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Γ ια τις άγιες ημέρες των Χριστου
γέννων και του Νέου Έτους εκ
φράζω τις πιο θερμές ευχές για 

προσωπική και οικογενειακή υγεία 
και ευτυχία. Η νέα χρονιά που ανα
τέλλει να αποτελέσει την αρχή για 
έναν κόσμο ειρηνικό και δίκαιο, 

έναν κόσμο αλληλεγγύης που θα αναδεικνύει την αν
θρώπινη ευτυχία ως απώτερο στόχο κάθε δημιουργι
κής προσπάθειας.

Εύχομαι, επίσης, συνέχεια της καλής συνεργασίας 
που είχαμε μέχρι τώρα, ώστε να ανταποκριθούμε με τον 
καλύτερο τρόπο στις προσδοκίες των Ελλήνων πολι
τών.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Γ
ια τις γιορτές των Χριστουγέννων 
και του Νέου Έτους, επιθυμώ να 
εκφράσω τις πλέον εγκάρδιες ευ
χές μου για υγεία και ευτυχία προ
σωπική και οικογενειακή.
Η καινούργια χρονιά, στο κατώ

φλι της οποίας βρισκόμαστε, να εί
ναι μια χρονιά δημιουργική και εποικοδομητική για τις 
προσδοκίες και τις ελπίδες όλων μας.

Με την ευκαιρία θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές 
μου ευχαριστίες για την άριστη συνεργασία μας στην 
επίτευξη των κοινών υψηλών στόχων που έχουμε θέσει, 
πιστεύοντας ότι δεν θα εφησυχάσουμε και θα συνεχί- 
σουμε με τους ίδιους αμείωτους ρυθμούς τις προσπά- 
θειές'μας, για την εξασφάλιση του αισθήματος ασφά
λειας και εμπιστοσύνης του συμπολίτη μας.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΕΣΙΟΣ 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Γ ια τις  γιορτές των Χριστουγέν
νων και του Νέου Έτους εύχο
μαι σε όλους υγεία, προσωπική 

και οικογενειακή ευτυχία και εκ
πλήρωση των προσδοκιών σας.

Με την ευκαιρία σας ευχαριστώ 
όλες και όλους για τη συνεργασία, 

που εύχομαι να συνεχιστεί για να ανταποκριθούμε με 
επιτυχία (πην επίτευξη των στόχων μας και τις προσδο
κίες των πολιτών.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠ. ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002

Η χρονιά που ανατέλλει είναι ξε
χωριστή για την Ελλάδα και την 

Ελληνική Αστυνομία.
Η χώρα μας προεδρεύει στην Ευ
ρωπαϊκή Ένωση που διευρύνεται 
και δημιουργεί άλλες δυναμικές αλ
λά και διαφορετικές, αυξημένες, 

απαιτήσεις ασφάλειας. Παράλληλα εισέρχεται στην πιο 
κρίσιμη περίοδο της προετοιμασίας της για να υποδε
χθεί - σε περιβάλλον απόλυτης ασφάλειας - τους Ολυ
μπιακούς Αγώνες που η ίδια γέννησε και που φιλοδοξεί 
να τους διοργανώσει με τρόπο που αρμόζει σε ένα τέ
τοιο γεγονός ειρηνικής συνύπαρξης, φιλίας και ευγε- 
νούς άμιλλας των λαών.

Η Ελληνική Αστυνομία αποτελεί καταλυτικό παράγο
ντα για την επιτυχία αυτών των εθνικών στόχων, συνεχί
ζοντας ταυτόχρονα την προσπάθειά της για παροχή 
ακόμα καλύτερων υπηρεσιών στους Έλληνες Πολίτες.

Τη χρονιά που πέρασε, η ΕΛ.ΑΣ αξιοποίησε με τον κα
λύτερο τρόπο το αποφασιστικότερο ραντεβού της με 
την ιστορία, εξαρθρώνοντας ύστερα από 27 χρόνια την 
τρομοκρατική οργάνωση 17 Ν. Μια σημαντική απειλή 
έπαψε να πλανάται πάνω από την Ελλάδα, χάρη στις 
προσπάθειες όλων σας. Προσπάθειες που δεν ήταν μι
κρότερες και ούτε τα αποτελέσματά τους λιγότερο 
αξιομνημόνευτα στους υπόλοιπους τομείς δράσης των 
Υπηρεσιών μας.

Μπροστά μας όμως έχουμε πολύ μεγάλες προκλή
σεις. Προκλήσεις που ίσως και να είναι οι μεγαλύτερες 
στην ιστορία του Αστυνομικού θεσμού. Καλούμαστε 
όλοι ως Έλληνες και Αστυνομικοί να ανταποκριθούμε. 
Με ευσυνειδησία, με επαγγελματισμό, με αυτοπεποί
θηση, με πίστη στις δυνατότητές μας.

Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των προσπαθειών 
μας, που αναγνωρίσθηκαν από την Πολιτεία και τον Ελ
ληνικό λαό, μας κάνουν αισιόδοξους για τη δύσκολη 
μελλοντική πορεία μας και ταυτόχρονα μας δεσμεύουν 
όχι μόνο να συνεχίσουμε στο ίδιο επίπεδο, αλλά να ανε
βάσουμε ακόμα πιο ψηλά τον πήχυ. Θα πετύχουμε!

Εύχομαι σε όλες και όλους σας Χρόνια Πολλά και ευ
τυχισμένα!

ΦΩΤΙΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΣ 
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 

ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ



Περιεχόμενα
S31 Από τη Σύνταξη

Ευρωπαϊκή Ένωση: 
Τομέας Δικαιοσύνης · Εσωτερι
κών υποθέσεων.

0  ευαίσθητος αυτός τομέας της ΕΕ 
και οι δράσεις που αναπτύσσονται.

670 Ελληνική Προεδρία 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης: Για ένα ενιαίο χώ
ρο ελευθερίας και ασφάλειας.

674 Οπλοφορία και χρήση 
όπλων από αστυνομικούς.

Το νέο σχέδιο νόμου που, μετά από 60 
χρόνια, έρχεται να αντικαταστήσει μια 
αναχρονιστική και απρόσφορη νομοθε
σία.

676 Το Οργανωμένο 
έγκλημα στη Ν.Α. Ευρώπη και 
τα Δυτικά Βαλκάνια.

Οι εργασίες Διεθνούς Διάσκεψης που 
έλαβε χώρα πρόσφατα στο Λονδίνο για 
το αντικείμενο αυτό.

678 Trafficking in Human 
beings: Μια σύγχρονη μορφή 
δουλεμπορίου.

Οι διατάξεις του νέου νόμου που πρό
σφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελ
λήνων.

686 Έγκλημα: Ένα δια
χρονικό φαινόμενο (Μέρος Α’):

Η εξέλιξη του εγκληματικού φαινομέ
νου στο χρόνο και προβληματισμός για 
την αντιμετώπισή του.

Η θυματοποίηση στο 
υπεβατικό στάδιο της ηλικίας 
του ανθρώπου.

Τα προβλήματα στις σύγχρονες κοινω
νίες που καθιστούν «θύματα» ανυπερά
σπιστα άτομα της τρίτης ηλικίας.

662 Διεύθυνση Εγκλημα
τολογιών Ερευνών: Από την 
ίδρυσή της έως σήμερα.

Η εξέλιξη της ζωτικής αυτής Υπηρε
σίας και η διαμόρφωση του νομοθετικού 
και οργανωτικού της πλαισίου από τις 
αρχές του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα.

Μακροφωτογραφια. 
Χόμπι και καθημερινή αστυνο
μική πρακτική.

Ένας ιδιαίτερα δημιουργικός, αλλά και 
πρακτικός τομέας της φωτογραφίας ως 
«τέχνης και τεχνικής» εκτίθεται με εύλη
πτο τρόπο.

Σημάδια κινδύνου.
Η αναγνώριση «σημείων» κινδύνου εί

ναι ζήτημα ζωτικής σημασίας για τον 
αστυνομικό.

CRS No 1. Υπηρεσία 
Προστασίας Υψηλών Προσώ
πων της Γαλλίας.

Παρουσίαση μιας πρότυπης Υπηρε
σίας για την ασφάλεια υψηλών προσώ
πων.

766 Αγκάθα Κρίστι και 
Αρχαιολογία.

Οι σχέσεις της «μεγάλης κυρίας» του 
αστυνομικού μυθιστορήματος με την αρ
χαιολογία.

762 Η επανάσταση της 
Γενετικής. Σύγχρονα ηθικά δι
λήμματα και προβληματισμοί.

Βαρυσήμαντη ομιλία του Οικουμενικού 
μας Πατριάρχη κ. Βαθρολομαίου κατά τα 
εγκαίνια του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών 
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

766 Κάποιες ιδέες, ακόμη 
συγκεχυμένες...

Ο γνωστός Ιταλός σημειολόγος, συγ
γραφέας και διανοούμενος «παίζει» με 
κάποιες έννοιες που πολλοί χρησιμοποι
ούν και λίγοι κατανοούν τη σημασία 
τους.

710

712 Οι απαρχές της σύγ
χρονης Αστυνομίας.

Οι απαρχές της εξέλιξης της Αστυνο
μίας, όπως εμφανίστηκε στο νεώτερο κό
σμο.

714 Επιτυχοντες στα
ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Παιδιά αστυνομικών που πέτυχαν σε 
ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Επικαιρότητες.

Το έπος του Ελ Αλα- 
μέιν. 60 χρόνια μετά...

Η μεγάλη μάχη που έκρινε την πορεία 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στο αφρικα
νικό μέτωπο.

726
734 Η ιδιαιτερότητα του

Δυτικού Πολιτισμού.
Ο μεγάλος κοινωνιολόγος παρουσιάζει 

τις διαφορές του Δυτικού Πολιτισμού με 
τους άλλους ομόλογούς του σε παγκό
σμιο επίπεδο.

736 Σκι Ένα σπορ με
ιστορία.

Συνοπτική ιστορία του όμορφου αυτού 
σπορ και αναφορά στα χιονοδρομικά κέ
ντρα της χώρας.

746 «Και επί γης ειρήνη;»
Επίκαιρη συνέντευξη με τον Ηγούμενο 

της Ι.Μ. Αγίου Γρηγορίου Αγίου Όρους.

744
Ο ελληνικός Αϊ-Βασίλης.
Ο Δ. Λουκάτος μας εκθέτει τις αλλα

γές στο «πρόσωπο» του Αγίου της πρω
τοχρονιάς μας.

746 «Το Μανδράκι».
Επίκαιρο διήγημα του Αλέξανδρου Πα- 

παδιαμάντη.

748 Ουραγοί στην οικονο
μία της γνώσης.

Ο καθηγητής Μανόλης Δρετάκης πα
ρουσιάζει τα αποτελέσματα πρόσφατης 
έρευνας για τη θέση της χώρας μας στην 
οικονομία της γνώσης.

750 Τα προνόμια της σύγ
χρονης γενιάς.

Οι νέοι μας βρίσκονται μπροστά σε ευ
καιρίες, αλλά και προκλήσεις πρωτόγνω
ρες. Πώς θα τις αξιοποιήσουν;

664



752 Έκπληξη! Τώρα ο για
τρός διαβάζει το χέρι!

Η σύγχρονη επιστήμη μας εκπλήττει!

753 Κάλιγκραντ.
Ένας άγνωστος στους πολλούς ρωσι

κός θύλακας στην Βαλτική αναδεικνύεται 
σε μείζον διεθνές πρόβλημα ενόψει της 
διεύρυνσης της ΕΕ προς ανατολάς.

754
762
764

κρατία.

Υπηρεσιακά νέα. 

Βιβλιοπαρουσίαση. 

Βιβλία για την τρομο-

766
νότα.

Flash back στα γεγο-

776
κόσμο.

Η Αστυνομία στον

βιβλιοθήκη της Αλε-

779 Ματιές στον πολιτισμό.

774»
ξάνδρειας.

775
776
777 Το κάπνισμα βλάπτει

σοβαρά την υγεία.
Θύτες και θύματα μιας επικίνδυνης 

«έξης» που μας προβληματίζει πλέον κα
θημερινά.

Λέξεις.

PoliceNet.

778 Παράξενα από όλο 
τον κόσμο.

780
784
786

Ελεύθερες ώρες.

Αλληλογραφία.

Ευρετήριο.

Ε.Ε.: Τομέας Δικαιοσύνης · 
Εσωτερικών υποθέσεων.

Ελληνική Προεδρία της Ε.Ε.

Οπλοφορια και χρηση 
όπλων από αστυνομικούς.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
"ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ" 

"POLICE REVIEW"

Διμηνιαία έκδοση του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας 

Bimonthly magazine 
of Hellenic Police Headquarters 

Λεωφ. Κηφισίας 23, Μαρούσι 151 23, 
τηλ.: 210/6854.206 

23 Kifisias Ave, Marousi, GR 151 23, 
Hellas, tel.: 210/6854.206 
Fax: (003-01) 6849.352 
e-mail: astepi@otenet.gr

* Σύμφωνα με την 9010/1/35 από 31/3/89 
Απόφαση του Υ.Δ.Τ. 

εποπτεύεται από Διοικούσα Επιτροπή 
και εκδίδεται υπό την επιμέλεια 

του Γ' Τμήματος Εκδόσεων 
της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων 

του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Εκδ. Δ ιευθυντής:
Α/Υ Χρηστός Μακρής 

Τηλ. :210/6854.206 
Αρχισυντάκτης:

Αστυνόμος Α/Α Κων/νος Δανούσης 
Τηλ.: 210/6854.609 

Διαχείριση:
Π.Υ. Αναστασία Καραμεσίνη 

Τηλ.: 210/6828.525 
Συντάκτες:

Τηλ.: 210/6854.609, 6853.318, 6828.524 
Γραμματεία:

Τηλ.: 210/6854.207 
Διαφημίσεις:

Τηλ.: 210/6854.207
Διεκπεραίωση:

Τηλ.: 210/6828.525 
Υπηρεσ. φω τογραφίες:

Φωτογρ. Συνεργείο ΕΛ.ΑΣ.
Τηλ.: 210/6977.560 

Εκδοτική επ ιμέλεια:
"ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ" Α.Ε., Λεύκης 134, 145 65, Κρυονέρι, 

Τηλ.: 210/8161.301 
Κ αλλιτεχνική επ ιμέλεια:

Βαγγέλης Καλούσης

Σημαδια κίνδυνου.

Ετήσιες Συνδρομές:
Υπαλλήλων Ελληνικής Αστυνομίας 

οε ενέργεια και αποστρατεία 7 ευρώ. 
Ιδιωτών 10 ευρώ 

Τα κείμενα των συντακτών 
και συνεργατών, απηχουν 
τις δικές τους απόψεις και 

όχι απαραίτητα εκείνες 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
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ΕΥΡΟΠΑΙΚΗ ΕΝΟΙΗ
Τομέας Δικαιοσύνης και Εοωιερικών Υποθέσεων

Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωστή με 
το όνομα «Συνθήκη του Μάαστριχτ», η οποία τέ
θηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 1993, πρόσθεσε 
μια νέα διάσταση στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα : 
τη συνεργασία στον τομέα της Δικαιοσύνης και 

των Εσωτερικών Υποθέσεων (ΣΔΕΥ), Τι σημαίνει η έκ
φραση αυτή; Ποια πραγματικότητα εξυπηρετεί;

Η συνεργασία στον τομέα της Δικαιοσύνης και των 
Εσωτερικών Υποθέσεων συνεπάγεται προσέγγιση μετα
ξύ των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Εσωτερικών των 
δεκαπέντε κρατών μελών της ΕΕ καθώς και των υπηρε
σιών τους. Επιτρέπει τον διάλογο, την αμοιβαία 
συνδρομή, τις από κοινού εργασίες, τη συνεργασία με
ταξύ αστυνομικών υπηρεσιών, τελωνειακών υπηρεσιών, 
υπηρεσιών μετανάστευσης και δικαστικών υπηρεσιών 
των Δεκαπέντε.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η συνεργασία των αστυνομικών υπηρεσιών είναι ανα
γκαία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του λα
θρεμπορίου ναρκωτικών, του διεθνούς εγκλήματος. Η 
Europol - η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία η οποία 
κατέστη πλήρως επιχειρησιακή την 1η Ιουλίου 1999, θα 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση αυτής

της συνεργασίας.
Οι τελωνειακός, οι δικαστικές και οι αστυνομικές υπη

ρεσίες δεν συνεργάζονται κατ’ ανάγκην απομονωμένες 
μεταξύ τους : προβλέπονται επίσης συνεργασίες μετα
ξύ τελωνείων, αστυνομίας και δικαιοσύνης. Έτσι, το 
πρόγραμμα «Falcone» απευθύνεται στους δικαστές, 
τους εισαγγελείς, τις αστυνομικές και τις τελωνειακός 
υπηρεσίες, τους δημόσιους υπαλλήλους, τις δημόσιες 
υπηρεσίες του φορολογικού τομέα. Στόχος του είναι η 
κατάρτιση των υπευθύνων για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος.

