικότητα στις σύγχρονες πόλεις, 6

Παπαθεοδώρου Θεόδωρος, Τα Τοπι
κά Συμβούλια πρόληψης της εγκλημα
τικότητας, 12
Ζοπουνίδης Κων/νος, Η εγκληματι
κότητα στους νομούς της Χώρας, 148

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΑ
Γεωργαλής Ιωάννης, Θόρυβος Κοινή ησυχία - Προστασία περιβάλλο
ντος, 168

ΤΡΟΧΑΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Φώτου Δήμητρα, Μπάντμιντον 108
Τσίτουρα Αγλαΐα, Αθλητισμός - Βία
- Θυματοποίηση - Πρόληψη Βίας, 310
Λιασή Αρετή, Κώστας Κεντέρης, το
ελάφι της Μυτιλήνης, 578
Κονταρίδης
Χρήστος,
Το
HAPKIDO ως μορφή αυτοάμυνας,
650

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ · ΤΑΞΙΔΙΑ
Κατσινούλας Κων/νος, Μυστράς και
Μονεμβασιά, 320
Κατσινούλας Κων/νος, Νομός Δρά
μας, 496
Λουκά Σουζάνα, Ευρυτανία, για ό
μορφες διαδρομές, 630
Μάντζιος Αντώνης, Ζαγόρι. Μια α
ναφορά στο απόλυτο κάλος, 754

Τζέκης Κων/νος, Η Αθήνα μπορεί
να ζήσει, 270
Καλομπάτσιος Χρήστος, Τροχαία α
τυχήματα, οδική ασφάλεια - κυκλοφοριακή αγωγή, 278
Στρατηγικό σχέδιο οδικής ασφά
λειας 2001-2005, 402
Ζοπουνίδης Κων/νος, Ταξινόμηση
των Νομών της Ελλάδος σύμφωνα με
τα τροχαία ατυχήματα, 540
“Καθ’ οδόν” προς το -5%. Ο νέος
στόχος του Υπουργείου Δημόσιας Τά
ξης, 690

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Μπεσμπέας Σταύρος, Καρκίνος και
διατροφή, 213
Τούτουζας Παύλος, Διατροφή: μέτρον άριστον για καλή υγεία, 232
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νομία της Κίνας, 566

Δαγκώματα και τσιμπήματα, 378
Συντώσης Λάμπρος, Η σύγχρονη
Ελληνική διατροφή στην μεταδιοξινών εποχή, 504
Αποφύγετε την υπερβολική έκθεση
στον ήλιο, 508
Κοκκίνου Αφροδίτη, Προστατέψτε
τα παιδιά σας από τις “παγίδες του νε
ρού”, 512
Τζενάκης Γεώργιος, Οδοντικά εμφυτεύματα - Μύθοι και πραγματικό
τητα, 634
Λιοπρασίτης Κων/νος, Γάλα - Μια
πολύτιμη πηγή θρεπτικών ουσιών για
τον ανθρώπινο οργανισμό, 636
Βιταμίνες, 642

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κατσινούλας Κων/νος, Τμήμα Ειδι
κής Μετεκπαίδευσης Οδηγών, 686

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Δανούσης Κων/νος, Αντιστράτηγος
Ιωάννης Τρύπης, 84
Δανούσης Κων/νος, Πορεία στο Μέ
τωπο, 590

β. Κατο συγγραφέα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΑ
Αγγελόπουλος Δημήτριος, Εγκλή
ματα με ηλεκτρ. υπολογιστές, 436
Κοζυράκης Στέφανος, Αντιμετώπι
ση καταστάσεων ομηρίας, 36
Χρυσοχοΐδης Μιχάλης, Δράσεις του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για την
Ασφάλεια, 666

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Στεργιούλης Ευάγγελος, Ναρκωτι
κά και οργανωμένο έγκλημα, 428
Πιπερόπουλος Γεώργιος, Αναβολι
κά - Στεροειδή - Η ψυχολογία της α
πάτης, 432
Αβραμίδης Αθανάσιος, Χορεύοντας
με το θάνατο... στα “Ρέιβ ΠάρτΓ, 616

ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Κ ούρος Κ ω ν/νος, Τα παιδιά
του δρόμου, 42
Α ρτινοπούλου Βάσω, Τηλεό
ραση και ανήλικοι, 104
Α λιφιεράκη Κ ωνσταντίνα, Ε
πιπτώ σεις της σεξουαλικής κα
κοποίησης του ανήλικα, 178