Ήδη από τη δεκαετία του 70, καθιερώθηκαν συνερ
γασίες, εκτός του πλαισίου της Κοινότητας, αλλά με τις 
ευκαιρίες που αυτό παρείχε. Επρόκειτο για επιμέρους 
συνεργασίες, σε διακρατικό επίπεδο. Το πλέον γνωστό 
παράδειγμα είναι η συνεργασία Σένγκεν που είναι εν
σωματωμένη από τη συνθήκη του Άμστερνταμ στο πλαί
σιο της Ένωσης. Η συνθήκη για την ΕΕ παρέχει, 
επομένως, ένα πλαίσιο σε πρωτοβουλίες του παρελ
θόντος, μεριμνώντας για τον εξορθολογισμό τους. Επι
πλέον, προωθεί τη συνεργασία στον τομέα της Δι
καιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, επιτα
χύνοντας έτσι τις εργασίες και τη σχετική πρόοδο.

Η αναγκαιότητα τ ικ  συνεονασίαο

Όταν τα κράτη μέλη διαπραγματεύθηκαν τη συνθήκη 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατήρτισαν έναν κατάλογο 
τομέων κοινού ενδιαφέροντος. Ο φιλόδοξος αυτός κα
τάλογος περιλαμβάνει θέματα ασύλου, μετανάστευσης, 
ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, ναρκωτι
κών, διεθνούς απάτης, δικαστικής συνεργασίας σε 
αστικές και ποινικές υποθέσεις, τελωνειακής συνεργα
σίας, αστυνομικής συνεργασίας ιδίως κατά του 
διεθνούς εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Με τη συν
θήκη του Άμστερνταμ, η συνεργασία θα ενισχυθεί πε
ραιτέρω. Γιατί αποφάσισαν αυτή τη συνεργασία; Σε 
ποιές ανάγκες ανταποκρίνεται;

Η δημιουργία ενός χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας 
των προσώπων πρέπει να συνοδεύεται από συμπληρω
ματικά μέτρα για την ενίσχυση των εξωτερικών συνό
ρων, τις πολιτικές ασύλου και τη μετανάστευση

Η δημιουργία μιας μεγάλης ευρωπαϊκής οικονομικής 
αγοράς υπήρξε ένας από τους πρώτους στόχους της 
ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Με την κατάργηση των 
συνόρων μεταξύ των κρατών μελών, με την ενοποίηση 
των εθνικών αγορών, επιδιώχθηκε να δημιουργηθεί 
ένας χώρος χωρίς εσωτερικά σύνορα. Σε αυτόν τον 
χώρο, τα εμπορεύματα, τα κεφάλαια και οι υπηρεσίες

666



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002

θα κυκλοφορούσαν ελεύθερα, οι συναλλαγές θα ήταν 
απρόσκοπτες. Εντούτοις, η τέταρτη ελευθερία, η ελεύ
θερη κυκλοφορία των προσώπων δημιουργούσε 
προβλήματα διαφορετικά από αυτά που ανακύπτουν σε 
σχέση με την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων 
: η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων συνδέεται με 
την εσωτερική ασφάλεια κάθε κράτους.

Η κατάργηση των συνόρων μεταξύ των κρατών με
λών για την κυκλοφορία προσώπων δεν μπορεί να γίνει 
εις βάρος της ασφάλειας των πληθυσμών, της τάξης και 
των δημόσιων ελευθεριών. Για να αποτραπεί το ενδεχό
μενο αυτό, έχουν ληφθεί αντισταθμιστικά, συμπληρω
ματικά μέτρα.

Η ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων

Η κατάργηση των εσωτερικών συνόρων σημαίνει για 
τα κράτη μέλη απώλεια ενός σημαντικού εθνικού μέσου 
για τον έλεγχο της εισόδου και της ταυτότητας των 
προσώπων και την εγγύηση της εσωτερικής ασφάλειας 
στο έδαφος τους. Ένα πρόσωπο που ευρίσκεται σε 
κράτος μέλος μπορεί να περάσει, χωρίς εμπόδια, τα 
χερσαία, εναέρια ή θαλάσσια σύνορα ενός άλλου 
κράτους μέλους. Για να επιτευχθεί το ίδιο επίπεδο ασφά
λειας χωρίς το μέσο αυτό, απαπείται να ενισχυθούν οι 
έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα, δηλαδή στα σύνορα με
ταξύ κράτους μέλους της Ένωσης και τρίτης χώρας_ 
πρόκειται, επομένως, για μετατόπιση των ελέγχων από 
τα εσωτερικά στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.

Μεταξύ των κρατών της Ένωσης δημιουργείται αλλη
λεγγύη : κάθε κράτος υπεύθυνο για τους ελέγχους στα 
σύνορα με τρίτη χώρα καθίσταται de facto εγγυητής όχι 
μόνο της δικής του ασφάλειας, αλλά και της ασφάλειας 
των άλλων κρατών της Ένωσης. Η Γερμανία, π.χ, είναι 
υπεύθυνη για τις εισόδους από τα σύνορά της με την 
Πολωνία ή την Τσεχική Δημοκρατία, και εμμέσως για 
την ασφάλεια των χωρών της Μπενελούξ, της Γαλλίας, 
της Ισπανίας.

Κατά συνέπεια, η ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων 
της Ένωσης, μέτρο που αντισταθμίζει την κατάργηση 
των εσωτερικών συνόρων, απαιτεί σύσφιγξη της συνερ
γασίας των υπηρεσιών εσωτερικών υποθέσεων και δικαι
οσύνης και ειδικότερα των αστυνομικών και των τελωνει
ακών υπηρεσιών και των υπηρεσιών μετανάστευσης.

Η μετανάστευση και οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών

Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων προβλέπεται 
για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή για 
τα πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια ενός από τα κρά
τη μέλη. Σε έναν χώρο χωρίς σύνορα, τι ισχύει για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που ευρίσκονται νομίμως στο 
έδαφος ενός από τα κράτη μέλη ;

Ένας αλλοδαπός που ευρίσκεται σε κράτος μέλος 
επιτρέπεται να εισέρχεται, να διαμένει, να ασκεί επαγ
γελματική δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος ; Παι
διά αλλοδαπών που φοιτούν σε σχολείο κράτους μέλους 
μπορούν να συμμετάσχουν σε σχολική εκδρομή σε άλλο 
κράτος μέλος, με την ελευθερία που ισχύει για τους μα
θητές με ευρωπαϊκή ιθαγένεια; Πρόκειται για νέα ερω

τήματα, στα οποία απαντά η συνεργασία στον τομέα της 
Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων.

Η κατάργηση των εσωτερικών συνόρων συνεπάγεται 
τη θεώρηση υπό νέο πρίσμα των θεμάτων παράνομης με
τανάστευσης, διαμονής ή απασχόλησης, τα οποία πρέπει 
να ρυθμίσουν από κοινού τα κράτη μέλη. Μπορούν, π.χ., 
να καθορίσουν συνολικά τη θέση τους έναντι των τρίτων 
χωρών όσον αφορά την επανεισδοχή αλλοδαπών που ευ- 
ρίσκονται παράνομα στο έδαφος τους.

Σένγκεν και ελεύθερη κυκλοφορία 
των προσώπων

Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων δεν 
οικοδομείται μόνο στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Το 1985, η Γερμανία, η Γαλλία και οι 
χώρες της Μπενελούξ υπέγραψαν τη Συμφωνία του 
Σένγκεν σε διακυβερνητική βάση. Σκοπός της Συμ
φωνίας αυτής, που συμπληρώθηκε το 1990 με μια

σύμβαση εφαρμογής, ήταν να καθιερώσει πραγμα
τική ελευθερία κινήσεων για όλους τους πολίτες 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εντός της ζώνης 
Σένγκεν και να ρυθμίσει θέματα θεωρήσεων, με
τανάστευσης και ασύλου.

Πώς θα εναρμονισθεί το διακρατικό πλαίσιο του 
Σένγκεν με την Ευρωπαϊκή Ένωση ; Η συνθήκη του 
Άμστερνταμ, που υπογράφηκε στις 2 Οκτωβρίου 1997 
και άρχισε να ισχύει την 1 η Μαΐου 1999, ενσωματώνει το 
κεκτημένο Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένω
σης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων έχει κατα
στεί πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (θα τεθεί 
σε ισχύ όσον αφορά τα σκανδιναβικά κράτη το 2000 ή 
το 2001), εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο και την 
Ιρλανδία.

Τα δύο αυτά κράτη μπορούν να διατηρήσουν, μεταξύ 
άλλων, το δικαίωμα ελέγχου των προσώπων στα 
σύνορα. Ειδικές διατάξεις προβλέπονται επίσης για τη 
Δανία. Έχει συναφθεί συμφωνία σύνδεσης με τη Νορ
βηγία και την Ισλανδία προκειμένου να συνεχισθεί η συ
νεργασία με αυτές τις δύο χώρες οι οποίες ήσαν συν- 
δεδεμένες με τη ζώνη Σένγκεν προτού ενσωματωθεί το 
κεκτημένου Σένγκεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Τα ναρκωτικά, το οργανωμένο έγκλημα, η διεθνής 
απάτη, η εμπορία ανθρώπων και η σεξουαλική εκμετάλ
λευση των παιδιών είναι προβλήματα που ενδιαφέρουν 
άλατα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται 
για κοινωνικές μάστιγες που δεν γνωρίζουν σύνορα. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να είναι ένας χώρος ελευ
θερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, και όχι χώρος διε
ξαγωγής κάθε είδους λαθρεμπορίων. Οι πολίτες της 
Ένωσης θέλουν να επωφεληθούν πλήρως από την 
ελεύθερη κυκλοφορία που επιτρέπει η υλοποίηση της 
Ένωσης και, συγχρόνως, να προστατεύονται από τις 
απειλές κατά της προσωπικής τους ασφάλειας. Η 
ασφάλεια αυτή πρέπει να παραμείνει σημαντικός 
στόχος στο πλαίσιο της διεύρυνσης της Ένωσης.

______________Ναρκωτικά______________

Η κατανάλωση καννάβεως, συνθετικών ναρκωτικών 
(π.χ. ecstasy) και κοκαΐνης παρουσιάζει άνοδο στην Ευ
ρώπη. Στην κατανάλωση και το λαθρεμπόριο ναρκωτι
κών προστίθενται άλλα προβλήματα, όπως η εγκληματι
κότητα μεγάλης κλίμακας και το ξέπλυμα βρώμικου 
χρήματος που, επιπλέον, επωφελούνται από τις νέες 
τεχνολογίες πληροφοριών, όπως το Internet.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με τα θέματα της ζή
τησης ναρκωτικών (κατανάλωση), της προσφοράς, του 
λαθρεμπορίου, ιδίως συνεργαζόμενη με τρίτες χώρες 
σε διεθνές επίπεδο (Καραϊβική/Λατινική Αμερική, 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία, λεκάνη της 
Μεσογείου και ΗΠΑ).

________Το οργανωμένο έγκλημα________

Οι ποινικές υποθέσεις, η τρομοκρατία, η απάτη δεν 
μπορούν πια να αντιμετωπισθούν αποκλειστικά σε εθνι
κό πλαίσιο, κυρίως μετά τη δημιουργία μιας μεγάλης 
ευρωπαϊκής αγοράς. Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων 
υψηλού επιπέδου συγκροτήθηκε τον Δεκέμβριο 1996, 
προκειμένου να καταρτίσει ένα πρόγραμμα δράσης για 
την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος μέσω 
συνεργασίας των αστυνομικών, δικαστικών και τελωνει
ακών υπηρεσιών των Δεκαπέντε. Η εμπορία ανθρώπων 
και η σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών αποτελούν 
μορφή οργανωμένου εγκλήματος. Η «υπόθεση Ντι- 
τρού» στο Βέλγιο προκάλεσε την αντίδραση της Ευρω
παϊκής Ένωσης και την ανάληψη προσπάθειας για την 
καταπολέμηση της κακοποίησης των παιδιών. Οι υπεύ
θυνοι για τα θέματα αυτά στα κράτη μέλη οργανώνουν 
τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του προγράμματος 
«STOP» (Sexual Treatment Of Persons).

_________ Τί είναι η Europol;__________
Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol) 

αποσκοπεί στη βελτίωση της αστυνομικής συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να καταπολε
μηθούν όλες οι σοβαρές μορφές διεθνούς εγκλήματος.

Η υπηρεσία αυτή, με έδρα τη Χάγη στις Κάτω Χώρες (η 
«Σύμβαση Ευρωπόλ» άρχισε να ισχύει από 1ης Οκτω
βρίου 1998 αλλά ετέθη κατ'ουσίαν σε εφαρμογή από 1ης 
Ιουλίου 1999) θα δημιουργήσει ένα σύστημα που θα επι
τρέπει την ανταλλαγή, τη συλλογή και την ανάλυση 
πληροφοριών για τα θέματα αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η συνεργασία στον τομέα της Δικαιοσύνης και των 
Εσωτερικών Υποθέσεων δεν υλοποιείται όπως οι 
κοινοτικές πολιτικές (π.χ. Κοινή Γεωργική Πολιτική ή πε
ριφερειακές πολιτικές). Λόγω της μεγάλης ευαισθησίας 
των ζητημάτων που αφορούν τη δημόσια τάξη, η συνθή
κη έδωσε μεγάλο βάρος στα κράτη μέλη και στα όρ
γανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία συμμετέχουν 
άμεσα. Για τον ίδιο λόγο, περιορίστηκαν οι εξουσίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Δικαστηρίου. Από την άποψη αυτή, η ΣΔΕΥ δια
φέρει σημαντικά από την υλοποίηση των κοινοτικών 
πολιτικών. Δυνάμει της συνθήκης του Μάαστριχτ, η 
ΣΔΕΥ δεν προσέφευγε σε νομοθετήματα όπως οι «οδη
γίες» ή οι «κανονισμοί» που εκδίδονται για τις κοινοτικές 
πολιτικές. Χρησιμοποιούσε αποκλειστικά ειδικές νομι
κές πράξεις του τρίτου πυλώνα. Από την έναρξη ισχύος 
της συνθήκης του Άμστερνταμ, οι αστικές υποθέσεις, 
το άσυλο και η μετανάστευση ανάγονται πλέον στην 
κοινοτική αρμοδιότητα, ενώ η αστυνομική και η δικαστι
κή συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις παραμένουν στον 
τρίτο πυλώνα.

Η συνθήκη του Άμστερνταμ μεταφέρει στην κοινοτική 
έννομη τάξη ορισμένα θέματα: πρόκειται για τους το
μείς των θεωρήσεων, του ασύλου, της μετανάστευσης 
και άλλων πολιτικών που άπτονται της ελεύθερης κυ
κλοφορίας των προσώπων. Η συνθήκη ορίζει τα μέτρα 
που πρέπει να θεσπίσει το Συμβούλιο για την προοδευ
τική εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας 
και δικαιοσύνης εντός πέντε ετών από την έναρξη 
ισχύος της συνθήκης του Άμστερνταμ.

Η συνθήκη προβλέπει ότι κατά τη διάρκεια της μετα
βατικής περιόδου πέντε ετών μετά την έναρξη ισχύος 
της συνθήκης του Άμστερνταμ, το Συμβούλιο αποφασί
ζει εν γένει ομόφωνα βάσει προτάσεως της Επιτροπής 
ή κατόπιν πρωτοβουλίας κράτους μέλους και μετά από 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μετά την 
πάροδο της πενταετίας, το Συμβούλιο αποφασίζει βάσει 
προτάσεων της Επιτροπής η οποία αποκτά πλέον το μο
νοπώλιο πρωτοβουλίας. Ωστόσο, η Επιτροπή πρέπει να 
εξετάζει οιοδήποτε αίτημα της υποβληθεί από κράτος 
μέλος με σκοπό να υποβάλει πρόταση στο Συμβούλιο.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, προ- 
βλέπεται ότι μετά την πενταετή μεταβατική περίοδο το 
Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα μετά από διαβού
λευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να λάβει 
απόφαση ούτως ώστε το σύνολο ή μέρος των τομέων 
που καλύπτονται από τον παρόντα Τίτλο να ρυθμίζονται 
από τη διαδικασία συναπόφασης. Γ ια τις αποφάσεις πε
ρί διαδικασιών και όρων χορήγησης θεωρήσεων από τα 
κράτη μέλη και κανόνων περί ενιαίας θεώρησης, η συν-



θήκη προβλέπει ότι η διαδικασία συναπόφασης εφαρ
μόζεται μετά την μεταβατική περίοδο χωρίς να πρέπει 
το Συμβούλιο να λάβει απόφαση.

Για τους τομείς που έχουν αναχθεί στην κοινοτική αρ
μοδιότητα, η συνθήκη προβλέπει την προσφυγή στις 
κοινοτικές πράξεις, ήτοι στους κανονισμούς, τις οδη
γίες, αποφάσεις, συστάσεις και γνώμες.

Ο τρίτος πυλώνας υπέστη πλήρη αναδιοργάνωση - 
αλλαγή θεμάτων, νέες νομικές πράξεις, διευκρίνιση του 
ρόλου των κοινοτικών οργάνων και αποσαφήνιση της 
ενισχυμένης συνεργασίας. Σε ό,τι αφορά τον Τίτλο VI 
της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήτοι τα θέμα
τα που παραμένουν στον τρίτο πυλώνα (αστυνομική και 
δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις), η συνθή
κη προβλέπει ότι η Ένωση παρέχει στους πολίτες υψη
λό επίπεδο προστασίας εντός ενός χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης, με την ανάπτυξη από κοι
νού δράσης μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της 
αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις, και με την πρόληψη και την καταπολέμηση 
του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Προς επίτευξη του 
στόχου αυτού, τα κράτη μέλη αλληλοενημερώνονται και 
διαβουλεύονται μεταξύ τους στα πλαίσια του Συμβουλί
ου προκειμένου να συντονίζουν τη δράση τους. Καθιε
ρώνουν συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχων υπηρεσιών 
των διοικήσεών τους. Προς το σκοπό αυτό, το Συμβού
λιο, αποφασίζοντας ομόφωνα κατόπιν πρωτοβουλίας 
οποιουδήποτε κράτους μέλους ή της Επιτροπής, υιοθε
τεί κοινές θέσεις, αποφάσεις-πλαίσια, αποφάσεις ή κα
ταρτίζει συμβάσεις. Η κοινή δράση, ως μέσο, δεν προ- 
βλέπεται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

_______Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο_______

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμμετέχουν οι αρχηγοί 
κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρω
παϊκής Ένωσης και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι
τροπής. Παρόλο που οι διατάξεις για τη ΣΔΕΥ δεν πε
ριέχουν ειδική αναφορά στο ρόλο του, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο κατέχει σημαντική θέση στον τομέα αυτό, 
όπως και στην όλη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η υψηλή αυτή πολιτική αρχή συνέρχεται τουλάχιστον 
κάθε εξάμηνο και προσδιορίζει τις προτεραιότητες, 
τους προσανατολισμούς, τις κατευθυντήριες γραμμές 
της πολιτικής της Ένωσης. Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμ
βούλιο, αφιερωμένο αποκλειστικά σε θέματα ΣΔΕΥ, 
διοργανώθηκε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999 στο Τά- 
μπερε (Φινλανδία).

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκροτείται 
από τους εκπροσώπους κάθε κράτους μέλους σε 
υπουργικό επίπεδο. Πρόκειται γενικώς για τους Υπουρ
γούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών που συνέρχονται στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου το οποίο επιλαμβάνεται θεμά
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των Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων. Το Συμβούλιο υιοθετεί 
κοινές θέσεις, αποφάσεις και απο- 
φάσεις-πλαίσιο και καταρτίζει συμ
βάσεις σύμφωνα με τους 
προσανατολισμούς του Ευρω
παϊκού Συμβουλίου. Αποφασίζει, 
πλην εξαιρέσεων, ομοφώνως.

Τις εργασίες του Συμβουλίου 
προετοιμάζει η Επιτροπή των Μόνι
μων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ). Οι 
μόνιμοι αντιπρόσωποι, δηλ. οι πρέ
σβεις των κρατών μελών στην Ένω
ση, ενεργούν στον τομέα αυτό όπως 
για τις άλλες κοινοτικές πολιτικές ή την κοινή εξωτερική 
πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Η επιτροπή του 
«Άρθρου 36» (η ονομασία της παραπέμπει στο άρθρο 
36 της συνθήκης, που προβλέπει τη σύστασή της) 
αποτελείται από ανώτατους υπαλλήλους των κρατών 
μελών : συντονίζει τις εργασίες σε θέματα αστυνομικής 
και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και 
μπορεί να διατυπώνει γνώμες για το Συμβούλιο, είτε κα
τόπιν αιτήσεώς του είτε με δική της πρωτοβουλία. Πα
ρόμοιες ad hoc επιτροπές συνεστήθησαν για τα θέματα 
που έχουν αναχθεί στην κοινοτική αρμοδιότητα. Οι Επι
τροπές αυτές προετοιμάζουν τους φακέλους που 
υποβάλλονται, με τη μεσολάβηση της ΕΜΑ, στο Συμ
βούλιο «Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις».

_____________ Η Προεδρία_____________

Κάθε εξάμηνο και εκ περιτροπής, ένα κράτος 
μέλος της Ένωσης ασκεί την Προεδρία του Ευρω
παϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καθώς και των οργάνων που είναι υπεύθυνα 
για την προετοιμασία των εργασιών (ΕΜΑ, επιτροπή 
του «Άρθρου 36», ad hoc επιτροπές και, σε χαμηλό
τερο επίπεδο, ομάδες εργασίας). Η Προεδρία έχει 
ρόλο προώθησης και παρακολούθησης. Κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων της, επικουρείται από τη 
Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου. Η Γραμματεία, 
που μεριμνά συνολικά για την εύρυθμη λειτουργία 
του Συμβουλίου, επικουρεί την Προεδρία, παρέχει 
συμβουλές και εξομαλύνει τις  πάσης φύσεως 
οργανωτικές δυσκολίες. Η γενική διεύθυνση Η καλύ
πτει τρεις κύριους τομείς : άσυλο/μετανάστευση, 
αστυνομική/τελωνειακή συνεργασία και δικαστική 
συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις.

____________ Τα κράτη μέλη____________

Τα κράτη μέλη ενημερώνονται και διαβουλεύονται 
στο πλαίσιο του Συμβουλίου για να συντονίσουν τις 
δράσεις τους και να αποφασίσουν τη συνεργασία μετα
ξύ των διαφόρων τμημάτων των διοικήσεών τους. Εξάλ
λου, υποστηρίζουν κοινές θέσεις σε διεθνή πλαίσια. Κυ
ρίως όμως αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ; μπορούν να 
προτείνουν στο Συμβούλιο την υιοθέτηση κοινών θέσε
ων ή άλλων αποφάσεων ή την κατάρτιση συμβάσεων σε 
όλους τους τομείς της ΣΔΕΥ. □
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r
ia τέταρτη φορά στην «ευρωπαϊκή» της πορεία 
(1983, 1988, 1994), η χώρα μας αναλαμβάνει την 
Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένω
σης από την 1η Ιανουάριου 2003 και για ένα εξά
μηνο. Πρόκειται για μια περίοδο κρίσιμη, που ση

μαδεύεται από γεγονότα «πρώτης γραμμής», όπως εί
ναι η διεύρυνση, ένα βήμα στο μέλλον που θα αλλάξει 
την όψη της γηραιός ηπείρου. Το όνειρο για μια Ευρώ
πη απ’ τον Ατλαντικό έως τα Ουράλια οδεύει στην 
πραγματοποίησή του. Παράλληλα και άλλα, μείζονα και 
κρίσιμα προβλήματα περιμένουν τη λύση τους. Έτσι 
λοιπόν η συγκεκριμένη Προεδρία συνιστά μια πρωτό
γνωρη πρόκληση για την Ελλάδα, για την οποία η προ
ετοιμασία που έχει ήδη γίνει μας επιτρέπει αισιόδοξες 
προβλέψεις.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, και 
κατά κύριο λόγο η Ελληνική Αστυνομία, καλούνται, για 
λόγους αρμοδιότητας να διαδραματίσουν διπλό ρόλο. 
Αφενός να διοργανώσουν σειρά συνεδριάσεων για θέ
ματα εσωτερικών υποθέσεων (διάβαζε ασφάλειας) τό
σο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (Βρυξέλλες, 
Λουξεμβούργο, κλπ) και αφετέρου να σχεδιάσει και να 
λάβει αποτελεσματικά μέτρα ασφάλειας και τάξης κατά 
τη διάρκεια των Συνόδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
(Συνόδων «κορυφής»), των άτυπων συνεδριάσεων του 
Συμβουλίου Υπουργών, καθώς και των συνεδριάσεων 
άλλων Ομάδων Υψηλού Επιπέδου. Ειδικότερα εκπμάται 
ότι κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας θα πραγ
ματοποιηθούν στη χώρα μας 9 άτυπα Συμβούλια 
Υπουργών της ΕΕ, ενώ μόνον για θέματα «εσωτερικών 
υποθέσεων» θα πραγματοποιηθούν 180 περίπου συνε
δριάσεις και 6 σεμινάρια. Το άτυπο Συμβούλιο Υπουρ
γών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων θα πραγ
ματοποιηθεί στη Βέροια, στις 28 και 29 Μαρτίου 2003, 
στο Δημαρχείο της πόλης.

Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης θα συμμετάσχει σε 24 
Ομάδες Εργασίας διαφόρων επιπέδων. Στις 13 θα 
ασκήσει την Προεδρία, σε 2 θα συμπροεδρεύσει με το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης και στις υπόλοιπες θα συμμετά- 
σχει στην Ελληνική Αντιπροσωπεία, συνδράμοντας το

αντίστοιχο Προεδρείο. Έτσι λοιπόν αξιωματικοί της Ελ
ληνικής Αστυνομίας θα συμμετάσχουν σαν Πρόεδροι, 
Συμπρόεδροι και μέλη Ομάδων Εργασίας του Συμβου
λίου της ΕΕ για θέματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων και Πολιτικής Προστασίας (ΔΕΥ). Οι αξιω
ματικοί αυτοί έχουν ήδη κατάλληλα εκπαιδευτεί με μέ
ριμνα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Εξωτερικών και το Εθνικό Κέντρο Δη
μόσιας Διοίκησης. Ιδιαίτερα μάλιστα για τους Προέ
δρους πραγματοποιήθηκε επί πλέον πρακτική - εικονική 
προσομοίωσης σύσκεψης, ώστε να ανταποκριθούν πλη
ρέστερα στο έργο τους.

Οι προτεραιότητες 
της Ελληνικής Προεδρίας σε θέματα 

εσωτερικών υποθέσεων.

Προκαταρκτικά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο απώ
τερος στόχος της Συνθήκης του Άμστερνταμ είναι να 
αποτελέσει η ΕΕ ενιαίο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας 
και δικαιοσύνης, ένα χώρο όπου όλοι οι πολίτες θα 
έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, λειτουργώ
ντας σε συνθήκες ασφάλειας και δικαιοσύνης. Για το 
σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε και το Συμβούλιο Κορυ
φής του Τάμπερε (Οκτώβριος 1999), το οποίο και επι
βεβαίωση τη σταθερή πολιτική βούληση για την υλοποί
ηση του στόχου αυτού.

Στο πλαίσιο αυτό, από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
και με την ευθύνη της Ομάδας Διοίκησης Έργου, που 
συγκροτήθηκε για την προετοιμασία της Ελληνικής 
Προεδρίας, καταρτίστηκε το τελικό κείμενο των προτε
ραιοτήτων σε θέματα εσωτερικών υποθέσεων, το οποίο 
θα αποτελέσει μέρος του τελικού εγγράφου του Συμ
βουλίου ΔΕΥ, αφού λήφθηκε υπόψη η απόφαση για την 
επιτάχυνση της ανάπτυξης μιας κοινής πολιτικής ασφά
λειας και μετανάστευσης που θα στηρίζεται σε βασικές 
προϋποθέσεις, όπως είναι η καταπολέμηση της εγκλη
ματικότητας και η αποτελεσματική διαχείριση των μετα- 
ναστευτικών ρευμάτων (Σύνοδοι Κορυφής Λάακεν [Δε
κέμβριος 2001] και Σεβίλλης [Ιούνιος 2002]).

Έτσι το Υπουργείο μας καθόρισε ως βασικές προτε
ραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στον τομέα των 
εσωτερικών υποθέσεων την καταπολέμηση της λαθρο
μετανάστευσης και την ενίσχυση της επιτήρησης και 
των ελέγχων των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και την 
καταπολέμηση της διακίνησης των ναρκωτικών, ενώ 
ταυτόχρονα δίνει έμφαση στην καταπολέμηση της τρο
μοκρατίας και της διακίνησης ανθρώπων με σκοπό τη 
σεξουαλική τους εκμετάλλευση. Παράλληλα θα συνεχι
στούν οι δράσεις τον τομέα των ΈΥ που έχουν αναλη- 
φθεί από τις προηγούμενες Προεδρίες. Τέλος από το 
ΥΔΤ θα διοργανωθούν 6 σχετικά με τον τομέα ευθύνης 
του σεμινάρια.

Εκτός από τις παραπάνω βασικές προτεραιότητες, 
την Ελληνική Προεδρία θα απασχολήσουν και άλλα θέ-
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ίίου me Ευρωπαϊκής Ενωσης
μστα, όπως η εμπέδωση στενότερης και αποτελεσματι
κότερης αστυνομικής συνεργασίας, θέματα λειτουρ
γίας της Europol, το οργανωμένο έγκλημα και η συνερ
γασία Schengen. Ειδικότερα, κατά αντικείμενο, θα ανα
πτυχθούν δράσεις για τα ακόλουθα θέματα:

_______ (α) Μετανάστευση κοι άσυλο;_______

Στον τομέα αυτό η χώρα μας έχει ιδιαίτερη ευαισθη
σία, η οποία, κατά κύριο λόγο, απορρέει από τη θέση 
της στα Βαλκάνια και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. 
Έτσι ενδιαφέρεται για την προώθηση δράσεων για τη 
διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και ει
δικότερα των θαλασσίων, αφού τα τελευταία χρόνια 
«δια της θαλάσσης» παράνομη μετανάστευση έχει λά
βει ανησυχητικές διαστάσεις.

Για την αντιμετώπιση, λοιπόν, της παράνομης μετα
νάστευσης η Ελληνική Προεδρία θα επιδιώξει την επι
τυχή υλοποίηση πιλοτικών σχεδίων και προγραμμάτων 
κοινών επιχειρήσεων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με 
βάση σχετικές πρωτοβουλίες, που έχουν ήδη υποβλη
θεί ή θα υποβληθούν από τα κράτη - μέλη (κ-μ), την επέ
κταση της συνεργασίας των Αξιωματικών Συνδέσμων 
Μετανάστευσης των κ-μ, τη δημιουργία κοινού προτύ
που ανάλυσης επικινδυνότητας και τον καθορισμό κοι
νού προγράμματος εκπαίδευσης των μεθοριακών 
φρουρών. Παράλληλα θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον για 
την υλοποίηση της πολιτικής και των προγραμμάτων 
επαναπατρισμού, τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Παρατη
ρητηρίου Μετανάστευσης (ελληνική πρόταση, Μάιος 
2001) και την ανάπτυξη μιας ενιαίας ευρωπαϊκής μετα- 
ναστευτικής πολιτικής, η οποία θα επικεντρώνεται στην 
ένταξη των νομίμων μεταναστών, στην αποτελεσματική 
προστασία των προσφύγων και την καταπολέμηση του 
ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

(β) Καταπολέμηση διακίνησης ναρκωτικών:

Στον κρίσιμο αυτό τομέα και στο πλαίσιο του Σχεδίου 
δράσης της ΕΕ κατά των ναρκωτικών 2000 - 2004, η Ελ
ληνική Προεδρία προτίθεται να προωθήσει αφενός 
«Σχέδιο προγράμματος δράσης για τα ναρκωτικά μετα
ξύ ΕΕ και βαλκανικών χωρών» και αφετέρου την περι
φερειακή συνεργασία στην καταπολέμηση των ναρκω
τικών με την πραγματοποίηση κοινών επιχειρήσεων με
ταξύ των κ-μ που συμμετέχουν στην Europol και εκείνων 
που συμμετέχουν στην «Πρωτοβουλία Συνεργασίας Νο- 
τιονατολικής Ευρώπης (SECI)».