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πολεμώντας την τρομοκρατία σε έ
να παγκόσμιο μέτωπο, 560
Παπακωνσταντής Γεώργιος, Οι Υ
πηρεσίες Ασφάλειας μπροστά στις νέ
ες απειλές της τρομοκρατίας, 681
Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, Ισλάμ
και τρομοκρατία, 700

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Edwards Martin Baldwin, Εγκλημα
τικότητα και μετανάστευση - Μύθοι
και πραγματικότητες, 440

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΤΥΝ.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Στεργιούλης Ευάγγελος, 69η Γενική
Συνέλευση της Interpol, 62
Στεργιούλης Ευάγγελος, Η συμφω
νία συνεργασίας Europol - Interpol,
684

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Τζατζάκης Νικηφόρος, Η επιστημο
νική έρευνα στην Αστυνομία (Η περί
πτωση της Β. Ελλάδας), 408
Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ε
ρευνών, 672

ΞΕΝΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΕΣ
Χονδροματίδης Γεώργιος, Η Αστυ
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Edwards Martin Baldwin, 440
Αβραμίδης Αθανάσιος, 480, 616
Αγγελόπουλος Δημήτριος, 436
Αθανασόπουλος Κων/νος, 190
Αλιφιεράκη Κωνσταντίνα, 178
Αρτινοπούλου Βάσω, 104
Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, 700
Βασιλειάδης Νικόλαος, 220
Βατόπουλος Αλκιβιάδης, 696
Βολυράκης Στυλιανός, 186
Βρακάς Παναγιώτης, 282
Γατσάς Βασίλειος, 194
Γεωργαλής Ιωάννης, 168
Γεώργας Δημήτριος 624, 748
Γιωτόπουλος Ντίνος, 648
Δανούσης Κων/νος, 84, 414, 562,
572, 590
Δημητρακόπουλος Φώτης, 718
Δημητράτος Νικόλαος, 26
Έκο Ουμπέρτο, 52
Ειρηναίος, Μητροπολίτης, 111
Ζοπουνίδης Κων/νος, 148, 540
Θεοφανίδης Σταύρος, 370
Καλομπάτσιος Χρήστος, 278
Καμπανάκης Ιωσήφ, 420, 544
Καπουνιάρης Μάνος, 228
Καραμπίνης Ανδρέας, 58
Καρράς Πρόδρομος, 410
Κ α τσ ινούλας Κ ω ν/νος, 320,
496, 686
Κοζυράκης Στέφανος, 36
Κοκκίνου Αφροδίτη, 372, 512
Κονδυλάκης Ιωσήφ-Χρήστος, 28
Κονταρίδης Χρήστος, 650
Κόντογλου Φώτης, 218
Κότσιας Αθανάσιος, 384
Κούρος Κων/νος, 42
Κουστένης Ανανίας, 702
Κρέμπς Παρασκευή, 492

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΝΟΠΛΟΥΣ & ΑΟΠΛΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ
ΛΑΒΕΣ (ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ
ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ - ΣΥΛΛΗΨΗΣ)
* ΑπΟ ΑΜ ΥΝΑ & ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ
* TAE KWON DO (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ)
Φ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

*

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

ΜΙΧΑΑΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Γ.Γ.Α.
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ WOULD
HAPKIDO Δ DAN, TAE KVJON DO 3 DAN

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 189, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΐη λ.: 01 0 9421 300. 01 0 9521 609

Σ. ΠΑΓΩΝΗΣ
Κανακάρη 75, Πάτρα, Τηλ. - Fax 061 - 220 541
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ΓΡΗΓΟΡΑ!

ΜΕ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α !
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Υπάρχει ένα κοτόστημα που σας
καλύπτει απόλυτα και σας παραδίδσ

αμέσως, έτοιμες στολές και παραγγελία,

ΣΥΣ ΚΕΥΑΣ Ι Ε Σ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

εξαρτήσεις και αξεσουαρ.
★ ΕΛΛηνικής Αστυνομίας
* Αεροπορίας
* Στρατού Ξηρός
* Εμπορικού και Πολεμικού Ναυτικού
★ Λιμενικού Σώματος
★ Πυροσβεστικού Σώματος
- Στολές
- Πουκαμίσα
6ucO OOC νφ Ο Ο μ Ο
- Παντελόνιο
- Πηλίκια
- Παπούτσια
- Ζώνες
- Σήματα και δακρίτικα
- Παρδοημα όλων των
σωμάτων

ΜΕ Τ Α Κ Ο ΜΙ Σ Ε Ι Σ

- Ειδικός εξοπλισμός
- Θήκες όπλων χαμηλής,
υψηλής μασχάλης
- Χειροπέδες όλων των τύπων
- Γκλομπς
- Αλεξίοψερο. γιλέκο
- Είδη επιβίωσης