Επίσης θα συνεχίσει τις σχετικές με το αντικείμενο 
δράσεις των προηγουμένων Προεδριών, όπως για τη 
λήψη δειγμάτων ναρκωτικών που κατασχέθηκαν στο 
έδαφος της Ένωσης, το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα 
της Ομάδας Εργασίας «Διακίνησης των ναρκωτικών», 
την υλοποίηση του προγράμματος CASE και την κα
θιέρωση ενιαίου προτύπου συλλογής στατιστικών 
στοιχείων για κατασχέσεις ναρκωτικών από τις διωκτι
κές αρχές των κ-μ.

Τέλος, προωθεί την διοργάνωση 2 
διεθνών σεμιναρίων με θέματα: (1)
«Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων 
προσέγγισης εφήβων, νέων χρη
στών στο πλαίσιο της δευτεροβάθ
μιας πρόληψης, και αξιοποίηση αυ
τών για την αποφυγή της εισόδου 
στην εξάρτηση - Μεταχείριση τοξι
κομανών από τις διωκτικές αρχές», 
και (2) Πρόσφατες εξελίξεις στο 
θέμα των βαλκανικών οδών της ηρωί
νης. Εμπλεκόμενες εγκληματικές οργανώσεις, Modus 
Operandi, νέες τάσεις σε σχέση με τα γεγονότα της 
Νέας Υόρκης και του Αφγανιστάν».

(γ) Καταπολέμηση της τρομοκρατίας:

¥  Μ '  Μ

2003

Η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, αναμφίβολα, θα 
αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα θέματα κατά την 
Ελληνική Προεδρία. Βασικά θα συνεχιστεί η προώθηση 
των εργασιών της Ομάδας Εργασίας για το ζήτημα αυ
τό σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της 
ΕΕ για την καταπολέμηση της σύγχρονης αυτής απει
λής. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:

• Θα προχωρήσει η σύνταξη του εγγράφου «περίληψης 
και αξιολόγησης της τρομοκρατικής απειλής στην ΕΕ».

• Θα εκπονηθεί το έγγραφο «Raxen» (ετήσια στατι
στική έκθεση για αδικήματα που διαπράττονται με κίνη
τρο το ρατσισμό και την ξενοφοβία).

•  Θα συνεχιστεί η ανταλλαγή πληροφοριών τόσο για 
τα πρόσφατα τρομοκρατικά περιστατικά όσο και για 
ο,τιδήποτε έχει σχέση με την αντιμετώπιση της τρομο
κρατίας.

•  Θα ενημερωθεί ο κοινός κατάλογος των τρομοκρα
τικών οργανώσεων της Ομάδας Έργου «Τρομοκρατία», 
προκειμένου να χρησιμοποιούνται από τις διωκτικές αρ
χές των κ-μ.

•  Σε συνεργασία με την Europol θα προχωρήσει στη 
σύνταξη του «Εγγράφου εκτίμησης για την ισλαμική 
τρομοκρατία» και την εξέταση της σκοπιμότητας συνέ
χισης των εργασιών της Αντιτρομοκρατικής Ομάδας 
Task Force της Europol, ενώ τέλος

• Θα συνεχίσει τις εργασίες που άρχισαν επί της Δα
νικής Προεδρίας αναφορικά με την εκπόνηση εγγρά
φου «για το προφίλ των τρομοκρατών» και τη σύνταξη 
της πρώτης έκθεσης για την κατάσταση και τις τάσεις 
της τρομοκρατίας στην Ευρώπη (ανοιχτό έγγραφο που 
θα κατατεθεί στο Ευρωκοινοβούλιο).

(δ) Διακίνηση ανθρώπων με σκοπό 
τη σεξουαλική εκμετάλλευση:

Το πρόβλημα της παράνομης διακίνησης παιδιών και 
γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση 
αποκτά διαρκώς και μεγαλύτερες διαστάσεις και συνι- 
στά πλέον μια από τις κυριότερες μορφές έκφρασης της 
οργανωμένης εγκληματικότητας, διασυνοριακού χαρα-
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κτηρα, η οποία 
απασχολεί σοβα
ρά τόσο την Ελ
λάδα όσο και τα 
άλλα κ-μ της ΕΕ.

Για την κατα
πολέμηση του 
άθλιου αυτού 
φαινομένου πρό
κειται να καταρ
τιστεί σχέδιο 
δράσης, το 
οποίο θα υλοποι
ηθεί σε συνεργα
σία με την

Europol με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας των 
διωκτικών αρχών των κ-μ. Εξαιτίας της σοβαρότητας αλ
λά και της διάστασης του όλου θέματος, θα κληθούν να 
συμμετάσχουν αφενός οι υποψήφιες προς ένταξη στην 
ΕΕ χώρες και αφετέρου τρίτες χώρες που έχουν συνά
ψει σχετικές συμφωνίες συνεργασίας με τη Europol.

(ε) Αστυνομική συνεργασία;____________

Η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, άλ
λων συναφών μορφών εγκληματικότητας, καθώς και 
της τρομοκρατίας απαιτούν μια ολοένα και στενότερη 
αστυνομική συνεργασία. Το αίτημα αυτό καθίσταται 
πλέον περισσότερο επιτακτικό ενόψει της διεύρυνσης 
της ΕΕ. Η εγκαθίδρυση ενιαίου χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης απαιτεί αστυνομική συνερ
γασία πιο λειτουργική και αποτελεσματική.

Μπροστά σε αιπή την πραγματικότητα η Ελληνική Προ
εδρία θα συνεχίσει τη διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται 
με κλεμμένα αυτοκίνητα (συνεργασία ΕΕ - Ρωσικής Ομο
σπονδίας), εξαφανισθέντα άτομα, πτώματα μη αναγνωρι
σμένα, με την εκπόνηση εγχειριδίων για την «Κοινοτική 
αστυνόμευση» και την «ασφάλεια των συνανπίσεων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και άλλων διοργανώσεων αντί
στοιχης σπουδαιότητας», με την προώθηση αστυνομικής 
συνεργασίας στα σύνορα, τη βελτιωμένη ανταλλαγή πλη
ροφοριών μεταξύ των διωκπκών αρχών, κλπ.

Θα διοργανώσει σεμινάριο με θέμα τα κλεμμένα αυ
τοκίνητα, στο οποίο θα κληθούν να συμμετάσχουν εκτός 
από τα κράτη μέλη και τις υπό ένταξη χώρες και άλλα 
κράτη στα οποία καταλήγουν τα κλεμμένα οχήματα.

Θα συνεχίσει τις εργασίες προηγουμένων Προεδριών 
στο πλαίσιο της Task Force των Αρχηγών των Ευρωπαϊ
κών Αστυνομιών, θα συνεχίσει την ανάπτυξη εθνικού δι
κτύου Αστυνομικών Σχολών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊ
κής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) για την κοινή κα
τάρτιση των στελεχών των Αστυνομιών και θα προωθή
σει τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Εγκλη- 
ματολογικών Επιστημών (ENFSI), επιδιώκοντας την κα
θιέρωση ενιαίων - συμβατών μεθόδων εργασίας και 
αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

ίτον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος θα προω
θήσει μια περισσότερο αποτελεσματική, σε θεσμικό 
και επιχειρησιακό επίπεδο, συνεργασία μεταξύ των 

κ-μ, των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, αλλά και τρί
των χωρών. Η εμπορία ανθρώπων, η διακίνηση ναρκω-

;-ψ ·~  - ,
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«Η χώρα μας καλείται 
να αντιμετωπίσει την 
πρόκληση της τέταρ
της κατά σειρά Προε
δρίας της στο Συμβού
λιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η επικείμενη 
διεύρυνση, η οποία, 
ουσιαστικά, δημιουρ
γεί μια νέα «Ευρώπη» 
και οι, ασύμμετρες 

πλέον, απειλές της τρομοκρατίας και του οργανω
μένου εγκλήματος έχουν δημιουργήσει ένα νέο πε
ριβάλλον μέσα στο οποίο θα πρέπει να κινηθούμε.

Πιστή στον κοινό στόχο για τη δημιουργία ενός 
ενιαίου χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύ
νης, η Ομάδα Διοίκησης Έργου του Υπουργείου Δη
μόσιας Τάξης, που συγκροτήθηκε με κοινή υπουργι
κή απόφαση και στην οποία είχα την τιμή να συμμε- 
τάσχω, επεξεργάστηκε τις προτεραιότητες που έχει 
θέσει το Υπουργείο μας και είμαι βέβαιος πως η επι
μελής προετοιμασία θα φέρει τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα.

Η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, 
η ενίσχυση των ελέγχων και της επιτήρησης των 
εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, η καταπολέμηση της 
διακίνησης των ναρκωτικών, της τρομοκρατίας και 
της διακίνησης προσώπων με σκοπό τη σεξουαλική 
τους εκμετάλλευση θα είναι οι βασικές μας προτε
ραιότητες. Και έχουμε όλες τις προϋποθέσεις να πε- 
τύχουμε».

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 

ΠΡΟΙΣΤ. ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΤΑΞΗΣ 
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

τικών, το οικονομικό έγκλημα γενικά, το ξέπλυμα «μαύ
ρου» χρήματος, το λαθρεμπόριο, η δωροδοκία, η δια
φθορά και η απάτη θα είναι ενδεικτικά κάποιοι στόχοι 
πρώτου ενδιαφέροντος.

Τέλος, η Ελλάδα, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και 
την Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Europol 
θα προωθήσει επιχειρήσεις για την ενίσχυση των θα
λασσίων ελέγχων των κ-μ στη Μεσόγειο για την αντιμε
τώπιση της λαθρομετανάστευσης και τη μελέτη σκοπι
μότητας εφαρμογής της τηλεδιάσκεψης για κάποιες 
τουλάχιστον συνεδριάσεις της, ώστε να είναι δυνατόν 
να τις παρακολουθούν με μειωμένό κόστος οι ενδιαφε- 
ρόμενες χώρες.

Η χώρα μας καλείται να αναλάβει την Προεδρία του 
Συμβουλίου της ΕΕ σε μια περίοδο κομβικής σημασίας 
για την ιστορία της. Η πρόκληση της διεύρυνσης, αλλά 
και οι παγκόσμιες -ασύμμετρες πλέον- απειλές της τρο
μοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος τη θέτουν 
μπροστά σε κρίσιμες ευθύνες. Ειδικότερα το Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης και η Ελληνική Αστυνομία βρίσκονται, 
εξ αντικειμένου, στην πρώτη γραμμή. Η επιμελής όμως 
προετοιμασία και το επίπεδο του στελεχιακού δυναμι
κού που εμπλέκεται στις συνεδριάσεις του τομέα ΔΕΥ 
μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι η Ελλάδα όχι μόνον 
θα διεκπεραιώσει επιτυχώς μια ακόμη Προεδρία, αλλά 
θα βάλει τις βάσεις για μια υψηλότερου επιπέδου αντι
μετώπιση των κοινών προβλημάτων.
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Οπλίφορίο
κοι κρήοη W on από ο ο ιιιρ · :

ίχέδιο νόμου «Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων 
όπλων από αστυνομικούς και εκπαίδευσή τους σε 
αυτά» εισηγείταιτο Υπουργείο μας. Το Σχέδιο Νό
μου συντάχθηκε από ειδική Νομοπαρασκευαστική 
Επιτροπή με τη συμμετοχή Εισαγγελέων, Καθηγη

τών Πανεπιστημίου και Αξιωματικών της Αστυνομίας, η 
οποία συστάθηκε με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης, κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη, στις 15 Ιανουάριου 2002 
και ολοκλήρωσε τις εργασίες της στις 27 Μαΐου 2002.

«Το ανεπαρκές, αναχρονιστικό και συγκεχυμένο κα
θεστώς οπλοφορίας, χρήσης πυροβόλων όπλων από 
αστυνομικούς και η εκπαίδευσή τους σε αυτά είχε ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων 
στην αστυνομική δράση, που συνίστανται, αφενός μεν 
στη διαρκή, δικαιολογημένη ή μη, αμφισβήτηση της 
νομιμότητας της χρήσης του όπλου από αστυνομικό, 
αφετέρου δε στην εμφάνιση ενίοτε ατολμίας και δι- 
στακτικότητας των αστυνομικών να χρησιμοποιήσουν 
το όπλο τους, μολονότι αυτό ήταν επιβεβλημένο υπό 
τις συγκεκριμένες συνθήκες. Η μετάλλαξη επίσης του 
εγκλήματος στη χώρα μας κατά τα τελευταία έτη 
προς βιαιότερες μορφές, προβάλλει έντονα το κοινω
νικό αίτημα αφενός μεν για διηνεκή εκπαίδευση των 
αστυνομικών στη χρήση των όπλων, αφετέρου δε για 
αποκλεισμό από τη χρήση τους όσων αστυνομικών 
δεν παρέχουν τα εχέγγυο σωματικής και ψυχικής κα

ταλληλότητας προς τούτο. Από τα ανωτέρω καθίστα
ται σαφές ότι είναι αναγκαίος ο άμεσος εκσυγχρονι
σμός της σχετικής νομοθεσίας, ώστε αυτή να εναρμο- 
νισθεί προς τις συνταγματικές επιταγές και το διεθνές 
και ευρωπαϊκό δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να 
καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις στον 
τομέα αντιμετώπισης της εγκληματικότητας», αναφέ
ρει χαρακτηριστικά στη αιτιολογική του έκθεση προς 
την Βουλή των Ελλήνων ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης 
κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποτελεί ένα σύγχρο
νο νομοθέτημα που θα αντικαταστήσει υπάρχον νομο
θετικό πλαίσιο. Εναρμονίζεται με το Σύνταγμα και τις 
Διεθνείς Συμβάσεις, ενώ κατά την κατάρτισή του ελή- 
φθησαν υπ’ όψη οι αντίστοιχες νομοθεσίες των κρατών 
- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξίζει μάλιστα να ση
μειωθεί ότι ορισμένες διατάξεις του, υπερτερούν αι
σθητά του αντίστοιχου δικαίου πολλών ευρωπαϊκών χω
ρών σε πληρότητα, σαφήνεια και επιείκεια.

Ο Νόμος 29/1943 που ισχύει μέχρι σήμερα, χωρίς να 
έχει επιχειρηθεί οποιαδήποτε προσαρμογή του προς τις 
βασικές δικαιοπολιτικές επιλογές του δημοκρατικού πο
λιτεύματος κατά τα εξήντα σχεδόν χρόνια που πέρασαν 
από τη θέσπισή του, περιέχει διατάξεις που έχουν έντο
να επικριθεί ως ατελείς, αναχρονιστικές και αντίθετες, 
σε πολλά σημεία, με το ισχύον Σύνταγμα και τις Διεθνείς 
Συμβάσεις.

Εξάλλου, οι γενικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα 
για την προσταγή, την άμυνα και την κατάσταση ανά
γκης, δεν μπορούν από τη φύση και τον προορισμό 
τους να καλύψουν όλες τις περιπτώσεις επέμβασης της 
αστυνομίας με πυροβόλα όπλα.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο κινείται σε τέσσερις βασι
κούς άξονες: (α) Προϋποθέσεις Οπλοφορίας, (β) Χρή
ση όπλων, (γ) Εκπαίδευση, και (δ) Αυστηρός έλεγχος - 
Ποινικές Κυρώσεις.

Προϋποθέσεις οπλοφορίας
Καθιερώνεται, μαζί με τον έλεγχο της φυσικής, για 

πρώτη φορά και ο έλεγχος της ψυχικής καταλληλότη
τας των αστυνομικών από Επιτροπή Ψυχολόγων και 
Ψυχιάτρων. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η τήρηση 
της διαδικασίας αυτής συνιστώνται τρεις νέες οργανι
κές θέσεις ψυχιάτρων και πενήντα πέντε νέες θέσεις 
ψυχολόγων της Αστυνομίας.

Με μεταβατικές διατάξεις, προβλέπεται διαδικασία 
υποβολής σε έλεγχο καταλληλότητας (ψυχοτεχνικές 
δοκιμασίες) όλων των αστυνομικών που ήδη υπηρε-
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τούν, μέσα σε μια πενταετία, ώστε να αποκλεισθούν οι 
μη κατάλληλοι προς τούτο. Επίσης, προβλέπονται ρητά 
οι υπηρεσιακές καταστάσεις στις οποίες ο Αστυνομικός 
δεν δικαιούται να οπλοφορεί. Τέλος ρυθμίζονται οι προ
ϋποθέσεις υπό τις οποίες οι αστυνομικοί επιτρέπεται να 
κατέχουν και να φέρουν ιδιωτικό ατομικό όπλο

Χρήση όπλων

Ρυθμίζονται με σαφήνεια οι προϋποθέσεις χρήσης 
των όπλων από το στάδιο της προειδοποίησης μέχρι 
τον πυροβολισμό και ορίζονται οι προϋποθέσεις πρότα
ξης του πυροβόλου όπλου από τον αστυνομικό.

Για κάθε περίπτωση χρήσης πυροβόλου όπλου εφαρ
μόζονται οι αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογι- 
κότητας. Η αναγκαιότητα της χρήσης συνίσταται στην 
υποχρέωση του αστυνομικού να μην κάνει χρήση πυρο
βόλου όπλου πριν εξαντλήσει όλα τα ηπιότερα μέσα 
και, αν χρειασθεί να γίνει χρήση πυροβόλου όπλου, να 
επιλεγεί η ηπιότερη μορφή χρήσης αυτού με τη μικρό
τερη δυνατή και αναγκαία προσβολή. Δεν πρέπει δηλα
δή η χρήση του όπλου να είναι υπέρμετρα βλαπτική, 
έστω και αν είναι η μόνη αποτελεσματική.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο αστυνομικός οφείλει να 
κάνει γνωστή την ιδιότητά του και να καταστήσει σαφές 
ότι προτίθεται να χρησιμοποιήσει όπλο, δίνοντας επαρ
κή χρόνο ανταπόκρισης, εκτός αν αυτό θα τον έθετε σε 
αδικαιολόγητο κίνδυνο ή θα έθετε σε κίνδυνο ζωής ή 
σοβαρής βλάβης άλλα άτομα ή θα ήταν σαφώς ακα
τάλληλο ή μάταιο υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες.

Καθιερώνεται κλιμάκωση της χρήσης των όπλων ανά
λογα με τη βαρύτητα της προσβολής, δηλαδή:

(α) Εκφοβιστικός πυροβολισμός 
(β) Πυροβολισμός κατά πραγμάτων 
(γ) Πυροβολισμός ακινητοποίησης 
(δ) Πυροβολισμός εξουδετέρωσης 
Ειδικότερα αναφέρονται περιοριστικά οι περιπτώσεις 

κατά τις οποίες επιτρέπεται πυροβολισμός ακινητοποίη- 
σης. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν έγκλημα συνδεό
μενο με άμεσο κίνδυνο προσώπου ή με έγκλημα που τε
λείται με ένοπλη επίθεση, είτε αφορούν την αντιμετώπι

ση ενόπλων όταν συντρέχει συγκεκριμένος κίνδυνος 
προσώπου.

Περαιτέρω καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις 
οποίες επιτρέπεται πυροβολισμός εξουδετέρωσης. Αυ
τές αφορούν αποκλειστικά την αυτοάμυνα ή την άμυνα 
υπέρ τρίτων (απόκρουση επίθεσης με επικείμενο κίνδυ
νο θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης και διάσωση 
ομήρων, για τους οποίους απειλείται τέτοιος κίνδυνος).

Τέλος προσδιορίζονται ρητά οι περιπτώσεις κατά τις 
οποίες απαγορεύεται πυροβολισμός ακινητοποίησης ή 
εξουδετέρωσης. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται πυροβο
λισμός:

•  εναντίον προσώπου, όταν υπάρχει σοβαρός κίνδυ
νος να πληγεί οποιοσδήποτε αμέτοχος τρίτος,

•  εναντίον ενόπλου πλήθους, όταν υπάρχει σοβαρός 
κίνδυνος να πληγούν άοπλοι, που συμμετέχουν ή 
όχι στο πλήθος,

•  εναντίον ανηλίκου κάτω των 18 ετών, εκτός αν ο 
πυροβολισμός συνιστά το μοναδικό μέσο για την 
αποτροπή επικείμενου κινδύνου θανάτου,

•  εναντίον προσώπου που απλώς τρέπεται σε φυγή, 
για να αποφύγει νόμιμο έλεγχο.

Εκπαίδευση

Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των αστυ
νομικών στα όπλα, ενώ προβλέπεται η συστηματική βα
σική και συντηρητική εκπαίδευση των αστυνομικών, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, στο χειρισμό 
και στη χρήση των όπλων.

Ρυθμίζονται τα θέματα εκπαίδευσης στην Οπλοτεχνι- 
κή και στη Σκοποβολή.

Γ ια πρώτη φορά ορίζεται ότι η ικανότητα χρήσης του 
οπλισμού συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για να γίνει 
κάποιος Αστυνομικός. Η αποτυχία στο μάθημα της 
Οπλοτεχνικής και της Σκοποβολής συνεπάγεται πλέον 
την αποβολή από τη Σχολή Αξιωματικών και από τη Σχο
λή Αστυφυλάκων.

Η εκπαίδευση στη χρήση των όπλων γίνεται τόσο υπό 
συνθήκες πραγματικών καταστάσεων, όσο και υπό συν
θήκες προσομοίωσης με ειδικά μηχανήματα.

Γ ια την κάλυψη των αναγκών εκπαίδευ
σης, ιδρύονται και λειτουργούν σε κάθε νο
μό κλειστά ή ανοικτά σκοπευτήρια.

Έλεγχος ■ Ποινικές Κυρώσεις
Ελέγχεται και τιμωρείται αυστηρά η πλημ

μελής φύλαξη και η παράνομη χρήση του 
όπλου από αστυνομικό. Ειδικότερα προβλέ- 
πονται αυστηρές κυρώσεις κατά των αστυ
νομικών γ ια :

- πλημμελή φύλαξη του όπλου,
- παράνομη παράδοση αυτού σε τρίτους,
- παράνομη κατοχή και οπλοφορία,
- παράνομη απειλή με πυροβόλο όπλο και
- παράνομη χρήση αυτού.
Τέλος περιορίζεται μόνο το πεδίο εφαρ

μογής του άρθρου 23 του Ποινικού Κώδικα 
(υπέρβαση της άμυνας) στις περιπτώσεις 
που ο αστυνομικός χρησιμοποιεί πυροβόλο 
όπλο από φόβο. ο
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Π
ραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, στις 25 Νοεμβρί
ου 2002, η Διεθνής Υπουργική Διάσκεψη με θέμα 
το Οργανωμένο Έγκλημα στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη και κυρίως, στα Δυτικά Βαλκάνια. Στη 
διάσκεψη συμμετείχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών 

και Εσωτερικών (Δημόσιας Τάξης) των κρατών - μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των υποψηφίων προς ένταξη 
κρατών, τρίτων χωρών, τα κράτη - μέλη της G8, καθώς 
και εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας του Συμβου
λίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Διεθνών Ορ
γανισμών. Τη χώρα μας εκπροσώπησαν οι Υπουργοί 
Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης κ.κ. Γ. Παπανδρέου και 
Μ. Χρυσοχοΐδης, οι οποίοι συνοδεύονταν από υπηρε
σιακούς παράγοντες των δύο Υπουργείων.

Στη συνάντηση θα συζητήθηκαν η φύση του οργανω
μένου εγκλήματος και το πρόβλημα που αποτελεί για τη
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Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, τα άμεσα και έμμεσα συμφέ
ροντα της Ε.Ε. και της Διεθνούς Κοινότητας για την 
εξεύρεση λύσεων, τα «ευαίσθητα» σημεία των δικτύων 
οργανωμένου εγκλήματος, αποτελεσματικές μέθοδοι 
για την αντιμετώπιση των δικτύων, ζητήματα εθνικής 
και περιφερειακής δράσης και τέλος η απαιτούμενη 
βοήθεια από την Ε.Ε. και τη διεθνή κοινότητα 

Στη διάσκεψη τονίστηκε η ανάγκη συντονισμού των 
δράσεων τόσο των διεθνών οργανισμών - και κυρίως της 
Ε.Ε.- όσο και των χωρών της περιοχής και λήφθηκαν ση
μαντικά μέτρα για την αντιμετώπιση όχι μόνο του οργα
νωμένου εγκλήματος αλλά και της ενίσχυσης του κρά
τους -δικαίου και την εφαρμογή του νόμου στις χώρες 
των Βαλκανίων και της Ν.Α. Ευρώπης. Επίσης, αναγνω
ρίστηκε ότι η επικράτηση του νόμου είναι το κυρίαρχο 
στοιχείο για την δημοκρατία, την ευημερία και την μα-

Το Οργανωμένο έγκλημα
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κρόχρονη σταθερότητα όχι μόνο στη Ν.Α. Ευρώπη αλλά 
και σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Ιδιαίτερα θετική αντα
πόκριση στους διοργανωτές της συνάντησης είχε η 
πρόταση του Έλληνα Υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. 
Χρυσοχόίδη για την δημιουργία μιας ομάδας εργασίας 
από υπηρεσιακούς παράγοντες της Ε.Ε. και των χωρών 
της περιοχής για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, ενώ ο 
Υφυπουργός Εξωτερικών Dennis McShane εξέφρασε 
την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι η αντιμετώπιση 
της λαθρομετανάστευσης θα είναι μια από τις κύριες 
προτεραιότητες της ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε.

Στο τελικό ανακοινωθέν, υπό τον τίτλο The London 
Statement, τονίζεται η κοινή προσήλωση των συμμετέ- 
χόντων σε τρεις στόχους:

•  Στην καταπολέμηση του εγκλήματος στην πηγή 
του, δηλ. στην σύλληψη των εγκληματιών στις χώρες 
της περιοχής και στην πάταξη της διαφθοράς.

•  Στην καταπολέμηση του εγκλήματος στη μεταφορά 
του, δηλ. την εξάρθρωση των δικτύων που δρουν σε 
όλη την Ευρώπη και ασχολούνται με την παράνομη δια
κίνηση όπλων και χρήματος, και

•  Στην καταπολέμηση του εγκλήματος στον προορι
σμό του, δηλ. την σύλληψη των εγκληματιών που δρουν 
σε ξένο έδαφος και την κατάσχεση των προϊόντων 
εγκλήματος που έχουν στην κατοχή τους.

Στο ανακοινωθέν αναγνωρίζεται ότι οι πιο σημαντικοί 
παράμετροι του οργανωμένου εγκλήματος είναι η παρά
νομη μετανάστευση, η διακίνηση ανθρώπων, η διακίνηση 
ναρκωτικών και όπλων, το διασυνοριακό έγκλημα και η 
διαφθορά. Για την αντιμετώπιση του οργανωμένου 
εγκλήματος στα Βαλκάνια αποφασίστηκε τα κράτη της 
Ν.Α. Ευρώπης, σε συνεργασία με την Ε.Ε., να υλοποιή
σουν τη δέσμευση τους για την καταπολέμηση του τοπι
κού εγκλήματος, τη δημιουργία θεσμών και νόμων σε ευ
ρωπαϊκά επίπεδα, την εφαρμογή πολιτικών κατά της δια

φθοράς, την ενίσχυση του οικονομικού ελέγχου για την 
αποτροπή ξεπλύματος χρήματος από παράνομες δρα
στηριότητες και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για 
την ενίσχυση των αστυνομικών αρχών των χωρών αυτών.

Τέλος, η Διάσκεψη καθόρισε τα επόμενα βήματα στον 
αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος, τα οποία θα 
είναι (1) Η συνέχιση της δυναμικής που δημιουργήθηκε, 
(2) Η πλήρης εκμετάλλευση της «Διαδικασίας του Ζά
γκρεμπ» και πραγματοποίηση της Συνόδου Κορυφής της 
Θεσσαλονίκης στις 21 Ιουνίου 2003, όπου θα πραγματο
ποιηθεί η αποτίμηση της κατάστασης και θα ληφθούν νέ
ες αποφάσεις προς αυτή την κατεύθυνση, και (3) Η χρη
σιμοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση όλων των περι
φερειακών πρωτοβουλιών (π.χ. το Σύμφωνο Σταθερότη
τας για τη Ν.Α. Ευρώπη, η Διαδικασία Συνεργασίας της 
Ν.Α. Ευρώπης, η Πρωτοβουλία για την Αδριστική και το 
Ιόνιο, η Πρωτοβουλία για την Κεντρική Ευρώπη κλπ.).

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης 
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ο οποίος με 
την ομιλία του ολοκλήρωσε τις ερ
γασίες της συνάντησης, σε δηλώ
σεις του στους δημοσιογράφους 
αμέσως μετά, τόνισε μεταξύ των 
άλλων τα εξής: «Το Διάσκεψη είχε 
ως στόχο την έκφραση της ενιαίας 
και κοινής πολιτικής προσέγγισης 
στο πρόβλημα του οργανωμένου 
εγκλήματος στη Ν.Α. Ευρώπη και 
δικαίωσε τις πάγιες ελληνικές θέ
σεις ότι το οργανωμένο έγκλημα 
δεν είναι ένα πρόβλημα μόνον 
αστυνομικό, αλλά έχει να κάνει με 
την οικονομική και κοινωνική στα
θερότητα στην περιοχή και για το 
λόγο αυτό η Ε.Ε. θα πρέπει να έχει 
μια ολοκληρωμένη στρατηγική για 
τα Βαλκάνια. Η Ελλάδα κατά την διάρκεια της Προε
δρίας της Ε.Ε. θα ορίσει μια ad hoc ομάδα εργασίας 
από υπηρεσιακούς εκπροσώπους όλων των χωρών αυ
τών, για το πώς θα προχωρήσουν όλες αυτές οι πρωτο
βουλίες που είναι αυτή την στιγμή σε εξέλιξη, ενώ θα 
υπάρχει αξιολόγηση των ενεργειών της κάθε χώρας. Η 
Ελλάδα επιμένει ότι τα προβλήματα των Βαλκανίων εί
ναι κατ’ εξοχήν κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, θεσμικά 
προβλήματα και αυτά βεβαίως, γενούν εγκληματικά 
φαινόμενα».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε επίσης στις κατ’ ιδίαν 
επαφές που είχε με τον Βρετανό Υπουργό Εσωτερικών 
David Blunkett, τον Υφυπουργό Εξωτερικών Dennis 
McShane καθώς και με Υπουργούς άλλων χωρών. Απα
ντώντας σε σχετική ερώτηση για τις επαφές με τους βρε- 
τανούς αξιωμστούχους, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης τό
νισε: «Με τους Βρετανούς έχουμε μια συνέχεια στην συ
νεργασία μας. Όπως ξέρετε έκλεισε το θέμα της 17 Νο
έμβρη, όμως έχουμε μια πολύ σημαντική, χρήσιμη, εξαι
ρετικά εποικοδομητική και αποδοτική συνεργασία στο 
θέμα των Ολυμπιακών Αγώνών η οποία θα συνεχιστεί». 
Τέλος ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε και στο μεγάλο ενδια
φέρον που δείχνει η Βρετανία στο θέμα της καταπολέμη
σης της παράνομης μετανάστευσης που θα είναι μια από 
τις κύριες προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας, ο
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Τ ις τελευταίες δεκαετίες, οι περιφερειακές συ
γκρούσεις, οι επιδημίες και οι οικονομική εξαθλίω
ση των χωρών του τρίτου κόσμου και οι μεγάλες 
αλλαγές στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη 
λειτούργησαν ευνοϊκά για την εκκόλαψη μιας νέας 

μορφής εγκληματικότητας: της εμπορίας ανθρώπων.
Η νέα αυτή μορφή δουλεμπορίου, δεν αποτελεί μό

νον βάναυση προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 
αλλά συνιστά μια ιδιαίτερα επικίνδυνη μορφή διεθνικού 
οργανωμένου εγκλήματος, που ταυτόχρονα τροφοδο
τεί, καλλιεργεί φαινόμενα διαφθοράς. Άνθρωποι -κυ
ρίως γυναίκες και ανήλικοι- απάγονται, εξαναγκάζονται 
ή εξαπατώνται με τελικό σκοπό την αφαίρεση οργάνων 
τους, τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση, την προαγωγή 
τους στην πορνεία, την εκμετάλλευση της εργασίας 
τους, ή ακόμη και την αναγκαστική χρησιμοποίησή τους

σε ένοπλες συγκρούσεις.
Οι αριθμοί των γυναικών και των παιδιών που προω

θούνται και εκπορνεύονται με τη βία πολλαπλασιάζονται 
καθημερινώς. Το πρόβλημα είναι άμεσα συνδεδεμένο 
με τη ζήτηση της χώρας προορισμού και τις κοινωνικο
οικονομικές συνθήκες της χώρας προέλευσης, αλλά και 
τα συμφέροντα των ομάδων του οργανωμένου εγκλή
ματος.