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

Κωνσταντινόπουλος Βασίλειος, 582
Κωσταράς Γρηγόριος, 326
Λάγιος Αχιλλέας, 20
Λιασή Αρετή, 578, 710, 714
Λιοπρασίτης Κων/νος, 636
Λουκά Σουζάνα, 630
Λουκάτος Δημήτριος, 214
Μαγγανάς Αντώνιος, 576
Μάνα Κατερίνα, 488
Μάντζιος Αντώνης, 754
Μπαμπινιώτης Γεώργιος, 366
Μπεσμπέας Σταύρος, 213
Νημάς Θεόδωρος, 482, 610, 764
Παλιούρας Γεώργιος, 182, 329
Παναγιωτοπούλου Βασιλική, 112,374
Παναγόπουλος Ιωάννης, 6
Παπαγιάννης Γρηγόριος, 138,286,753
Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος, 760
Παπαθεοδώρου Θεόδωρος, 12
Παπακωνσταντής Γεώργιος, 416,681
Παπαλουκά Κωνσταντίνα, 226
Πετούση Βασιλική, 162
Πήχας Κλέαρχος, 88, 300, 452
Πιπερόπουλος Γεώργιος, 210, 432
Πίττος Γεώργιος, 46
Ρήγας Χρήστος, 56
Στεργιούλης Ευάγγελος, 62, 158,
428, 684
Συντώσης Λάμπρος, 504
Σωτήρχος Π., 524
Τζατζάκης Νικηφόρος, 408
Τζέκης Κων/νος, 270
Τζενάκης Γεώργιος, 634
Τούτουζας Παύλος, 232
Τσαγκάρης Βασίλειος, 502
Τσβάϊχ Στέφαν, 316
Τσινάλης Κων/νος, 476, 586, 762
Τσίτουρα Αγλαΐα, 310
Φώτου Δήμητρα, 108
Χαλκιάς Ιωάννης, 154
Χατζηνικολάου Νικόλαος, 620
Χονδροματίδης Γεώργιος, 252, 566

γ. Κατά θέματα:
EUROJUST, 158
Europol, 684
Interpol, 62
Αηδονίδης Χρόνης, 476
Αθλητισμός, 310
Αλλαγή, 286
Αναβολικά, 432
Ανάσταση Χριστού, 220
Ανασχεδιασμός, 138
Ανήλικοι, 178
Αρχηγείο Ε.Α., 182

Αστυνομία επιστημονική, 408
Αστυνομία Κίνας, 566
Ασφάλεια, 666
Ατυχήματα τροχαία, 278, 540
Βιολογικά όπλα, 696
Βουλή, 300
Γ.Α.Δ.Α., 186
Γάλα, 636
Γένοβα, 572
Γλώσσα Ελληνική, 366
Γλώσσες ευρωπαϊκές, 372
Γονείς διαζευγμένοι, 374
Γύζης, 710
Δημόσια Διοίκηση, 414, 562
Διατροφή, 232, 504, 524, 760
Διοίκηση, 154
Δόντια, 634
Δράμα, 496
Εγκληματικότητα, 6,12, 148, 440
Εικοστός αιώνας, 52
Έκθεση Θεσσαλονίκης, 410
Ευθανασία, 58
Ευρυτανία, 630
Ευρώ,46
Ζαγόρια, 754
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, 436
HAPKIDO, 650
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Θάνατος, 480
Καζαντζίδης, 586
Καλοσύνη, 218
Καρκίνος, 210, 213
Κεντέρης, 578
Κοινή ησυχία, 168
Κυκλοφοριακό, 270
Κωνσταντινούπολη, 316
Ληστοκρατία, 482, 610, 764
Μ. Εβδομάδα, 214
Μεταμοσχεύσεις, 620
Μέτρηση χρόνου, 56
Μέτωπο ‘41, 590
Μητέρα, 488
Μοντέλα οργάνωσης, 420, 544
Μόσχος Αριστείδης, 762
Μπαντμιντον, 108
Μιστράς, 320
Ναρκωτικά, 428
Νεολαία, 162
Οικογένεια, 112, 624, 748
Ομηρία, 36
Οργάνωση, 20
Παιδιά, 42, 226, 492, 512
Πανικός, 326
Παπαδιαμάντης, 718
Πειθαρχία, 416
Πλάκα, 714
Ποινικό Δίκαιο, 26
Προσωπικά δεδομένα, 88
Πρόσωπο κοινωνικό, 282
Πυροσβεστική, 384
Ρέιβ πάρτι, 616
Σικελιανός Αγγελος, 502
Συζύγων σχέσεις, 194
Συνάνθρωπος, 111
Σύνταγμα Ελλάδας, 452
Σωκράτης, 582
Τ.ΕΙ.Μ.Ο., 686
Ταφικά έθιμα, 252
Τεστ, 753
Τέχνη, 648
Τηλεόραση, 104
Τράπεζα, 370
Τρομοκρατία, 681, 700
Τρύπης Ιωάννης, 84
Τύπος Ελληνικός, 190
Τυφλός, 228
Υπογραφής γνήσιο, 329
Ύποπτοι, 576
Χατζηχρήστος, 722
Χριστούγεννα, 702
Ψυχολογική πίεση, 28
Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων/νος Γ. Κατσινούλας