Σύμφωνα με στατιστικές εκτιμήσεις, η εμπορία αν
θρώπων (trafficking) αποφέρει παγκοσμίως, τα μεγαλύ
τερα κέρδη μετά το εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Ου
σιαστικά, το όλο ζήτημα συνθέτει ένα «γόρδιο» κοινωνι
κό, οικονομικό, νομικό και αστυνομικό πρόβλημα, του 
οποίου η αντιμετώπιση απαιτεί συνεργασία, συνδυα
σμένες και συντονισμένες δράσεις από πολλούς φο
ρείς. Επιπλέον, η χώρα μας, λόγω της γεωγραφικής της
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θέσης, των ιδιαίτερων οικονομικών, πολιτισμικών και 
ιστορικών παραμέτρων, αντιμετωπίζει σημαντικά προ
βλήματα, προστιθεμένου του γεγονότος ότι τα θύματα 
εμπορίας σε συντριπτικό ποσοστό προέρχονται από 
χώρες των Βαλκανίων.

Κατά την τελευταία τετραετία, με διάφορες αποφά
σεις και διακηρύξεις του ΟΗΕ, της Ε.Ε. και άλλων, φο
ρέων και διεθνών οργανισμών, το πρόβλημα της εμπο
ρίας ανθρώπων, κατέστη ζήτημα άμεσης προτεραιότη
τας, για το οποίο επιβάλλεται να ληφθούν δραστικά μέ
τρα για την αντιμετώπισή του.

Στο πλαίσιο του διεθνούς αυτού κλίματος, η εμπο
ρία ανθρώπων ενσωματώθηκε στα αντικείμενα διδα
σκαλίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης της 
Αστυνομικής Ακαδημίας, ώστε προοδευτικά να απο- 
τελέσει βασικό στοιχείο της αστυνομικής κουλτού
ρας, ενώ για τον ίδιο σκοπό πραγματοποιήθηκαν σε
μινάρια εκπαίδευσης του προσωπικού και δόθηκαν οι 
κατάλληλες οδηγίες και εντολές για την ευαισθητο- 
ποίηση του. Ειδικότερα, καταβάλλεται προσπάθεια 
να εμπεδωθεί η αντίληψη ότι αφενός το φαινόμενο 
της εμπορίας ανθρώπων δεν είναι απλά ένα ποινικό 
αδίκημα αλλά η χειρότερη καταπάτηση των ανθρωπί
νων δικαιωμάτων και εξευτελισμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και αφετέρου ότι τα θύματα έχουν ανά
γκη αρωγής και ειδικής μεταχείρισης.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο καταγράφηκαν σημαντι
κά αποτελέσματα. Μόνον κατά το 2001 οι Υπηρεσίες 
της Ελληνικής Αστυνομίας αντιμετώπισαν 440 περι
πτώσεις έναντι 272 του 2000 και εξάρθρωσαν 54 κυ
κλώματα έναντι 41 του 2000. Για την Αστυνομία, η 
αντιμετώπιση αυτής της μορφής εγκληματικής δρα
στηριότητας συνιστά βασική προτεραιότητα και ανε
λαστική υποχρέωση. Εφαρμόζεται με αυστηρότητα η 
ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία. Η έρευνα 
όμως δεν εξαντλείται σε επιδερμική και επιφανειακή 
εξέταση των πρώτων διαπιστώσεων. Γίνεται πλέον 
διερεύνηση των υποθέσεων σε βάθος για την τυχόν 
εξάρθρωση υπαρχόντων κυκλωμάτων και σύλληψη 
των διακινητών εκμεταλλευτών.

Σημαντικά βήματα για την καταπολέμηση του φαινο
μένου αποτελούν οι νόμοι: 2928/2001 «για το οργανω
μένο έγκλημα», και ο 2910/2001 «για την μετανάστευ
ση». Στους συγκεκριμένους νόμους υπάρχουν ευεργε
τικές διατάξεις για τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων 
που γίνονται αντικείμενα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. 
Επί πλέον, στο νόμο 2928/2001 προβλέπεται σειρά δια
τάξεων που διευρύνουν τις ανακριτικές δυνατότητες και 
τεχνικές για τις υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου.

Παρά τα σημαντικά αυτά νομοθετικά βήματα, μέ
χρι πρότινος, η εμπορία ανθρώπων στη χώρα μας 
δεν αντιμετωπιζόταν σαν αυτοτελές αδίκημα, αλλά 
μέσα από ένα πλέγμα διατάξεων του Ποινικού Κώδι
κα και διατάξεων των Ειδικών Ποινικών Νόμων. ΓΓ 
αυτόν ακριβώς το λόγο και μπροστά στην απάνθρω
πη αυτή εγκληματική δράση, το Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης συνέστησε Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ομάδα 
Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων), βάσει των 
προτάσεων της οποίας καταρτίσθηκε σχέδιο νόμου, 
σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, για την

αντιμετώπιση του φαινομένου που πρόσφατα ψηφί
στηκε από τη Βουλή.

Με το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο (ν. 3064, ΦΕΚ 
248, τ. Α, 15.10.2002), προστίθενται και αντικαθίστανται 
άρθρα του Ποινικού Κώδικα μετά οποία ρυθμίζονται θέ
ματα περί «Καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, 
των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της 
πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονομι
κής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα 
θύματα των πράξεων αυτών». Πιο συγκεκριμένα:

- Προβλέπονται αυστηρότερες ποινές και τα 
περισσότερα εγκλήματα τιμωρούνται σε βαθμό 
κακουργήματος.

- Αναδιαμορφώνονται οι διατάξεις για το έγκλημα της 
σωματεμπορίας και προβλέπονται όλες οι σύγχρονες 
μορφές τέλεσης παρόμοιων εγκλημάτων.

- Εντάσσεται η σωματεμπορία στον κατάλογο του ορ
γανωμένου εγκλήματος. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει 
την προστασία των μαρτύρων και τις κυρώσεις κατά νο
μικών προσώπων που αποκομίζουν κέρδη από τη σω
ματεμπορία. Ταυτοχρόνως, προκρίνεται η διενέργεια ει
δικών ανακριτικών πράξεων, όπως αυτές προβλέπονται 
στον πρόσφατο νόμο για την τρομοκρατία και το οργα
νωμένο έγκλημα.

- Προστίθεται η σωματεμπορία στον κατάλογο των 
εγκλημάτων που περιλαμβάνονται στο νόμο για το ξέ
πλυμα χρήματος.

- Προβλέπεται η τιμωρία στη χώρα μας, της σωματε
μπορίας και της ασέλγειας επί ανηλίκων, ακόμα και 
όταν τελούνται στην αλλοδαπή και ανεξάρτητα από 
τους νόμους του τόπου τέλεσής των.

- Δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην αντιμετώπιση της 
παιδικής πορνογραφίας.

- Επεκτείνεται η ίση προστασία μεταξύ αντρών και γυ
ναικών.

- Για πρώτη φορά εισάγεται νομοθετική ρύθμιση για 
την παροχή αρωγής σε θύματα.

Όσον αφορά στην προστασία των ανηλίκων, δίδεται 
έμφαση,

α) στα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ζωής τους 
(προβλέπονται αυστηρότερες ποινές)

β) στην οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζω
ής τους (προβλέπονται αυστηρότερες ποινές)

γ) στην προστασία του ανηλίκου μέχρι του ορίου των 
18 ετών.

Η αρωγή που παρέχεται στα θύματα, σύμφωνα με 
το νέο νόμο, αφορά ιδίως την προστασία της ζωής, 
της σωματικής ακεραιότητας και της προσωπικής 
και γενετήσιας ελευθερίας, αν υφίσταται σοβαρός 
κίνδυνος για τα αγαθά αυτά. Επίσης. Παρέχεται για 
όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο αρωγή για 
τη στέγη, διατροφή, περίθαλψη, εξασφάλιση νομι
κής προστασίας και διερμηνέα. Σχετικά με τους 
ανηλίκους προβλέπεται η ένταξή τους σε προγράμ
ματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης 
ενώ για τους αλλοδαπούς - θύματα προβλέπεται η 
ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με την παραμονή τους 
στην Ελλάδα και τον ασφαλή και εθελοντικό επανα
πατρισμό τους. □
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ΕΓΚΛΗΜΑ:

ΤΩΝ
Β. ΙΩΑΝΝΙΔΗ  

ΚΑΙ ΑΝΤ. 
ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ*

Η
 εγκληματικότητα αποτελεί πλέον και για τη χώρα 

μας ένα εξαιρετικά επίκαιρο και «καυτό» θέμα, 
γενική δε είναι η παραδοχή ότι βαίνει διαρκώς 
αυξανόμενη, εμφανιζόμενη μάλιστα και με νέες 
μορφές, από αυτές που χαρακτηρίζουν το οργα

νωμένο έγκλημα.
Η εξήγηση του φαινομένου αυτού δεν είναι βέβαια 

απλή και εύκολη. Δεν θα μπορούσε άλλωστε, αφού η 
εγκληματικότητα είναι φαινόμενο πολύ-παραμετρικό και 
οποιαδήποτε κριτική ανάλυση και αξιολόγηση του κα- 
θενός παράγοντα χωριστά και στη συνέχεια η συνεκτί- 
μηση όλων θα χρειαζόταν εκτεταμένη αναφορά και μά
λιστα με ιδιαίτερη επισήμανση των ιδιαιτεροτήτων που 
ο καθένας από αυτούς τους παράγοντες παρουσιάζει 
στο δικό μας χώρο. Από πολύ νωρίς ακόμα έχει γίνει, γε
νικά, παραδεκτή η άποψη ότι το περιβάλλον, ο περίγυ

ρος καλύτερα -φυσικός και κοινωνικός-, επιδρά κατά 
τρόπο καθοριστικό, καταλυτικό θα μπορούσε σήμερα 
να υποστηριχθεί στη διαμόρφωση της εγκληματικότη
τας μιας κοινωνίας. Επίδραση που μπορεί να πάρει τη 
μορφή μιας αμφίδρομης αντίδρασης, αφού τα άτομα 
αυτά καθαυτά, ως κύτταρα, συνθέτουν τον κοινωνικό 
περίγυρο, κι’ αυτός ως σύνολο, ως άλλος ζωντανός ορ
γανισμός επηρεάζει με τη σειρά τον, αντίστροφα, τα 
στοιχεία που τον συνθέτουν.

Από πολύ παλαιά επίσης είχε υποστηριχθεί ότι το 
έγκλημα είναι στην πραγματικότητα η συνισταμένη 
αιτίων ατομικών που εκπορεύονται δηλαδή από το 
ίδιο το άτομο, αλλά και επιδράσεων περιβαλλοντι
κών, χωρίς να είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ποια 
συμβάλλουν περισσότερο. Η ατομική προδιάθεση, η 
κληρονομικότητα, το κύτταρο αυτό καθ’ αυτό ή ο
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περίγυρος που επωάζει και αναπτύσσει τα κύτταρα 
σε οργανισμούς και μονάδες, είναι από τα ζητήματα 
που ούτε εύκολα ούτε κατά τρόπο καθοριστικό μπο
ρεί να απαντηθούν. Οι βιολόγοι π.χ. αναγνωρίζουν 
μεγαλύτερο ρόλο στην ιδιοσυστασία του ατόμου, 
συνάρτηση και της κληρονομικής του καταβολής, 
παρ’ όλο ότι οι παλιές θεωρίες του ίοπιότοεο πολύ 
λίγους οπαδούς φαίνεται να έχουν σήμερα, ενώ οι 
κοινωνιολόγοι τονίζουν την καταλυτική επίδραση 
του περιβάλλοντος. Θα ήταν σωστότερο να υποστη- 
ριχθεί ότι η φύση του προβλήματος είναι τέτοια που 
μας υποχρεώνει να δεχτούμε την άποψη ότι δεν 
μπορεί να απαιτηθεί ενιαία εξήγηση, ερμηνεία, αλλά 
κατά περίπτωση, διαφορετική.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Στις ομάδες πρωτογόνων η συμπεριφορά που κατα
δικάζεται αυστηρότερα είναι εκείνη που θεωρείται ότι 
προσβάλλει τις υπερφυσικές δυνάμεις. Ακόμη και πρά
ξεις σχετικά ασήμαντες, όπως λ.χ. η παράβαση των κυ
νηγετικών κανόνων συσχετίζονται με υπερφυσικές δο
ξασίες ή με θρησκευτικές αντιλήψεις και ερμηνεύονται 
σαν ιεροσυλίες. Στους νεότερους χρόνους η Ιερά Εξέ
ταση και οι δίκες μαγείας δίνουν ακόμη μία απόδειξη 
της δύναμης των θρησκευτικών πεποιθήσεων. Στα μέσα 
του 17ου αι. οι Κουακέροι, στην αποικία της Μασαχου- 
σέτης, τιμωρούνταν με φυλάκιση και με θάνατο σαν 
«βλάσφημοι αιρετικοί» και στη Γαλλία, έναν αιώνα ακό
μη αργότερα -στην εποχή του Βολταίρου και του Ρου- 
σώ-, γίνονταν θανατικές εκτελέσεις για το έγκλημα της 
ιεροσυλίας. Η κοινωνική αντίδραση για την προσβολή 
των θεοτήτων εξασθενεί όσο αυξάνει η γνώση και η κα
τανόηση των φυσικών φαινομένων, αλλά ακόμη και σή
μερα η διδασκαλία επιστημονικών θεωριών που διαψεύ- 
δουν τις Γ ραφές θεωρείται σε πολλές ομάδες αντικοι
νωνική και σε μερικά κράτη αποτελεί μάλιστα και παρά
βαση τον ποινικού νόμου. Νόμοι, που απαγορεύουν τη 
βλασφημία, ισχύουν ακόμη σε πολλά σύγχρονα κράτη, 
αν και δεν εφαρμόζονται παρά σε σπάνιες περιπτώσεις.

Σε ορισμένες πρωτόγονες ομάδες η έκθεση θηλυκών 
βρεφών και η ταφή ζωντανών γερόντων ή αναπήρων εί
ναι πράξεις ορθόδοξης κοινωνικής συμπεριφοράς. Η 
θανάτωση του εχθρού σε ορισμένες συνθήκες θεωρεί
ται σήμερα γενικά σαν αξιέπαινη πράξη. Σε μερικές 
ομάδες, ο πατέρας που σκοτώνει το διαφθορέα της θυ
γατέρας του και ο απατημένος σύζύγος που σκοτώνει 
τη γυναίκα του ή τον εραστή της ή και τους δυο, εκτε- 
λούν απόλυτα δικαιολογημένες πράξεις. Η ιδιοκτησία 
λογαριάζεται σήμερα σχεδόν τόσο ιερή, όσο και η ίδια 
η ζωή, και το αποταμιευτικό πνεύμα αποτελεί κοινωνική 
αρετή. Ωστόσο, μερικές σύγχρονες και πολλές πρωτό
γονες κοινωνίες βλέπουν τη θησαύριση σαν πράξη αντι
κοινωνική. Τα κριτήρια καλής ή κακής συμπεριφοράς 
δεν είναι σταθερά. Αντίθετα βρίσκονται σε κατάσταση 
ρευστή και άλλοτε μεταβάλλονται ανεπαίσθητα, άλλοτε 
ορισμένα απ’ αυτά εμφανίζονται για να εξαφανισθούν 
σε λίγο και να ξαναεμφανισθούν αργότερα, ανάλογα με 
τις αλλαγές των κοινωνικών συνθηκών. Αν συγκρίνουμε 
τα κριτήρια που ισχύουν για τον αφέντη και τον δούλο, 
για τον κατακτητή και τον κατακτημένο, τον κάτοικο της

Me το σουηδικό 

αλεξίοφαιρο γιλέκο 

της S.B.A. BASIC V NIJ ΜΙΑ

θα αντιμετωπίσεις κάθε 

πρόκληση με σιγουριά

Κατασκευασμένο από τις 

ισχυρότερες ίνες στον 

κόσμο Dyneema 

και με βάρος μόλις 1,5kg, 

σου προσφέρει την 

ασφάλεια και την ευελιξία 

που χρειάζεσαι σε δύσκολες 

καταστάσεις, Σε συνδυασμό 

με τις ειδ ικές θωρακισμένες 

πλάκες επιπέδου III και IV, 

είσαι έτοιμος για κάθε 

ενδεχόμενο.

Τώρα ξέρεις πόση ασφάλεια  

θα νιώθεις την στιγμή της 

δράσης!
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Π ροδιαγρ αφ ές
•  Υλικά Κατασκευής: Dyneema: η ισχυρότερη δομή ινών του 

κόσμου, το  υψηλότερο επίπεδο προστασίας εύκαμπτου υλικού.
•  Ρυθμιζύμενοι ιμάντες για μεγαλύτερη άνεση.
•  Ειδικές Βήκες για θωρακισμένες πλάκες επιπέδου III και IV
•  Υλικό Φορέα(εξωτ/κή επένδυαη):από nylon με τσέπες για υπο

δοχή πλάκας και υμόντες προσαρμογής από SPANTEX. Εσωτερι
κά με υποαλλεργική και ανπιδρωτική επένδυση C00LMAX.

•  Σύμφωνα με το δ ιεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9000
•  Εγγύηση 10 χρόνιο αμετάβλητη προστατευτική ικανότητα.
•  Επίπεδο προστασίας IMA NIJ (National Institute of Justice USA)
•  Επιπλέον: Αντιμαχαιρική προστασία 25 Joules
•  Σε 3 χρώματα: λευκά, μπλε και μαύρο. ·  Βάρος: 1.5 kg.
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πόλης και τον αγρότη, τον κεφαλαιοκράτη και τον ερ
γάτη, την παλιά και τη νέα γενεά, ακόμη και για το ίδιο 
άτομο σε διάφορα σημεία της εξέλιξης της προσωπικό
τητάς του, θα διαπιστώσουμε τεράστιες διαφορές.

Ο ΝΟΜΟΣ
Οι ποινικοί νόμοι όλου σχεδόν του κόσμου περιλαμ

βάνουν την προδοσία, το φόνο, ορισμένα σεξουαλικά 
παραπτώματα καθώς και σοβαρές περιπτώσεις προ
σβολής της ιδιοκτησίας και δίνουν στα αδικήματα αυτά 
τον ίδιο περίπου ορισμό. Στην περίπτωση ορισμένων 
από τα αδικήματα αυτά -κακουργήματα, εγκλήματα- ο 
ποινικός νόμος δίνει μια αρκετά ακριβή εικόνα των κρι
τηρίων αντικοινωνικής συμπεριφοράς που επικρατούν 
στην ομάδα. Το κράτος, όμως, αναγκάζεται, όταν η 
κοινωνική ζωή γίνει εξαιρετικά περίπλοκη, να προσθέ
σει στα αδικήματα τον ποινικού νόμου και πράξεις άλ
λες, οι οποίες αποτελούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ορι
σμένων τύπων κοινωνικής οργάνωσης. Κατ’ ακολου
θία, ο προοδευτικά όλο και συχνότερος χαρακτηρι
σμός πράξεων ως εγκλημάτων είναι αποτέλεσμα της 
κοινωνικής ανάπτύξης και διαφοροποίησης του βιομη
χανικού πολιτισμού. Από μεγάλες ομάδες μέσα στα 
κράτη, τα εγκλήματα αυτά δεν θεωρούνται πράξεις 
αντικοινωνικές_ π.χ. η πώληση οινοπνευματωδών πο
τών χαρακτηρίσθηκε ως έγκλημα για τη νομοθεσία των 
Ηνωμένων Πολιτειών σε μία ορισμένη περίοδο, δεν την 
έκριναν όμως όλοι ως αντικοινωνική. Στην περίπτωση 
τέτοιων παραβάσεων, ο ποινικός νόμος δεν μπορεί να 
χρησιμεύσει ως δείκτης των αντιλήψεων της ομάδας 
για την αντικοινωνική συμπεριφορά.

Υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στον πολιτισμό τον πε
ριβάλλοντος και στην τεχνική τον εγκλήματος. Οι λη
στές των Ινδιών στραγγαλίζουν τα θύματά τους. Κάθε 
άλλη μέθοδος θα ήταν αντίθετη με το έθιμο της ομά
δας. Σε άλλες ομάδες ο φονιάς χρησιμοποιεί το δηλη
τήριο και σε άλλες πάλι το εγχειρίδιο, το πιστόλι ή το 
πολυβόλο. Ο επαγγελματίας διαρρήκτης χρηματοκιβω
τίων, που αποτελεί προϊόν της εμποροκρατικής κοινω
νίας, συμβαδίζει στην εκλογή της τεχνικής του με την 
πρόοδο της επιστήμης. Το οργανωμένο έγκλημα δεν εί
ναι νεωτερισμός της εποχής μας, έφτασε όμως στον 
ανώτατο βαθμό της εξέλιξής του, χρησιμοποιώντας τις 
σύγχρονες επαγγελματικές μεθόδους στις Ηνωμένες 
Πολιτείες με τη μεγάλη συγκέντρωση των εμπορικών 
επιχειρήσεων, τις συγχωνεύσεις και τα τραστ.

Όσο ατελής και αν είναι ο νομικός ορισμός τον εγκλή
ματος, οι αρχές, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με την 
επιβολή και την εκτέλεση του νόμου, έχουν συλλέξει 
ένα πλήθος σχετικά στοιχεία, προπάντων στατιστικά 
που χρησιμοποιούνται από τους μελετητές για τρεις κύ
ριους σκοπούς: α) τον προσδιορισμό των τάσεων του 
εγκλήματος, β) τον προσδιορισμό της σύνθεσης και των 
χαρακτηριστικών της τάξης των εγκληματιών και γ) την 
εξεύρεση μεθόδων για την αντικειμενική αντιμετώπιση 
του εγκλήματος από τις διοικητικές αρχές. Η παρούσα 
ανασκόπηση αφορά μόνον τους δύο πρώτους σκοπούς.

Συμπερασματικά, η έννοια της αντικοινωνικής συμπε
ριφοράς δεν έχει προσδιορισθεί με ακρίβεια τόση, ώστε 
να γίνεται δυνατή η συγκριτική επιστημονική έρεύνα. Οι 
εγκληματολόγοι μελετούν την αντικοινωνική συμπερι
φορά σε μία μόνο εκδήλωσή της, το έγκλημα, Θεωρώ
ντας πως αυτό αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της.
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Το έγκλημα είναι έννοια νομική, αν και πολλοί συγγρα
φείς χρησιμοποιούν τον όρο χωρίς διάκριση με την έν
νοια, αντικοινωνικής, ανήθικης ή αμαρτωλής συμπερι
φοράς. Κατά το νόμο, έγκλημα είναι κάθε πράξη που 
απαγορεύεται και τιμωρείται από το νόμο. Κατά πόσο 
το έγκλημα συμπίπτει με την αντικοινωνική συμπεριφο
ρά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Στις πρωτόγο
νες κοινωνίες, τα έθιμα και τα ταμπού της φυλής που 
συνδέουν σχετικά μικρές ομάδες με λίγο-πολύ κοινές 
επιδιώξεις αντικαθιστούν εν μέρει τον ποινικό κώδικα.

Η ανάπτυξη τον κράτους και η αύξηση της κυβερνη
τικής μηχανής για τη ρύθμιση των κοινωνικών σχέσεων 
και τη συνδιαλλαγή ανάμεσα στα ατομικά και στα κρα
τικά συμφέροντα καταργεί τη σχετική ταύτιση του 
εγκλήματος με την αντικοινωνική συμπεριφορά. Αυτό 
ισχύει προπάντων εκεί, όπου ο ποινικός νόμος ορίζει κα
νόνες συμπεριφοράς για μεγάλες και πολυσύνθετες 
κοινότητες που περιέχουν ομάδες με αντικρουόμενα 
συμφέροντα και μεγάλες κοινωνικές διαφορές. Αυτό 
που ο νόμος ονομάζει έγκλημα δεν είναι παρά ένας τρό
πος συμπεριφοράς που θεωρείται κοινωνικά επιβλαβής 
από την ομάδα ή τις ομάδες, οι οποίες έχουν αρκετή δύ
ναμη μέσα στο κράτος, ώστε να μπορούν να επηρεά
σουν τη νομοθεσία του. Οι έννοιες του εγκλήματος και 
της αντικοινωνικής συμπεριφοράς μπορούν να διαφέ
ρουν σε τόσο μεγάλο βαθμό σε μια φεουδαρχική κοι
νωνία, όπου οι ομάδες είναι μικρές, και σε κράτη με πο
λύπλοκη και διαφοροποιημένη κοινωνική οργάνωση, 
όπως οι σύγχρονες βιομηχανικές δημοκρατίες, ώστε το 
έγκλημα να μη μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστος δείκτης 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

Αντίστροφα προς την κοινή αντίληψη που θέλει να τι
μωρείται αυτό που είναι έγκλημα, ο νομικός ονομάζει 
έγκλημα μόνον αυτό πού τιμωρεί ο νόμος. Αλλά ποινή 
και έγκλημα είναι έννοιες αδιαχώριστες και αυτές ονο
μάζει ο νομικός εγκλήματα, αφού πράξεις άλλες απ’ αυ
τές πού προβλέπει ο νόμος δεν μπορούν να τιμωρηθούν.

Ο νόμος, ωστόσο, δεν ορίζει -και ούτε πρέπει- τ ι είναι 
έγκλημα στη γενική του έννοια,. Περιγράφει μονάχα - 
και αυτό είναι αρκετό- τα χαρακτηριστικά των πράξεων 
που θέλει να τιμωρούνται, αν και όταν συμβούν στην 
πραγματικότητα. Έτσι, ο νόμος τιμωρεί αυτόν που 
αφαιρεί από την κατοχή ενός άλλου ξένο πράγμα κινη
τό, για να το κάνει έτσι δικό του (=κλοπή, βλ. Π.Κ. 372) 
ή αυτόν πού, με βία σωματική ή ψυχολογική, εξαναγκά
ζει γυναίκα σε εξώγαμη συνουσία (=βιασμός, Π.Κ. 336).

Ο νομικός που θα αναλάβαινε να εξερευνήσει όλους 
τους ιδιαίτερους ορισμούς μιας σύγχρονης νομοθε
σίας, θα ανακάλυπτε πως ο νομοθέτης δεν τιμωρεί πα
ρά ανθρώπινες πράξεις, που όλες έχουν τα χαρακτηρι
στικά του αστικού αδικήματος. Έγκλημα είναι το αδίκη
μα (= πράξη άδικη και καταλογιστή) που προβλέπεται 
και απειλείται από κάποιο νόμο με ορισμένη ποινή.

Αλλά ο ορισμός αυτός είναι περιγραφικός και δεν ικα
νοποιεί αυτόν που θα ζητούσε να μάθει:

α) Γιατί ο νομοθέτης δεν αρκείται στις άλλες, τις αστι
κές, κυρώσεις που έχουν θεσπίσει για το αδίκημα, αλλά 
καταφεύγει και στην ποινή;

β) Γιατί τιμωρεί ορισμένα μόνο και όχι όλα τα αδική
ματα;
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Ζεις κάθε μέρα τον κίνδυνο. 

Έρχεσαι αντιμέτωπος με 

πρωτόγνωρες καταστάσεις. 

Υπάρχουν στιγμές που το φως θα 

μπορούσε να σε σώσει από 

δύσκολες περιστάσεις.

Αν οι απαιτήσεις σου είναι πολύ 

υψηλές, εμπιστέψου τον 

SCORPION, τον φακό της 

Streamlight, που σου λύνει τα 

χέρια.

Με μόνο 12,5 cm μήκος και 

6.500 κεριά, είναι μια φωτεινή 

δύναμη που την κατάλληλη 

στιγμή μπορεί να σου σώσει

τη ζωή.

STREflmLIGHT
Π ροδιαγρ αφ ές

•  12 V4 εκατοστό μήκος ·  6.500 κεριά ισχύς
•  Σώμα ανοδιωμένου αλουμινίου επενδεδυμένο 

με λαβή από καουτσούκ
•  Ειδικά επεξεργασμένο κάτοπτρο για 

ομοιόμορφη δέσμη φωτός ·  Ειδικό 
κρύσταλλο από LEXAN «Αδιάβροχος

•  Χρησιμοποιεί 2 μπαταρίες λιθίου 3V
•  Μ ε ρυθμιζΰμενη δέσμη φωτός
•  Εργονομικός διακόπτης 0N/0FF στο πίσω μέρος, 

ώστε να διεκολύνει τη λαβή όπλου
ή άλλου αντικειμένου με το άλλο χέρι

•  Ανταλλακτική λυχνία XENON
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SAFELAND: Δημητσάνας 1 6 ,155  22 Αμπελόκηποι 
Τηλ./Fax: 010 6470010, E-mail: sales@safeland.gr 
KENDAL Α.Ε.: Ρεθύμνου 1,106 82 Αθήνα, Τηλ. 010 8218502

M
ad

e 
in

 U
.S

.A
.

mailto:sales@safeland.gr


ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Μεταφέρουμε, με όση 
ακρίβεια επιτρέπει η κατ’ 
ανάγκη συνοπτική διατύπω
σή τους, μερικές από τις 
αντιπροσω πευτικότερες 
απαντήσεις.

Το πρώτο ερώτημα σχετί
ζεται με τη δικαιολογική βά
ση και τους ιδιαίτερους σκο
πούς της ποινής. Η ποινή δι
καιολογείται με την κοινωνι
κή ανάγκη να διατηρηθεί η 
έννομη τάξη, όταν οι άλλες 
κυρώσεις δεν το καταφέρ
νουν (δικαιολογική βάση). Οι 
σκοποί διαμορφώνονται ως 
εξής:

•  Η ποινή ανταποδίνει το 
κακό στο δράστη ικανοποιώ
ντας, έτσι, το αίσθημα της 
δικαιοσύνης (ανταπόδοση).

•  Η ποινή εκφοβίζει και 
συγκρατεί τους άλλους,

όσους δεν έχουν εγκληματήσει (ειδική πρόληψη).
•  Η ποινή συγκρατεί τον εγκληματία (αυτόν που τι

μωρείται) από νέα εγκλήματα (ειδική πρόληψη).
Το σωστότερο είναι πως η ποινή περιέχει και τον 

ανταποδοτικό και τους προληπτικούς σκοπούς.
Το δεύτερο ερώτημα, δηλαδή με ποιο κριτήριο ο νό

μος ξεχωρίζει για να τιμωρήσει ορισμένα μόνο αδικήμα
τα, θίγει την ουσιαστική, σε αντίθεση προς την τυπική, 
έννοια, του εγκλήματος. Μία από τις απαντήσεις είναι 
ότι τιμωρεί αυτά μόνο που προσβάλλουν σπουδαιότε
ρης σημασίας αγαθά. Ποια είναι όμως αυτά, πώς τα ξε

χωρίζει και πόσο σπουδαιότερα πρέπει να είναι; Τιμω
ρεί, απαντούν άλλοι, όσα προσβάλλουν όχι απλώς ιδιω
τικά αγαθά, αλλά το δικαίωμα της πολιτείας να αξιώνει 
από τους υπηκόους της υπακοή στο δίκαιο. Αλλά γιατί 
να μην έχει το δικαίωμα αυτό η πολιτεία και στην περί
πτωση τον αστικού αδικήματος; Μια άλλη απάντηση 
έχει ως εξής: Αξιόποινα ο νόμος θέλει, όσα αδικήματα 
φανερώνουν αντικοινωνικά ελατήρια και κλονίζουν συ
νάμα τους όρους της κοινωνικής ή της ατομικής ζωής 
σε βαθμό τέτοιο που να μην απομένει για την καταστο
λή και τη μελλοντική αποτροπή τους «φάρμακο» άλλο 
από την ποινή. Η τελευταία τούτη απάντηση, σε συν
δυασμό με εκείνη που δίπλα στη διατάραξη των όρων 
της ατομικής και της κοινωνικής ύπαρξης Θέλει και την 
προσβολή τής μέσης ηθικής ενός λαού σε ορισμένη 
εποχή, είναι ικανοποιητικότερη και συμπίπτει με τον ορι
σμό που δίνουν οι εγκληματολόγοι στο πραγματικό 
έγκλημα, σε αντίθεση προς το νομικό που συνεπάγεται 
αυτό που τιμωρεί ο νόμος.