Σε π ολλές περιπ τώ σ εις στη ζω ή μας, ο αξιόπιστος εξοπλισμός δεν
απ οτελεί απλά αναγκαιότητα. Μ π ορεί να σημαίνει και επιβίω ση.
Α υτός είναι και ο λόγος π ου οι επαγγελματίες επ ιλέγουν για τις
επικοινω νίες τους την ασφάλεια και τη ν αξιοπιστία του συστήματος
TETRA τη ς Nokia.
Η λύση TETRA τη ς Nokia προσφέρει δυνατότητες μετάδοσης φ ω νής
και δεδομένων, ανεξάρτητης και ασφαλούς λειτουργίας Υπηρεσιών
χρησ ιμοπ οιώ ντας τους κοινούς π όρους, συνεργασίας τω ν
Υπηρεσιών αυ τώ ν όπου και ό π ο τε απαιτείται και δυνατότητα
άμεσης επικοινω νίας.

Συστήματα TETRA της Nokia:
Ένας αξιόπιστος σύμμαχος στην

Η Nokia, π ρω το π ό ρο ς στην ανάπτυξη τη ς τεχνολογίας TETRA, έχει
εγκαταστήσει δίκτυα τόσο το π ική ς εμβέλειας όσο και εθνικής
εμβέλειας αντάξια τω ν απαιτήσεω ν τω ν Υπηρεσιών Διάσωσης και
Αμεσης Επέμβασης στην Ευρώπη και τη ν Ασία.

αντιμετώπιση καταστάσεων
Εκτάκτου Ανάγκης

Σύστημα TETRA τη ς Nokia: Το αξιόπιστο και ασφαλές εργαλείο στην
υπηρεσία του απ αιτητικού επαγγελματία.
Για περισσότερες π λη ρ ο φ ο ρ ίες μπ ορείτε να απ ευθυνθείτε στην
Nokia Hellas Α.Ε., Λ. Κηφισίας 151,
Μαρούσι 151 24, τηλ.: +3 01 612 79 80,
fa x .:+3 01 612 51 26,
h ttp ://w w w .n o kia .co m ,
e-m a il a d d re ss : TetraN H @ nokia.com
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Καταστήματα UNICEF:
• ΑΟΗΝΑ: Ξενίας 3. Πλ. Μαβίλη
• ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: i Δελλιου 2. Πλ. Συντριβανιου
• ΠΑΤΡΑ: Καρα'ίσκακη 102
• ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Μιχελιδακη 19
• ΧΑΝΙΑ: Ελ. Βενιζελου 62
• ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Χαρ. Τρικαύπη 40
Περίπτερα UNICEF:
/ Μ
• ΑΘΗΝΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Καραγεώργη Σερβίας & Σταδίου
(Εντός της Τράπεζας)
• ΓΛΥΦΑΔΑ: Αθηνών & ΜεταΕα
(Απέναντι από τα Me Donald's
• ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Πλ. Δαβακη
• ΜΑΡΟΥΣΙ: Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως
(Σταθμός ΗΣΑΠ προς Πευκη)
• ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ: Λεωιρ. Δ. Βασιλείου & Κηφισίας
• ΠΕΙΡΑΙΑ: Β. Γεωργίου & Πολυτεχνείου
• ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Π. Τσαλδαρη & Αιμίλιου Βεακη
• ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΚΕΝΤΡΟ: Πλ. Αγίας Σόφιας & Ερμου
- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: Μεγ. Αλέξανδρου
(Εναντι Αστυνομίας)

Λ. Κηφισίας 23,15123 Μαρούσι
Τηλ. 68.54.609, Fax. 68.49.352
Ε- mail: astepi@otenet.gr