Ίσως, διατυπωθεί η αμφιβολία, αν ο νομοθέτης είναι 
πάντοτε σε θέση να προβλέψει όλα τα αδικήματα που 
μπορεί να συμβούν στην πραγματικότητα και αν δεν ξε
φεύγει καμιά φορά και κάποιο που ο νόμος δεν θα ήθε
λε να μείνει ατιμώρητο. Δεν αποκλείεται ένα τέτοιο εν
δεχόμενο, αν και προϋποθέτει απρόοπτες κοινωνικές 
εξελίξεις. Κριτήριο της εγκληματικής συμπεριφοράς, σί
γουρο και έξω από τον νόμο δεν μπόρεσε να βρει ακό
μη η επιστήμη και ή θα ισχύει το δόγμα nullum crimen 
nulla poena sine (praevia) lege, δηλαδή και ας μένει ατι
μώρητο για λίγο διάστημα και κάποιο έγκλημα, ή θα κα- 
ταργηθεί, αλλά στη θέση του θα μπει τότε η αβεβαιότη
τα και η ανασφάλεια των πολιτών, που θα κινδυνεύουν 
κάθε στιγμή από την αυθαιρεσία των πολιτειακών οργά
νων. Τι είναι προτιμότερο φανερώνεται από τους αγώ
νες, τους σκληρούς και αιματηρούς και μακραίωνους, 
που στοίχισε στην ανθρωπότητα η συνταγματική καθιέ
ρωση της αρχής nc.n.p.s.l., που έγινε στη Γαλλία πρώ
τα (1789) και ύστερα στις άλλες χώρες.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Το έγκλημα ως κοινωνικό φαινόμενο εξετάζεται στο 
πλαίσιο, της κοινωνιολογικής κατεύθυνσης από την 
εγκληματολογία. Ένα γεγονός δε χαρακτηρίζεται ως 
εγκληματική πράξη σύμφωνα με ορισμένες κοινωνικές 
αρχές, προϋποθέσεις και κατευθύνσεις (πολιτικές, ηθι
κές, οικονομικές κ.ά.), συνθήκες δηλαδή που διαμορ
φώνονται σε κάθε χρονική περίοδο με φυσικό επακό
λουθο ένα τέτοιο γεγονός να αναδεικνύεται πάντοτε μέ
σα από το κοινωνικό αυτό πλαίσιο.

Με την κοινωνική θεώρηση το έγκλημα αποκτά πιο 
ουσιαστική υπόσταση. Κάτι που μπορεί να εξακριβωθεί 
σε μια ορισμένη εποχή και περιοχή, όπου αναπτύσσεται 
ορισμένο ηθικό αίσθημα ή έχουν καθιερωθεί γενικότε
ρες κοινωνικές αντιλήψεις, με συγκεκριμένη κατεύθυν
ση στο διακανονισμό των μεσοανθρωπίνων σχέσεων. 
Έτσι, το έγκλημα είναι ένα γεγονός νοητό στο πλαίσιο, 
μιας ορισμένης κοινωνικής νοοτροπίας, ως ειδική μορ
φή στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων με ιδιαίτερα ηθι
κά κριτήρια, ηθικοκοινωνική απόχρωση, ορισμένη ηθική 
εκτίμηση και αξία. Οι ηθικοκοινωνικές αυτές «ποιότη-
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τες» απαρτίζουν και τις προϋποθέσεις για τη δημιουρ
γία του μέτρου και για την εκτίμηση της κάθε ανθρώπι
νης πράξης. Και η πραγματοποίηση μιας τέτοιας πρά
ξης με αρνητική ηθικοκοινωνική αξία αντανακλά άμεσα 
στο άτομο την ιδιαίτερη ηθική της απόχρωση και ταυτί
ζεται με αυτό (χαρακτηρισμός της ατιμίας).

Κάθε κοινωνική ομάδα, μικρή ή μεγάλη, έχει ορι
σμένες αρχές και πεποιθήσεις, παραδόσεις, έθιμα και 
γενικά θεσμούς πού τα μέλη της τους δέχονται με 
απεριόριστη εμπιστοσύνη και τους θεωρούν σχετικά 
αναλλοίωτους και συντελεστικούς της ευημερίας 
τους. Η συμπεριφορά δε που θεωρείται ότι είναι σύμ
φωνη με τις αρχές αυτές επαινείται και ενθαρρύνεται 
ως κοινωνικά ωφέλιμη, ενώ οιαδήποτε άλλη που πι
στεύεται ότι απειλεί ή βλάπτει τους θεσμούς καταδι
κάζεται ως αντικοινωνική. Η πρώτη ανταμείβεται από 
την κοινωνική ομάδα, ενώ η δεύτερη αντιμετωπίζεται 
με σειρά μέτρων επανένταξης πού ποικίλλουν από την 
απλή αποδοκιμασία, μέχρι την αποπομπή από την 
ομάδα ή / και τον θάνατο.

Η αντικοινωνική συμπεριφορά μπορεί να θεωρηθεί 
φαινόμενο γενικό και μέρος αναπόσπαστο της κοινωνι
κής ζωής. Η έκτασή της όμως, οι ιδιάζουσες μορφές 
της εκδήλωσής της και η αντίδραση πού προκαλεί, απο
τελούν στοιχεία μεταβλητά που εξαρτώνται άμεσα από 
το βαθμό του πολιτισμού και από την κοινωνική οργά
νωση της ομάδας. Σήμερα ακόμη, σε ορισμένες κοινω
νικές ομάδες, η κλοπή, η βρεφοκτονία, η ανθρωποφα- 
γία, ο φόνος αστυνομικών, η απάτη στο χαρτοπαίγνιο 
και η πώληση χρεογράφων που αντιπροσωπεύουν φα
νταστικά κεφάλαια, θεωρούνται πράξεις αγαθές και 
αξιέπαινες. Σε άλλες όμως σύγχρονες κοινωνικές ομά
δες, όλες ή μερικές από τις πράξεις αυτές τιμωρούνται 
με μεγαλύτερη ή μικρότερη αυστηρότητα.

Η έννοια της αντικοινωνικής συμπεριφοράς δεν έχει 
προσδιορισθεί με ακρίβεια τόση ώστε να γίνεται δυνατή 
η συγκριτική επιστημονική έρευνα. Οι εγκληματολόγοι, 
όπως έχει ήδη αναφερθεί, μελετούν την αντικοινωνική 
συμπεριφορά σε μία μόνο εκδήλωσή της -το έγκλημα- 
θεωρώντας πως αυτό αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγ
μα της. Το έγκλημα, υποστηρίζεται, είναι έννοια, νομική, 
αν και πολλοί συγγραφείς χρησιμοποιούν τον όρο χω
ρίς διάκριση με την έννοια αντικοινωνικής, ανήθικης ή 
αμαρτωλής συμπεριφοράς. Κατά πόσο όμως το έγκλη
μα συμπίπτει με την αντικοινωνική συμπεριφορά εξαρ- 
τάται από πολλούς παράγοντες. Στις πρωτόγονες κοι
νωνίες, τα έθιμα και τα ταμπού της φυλής που συνδέουν 
σχετικά μικρές ομάδες με λίγο-πολύ κοινές επιδιώξεις, 
αντικαθιστούν εν μέρει τον ποινικό κώδικα. Η ανάπτυξη 
τον κράτους και η αύξηση της κυβερνητικής μηχανής 
για τη ρύθμιση των κοινωνικών σχέσεων και τη συνδιαλ
λαγή ανάμεσα στα ατομικά και στα κρατικά συμφέρο
ντα καταργεί τη σχετική ταύτιση του εγκλήματος με την 
αντικοινωνική συμπεριφορά. □

(Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος)

* Ο κ. Αντώνιος Κουτσελίνης είναι καθηγητής Ιατροδικαστι
κής και Τοξικολογίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ιατρο
δικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου, ενώ ο κ. Β. Ιω- 
αννίδης είναι Διδάκτωρ Φιλοσοφίας (Επιστημονικός συνεργά
της του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής).

Σε κάθε σου βήμα ζείς έντονα. 

Αν θέλεις  να είναι βήμα 

σιγουριάς και σταθερότητας, 

αντοχής και ευελιξίας, 

εμπιστέψου τα άρβυλα 

ΗΑΙΧ SPECIAL FORCE,

Μοναδικά χαρακτηριστικά τα 

αναδυκνείουν ως κορυφαία 

για επαγγελματίες σε κάθε 

στιγμή και χώρο δράσης.

Φόρα τα πάντα.

Η διαφορά θα φανεί 

όταν τα βγάλεις!

Π ροδιαγρ αφ ές
•  Περίβλημα:Αδιάβροχο δέρμα (υδρόφοβο 

2,0 - 2,2mm), υψηλής ανθεκτικότητας. 
Επιτρέπει την αναπνοή του ποδιού.

•  Σόλα: Ελαστική αντιολισθητική, αντικραδα- 
σμική και αντιστατική νιτριλίου. Ανθεκτική 
σε λιπαντικά και χημικά.

•  Αυτοκαθαριζόμενο προφίλ
•  Σύμφωνα με τις προδιαγραφές Ε.Ε. 

ΕΝ-344.
•  Ανασηκωμένα άκρα για άνετο περπάτημα.
•  Ειδική διαμόρφωση με καμπύλη για σταθε

ρό κράτημα σε μεταλλική σκάλα.
Εσωτ. Σόλας: Πατέντα 
HAIX-MSL-System 

(Micro-Soft-Light): 
Αφρώδες υλικό, 

αντικραδασμικό, 
θερμομονωτικό και 
αδιαβροχοποιητικό.

•  Πάτοι: Ειδικοί ανατομικοί, αφαιρούμενοι 
και πλενόμενοι με εξαιρετική απορροφητι
κή ικανότητα για τον ιδρώτα, γρήγορο 
στέγνωμα.

•  Κλιματισμός: Πατέντα ΗΑΙΧ- climate - 
system: θερμομονωτικό υλικό "Micro-Dry- 
Lining". Κρατάει σταθερή τη θερμοκρασία 
του ποδιού στο κρύο και στη ζέστη. Με το 
περπάτημα οι υδρατμοί διοχετεύονται 
προς τα άνω ανοίγματα.

•  Εσωτ. επένδυση: Υδροσκοπική μαλακή 
επένδυση. Βοηθάει στην απορρόφηση της 
εσωτερικής υγρασίας και επιτρέπει την 
αναπνοή του ποδιού. Προστατεύει το πόδι 
από τις εσωτερικές τριβές.

•  Κατάλληλα για αθόρυβο περπάτημα.

SAFELAND: Δημητσάνας 16,155  22 Αμπελόκηποι 
Τηλ,/Fax: 010 6470010, E-mail: sales@safeland.gr 
KENDAL Α.Ε.: Ρεθύμνου 1,106 82 Αθήνα, Τηλ. 010 8218502

mailto:sales@safeland.gr


ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

IH M AAIA

Η έγκαιρη αναγνώριση του Επ ικείμενου Κ ινδύ
νου αποτελεί το σπουδαιότερο μέσο αυτοπρο
στασίας - αυτοσυντήρησης για τον Αστυνομικό 
που ενεργεί έλεγχο  ή σύλληψη. Για να επιτευ
χθεί απαιτείται γνώση της ανθρώπινης συμπε

ριφοράς και αποκωδικοποίηση όλων των φαινομένων 
που προηγούνται όπως πείρα, γνώση της γλώσσας 
του σώματος (Allan Pease), παρατηρητικότητα, και 
αντίληψη.

Η αντίληψη δημιουργείται αξιοποιώντας σωστά 
τις αισθήσεις (δηλ. τους διάφορους οπτικούς, απτι
κούς, οσφρητικούς και γευστικούς ερεθισμούς του 
εγκεφάλου, οι οποίοι μετασχηματίζοντας σε ψυχικά 
φαινόμενα.

Σημάδι Κ ινδύνου μπορεί να είναι ένα αισθητικό ερέ
θισμα (οπτικό-ακουστικό κλπ), π.χ. τα ορατά όπλα επά
νω σ’ έναν κακοποιό, το άκουσμα ενός πυροβολισμού, 
καθώς και η διαίσθηση του Αστυνομικού (η 6η αίσθη-
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ση) που αρκετές φορές έχει επαληθευτεί σε ένοπλες 
αντιπαραθέσεις με κακοποιούς.

Τα σημάδια κινδύνου θα οδηγήσουν τον Αστυνομικό 
στο επόμενο στάδιο ετοιμότητας (φάσμα ετοιμότη
τας). Θα πρέπει όμως απαραίτητα να συνδυάζονται με 
τον χρόνο και τον τόπο που ενεργείται ο έλεγχος ή η 
σύλληψη και τις τυχόν πληροφορίες που υπάρχουν.

Η αναγνώριση Σημαδιού Κινδύνου θα τον βοηθήσει 
να εκτιμήσει έγκαιρα την επικινδυνότητα της απειλής, 
τον τρόπο, και την έντασή της, στοιχεία που απαιτού
νται νομικά (άρθρο 22, παρ. 3, Ποινικού Κώδικα) και θα 
του καθορίσουν ποια από τα μέσα που διαθέτει είναι 
τα απολύτως αναγκαία για να τα χρησιμοποιήσει και 
να την αποκρούσει. (Π.Κ., άρθρο 22, παρ. 2).

Τα Σημάδια Κινδύνου, τα στοιχεία της απειλής και 
τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την απόκρουσή 
της, θα συνεκτιμηθούν από το Δικαστήριο για να απο
δείξει ο αστυνομικός, αν βρίσκονταν σε νόμιμη άμυνα.

Η καθυστερημένη αναγνώριση Σημαδιώ ν Κινδύνου, 
ίσως στοιχίσει την ζωή του Αστυνομικού, την ζωή κά
ποιου τρίτου, ή την πρόκληση απωλειών σε μέσα και 
σε πράγματα, (απώλεια όπλου, υλικές ζημιές υπηρε
σιακού αυτοκινήτου, κλπ). Η λανθασμένη αναγνώριση 
του κινδύνου ίσως του στοιχίσει την προσωπική του 
ελευθερία.

Η έγκαιρη αναγνώριση έστω και ενός Σημαδιού Κιν
δύνου είναι αρκετή πολλές φορές για να εκτιμηθεί το 
μέγεθος του κινδύνου, και να ληφθούν τα αναγκαία μέ
τρα αυτοπροστασίας, και αποτροπής του.

Η αναγνώριση όμως πολλών Σημαδιώ ν Κινδύνου  
επιταχύνει την ξαφνική αντίληψη της κατάστασης 
(πραγματικότητα). Με άλλα λόγια η ύπαρξη πολλών 
Σημαδιών Κινδύνου οδηγεί σε γρηγορότερα και ασφα
λέστερα συμπεράσματα για το τ ι ακριβώς συμβαίνει.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωριστούν Ση
μάδια Κ ινδύνου είναι η Αστυνομική πείρα, η σωστή 
διανοητική προετοιμασία και η εγρήγορση.

Στις ένοπλες αντιπαραθέσεις τα Σημάδια Κινδύνου  
θα συμβάλλουν σημαντικά στην έγκαιρη αντίδραση 
του Αστυνομικού, όταν συνδυαστούν με την ικανότητα 
σκόπευσης του, τη φυσική του κατάσταση και φυσικά 
την τύχη. Αναφέρουμε ως παράδειγμα ότι η ύπαρξη 
ατόμου επάνω σε σταθμευμένη μοτοσικλέτα χωρίς 
αριθμό κυκλοφορίας, έξω από κάποια τράπεζα είναι 
ένα σημάδι κινδύνου για επικείμενη ληστεία, (όχι όμως 
και απόδειξη).

Αν υποτεθεί τώρα ότι το ίδιο άτομο έχει αναμμένη 
την μηχανή, φοράει μπουφάν ενώ έχει 40 βαθμούς 
Κελσίου, περούκα, γάντια, γυαλιά, αθλητικά παπού
τσια, είναι ώρα συναλλαγής της Τράπεζας με το κοινό, 
και έχει γίνει τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση από τον 
Δ/ντή της Τράπεζας για την παρουσία του ατόμου αυ
τού, τότε εδώ έχουμε αυξημένα και ασφαλέστερα Ση
μάδια Κινδύνου για επικείμενη ληστεία, αλλά όχι και 
απόδειξη!

Η αλλαγή θέσης του υπόπτου μετά την παρουσία 
Αστυνομικού ίσως αποδείξει έπειτα από έρευνα στον 
χώρο που βρίσκονταν αρχικά την ύπαρξη ενοχοποιητι
κών στοιχείων, τα οποία εγκατέλειψε πριν μετακινηθεί, 
π.χ.: όπλα - ναρκωτικά - κλοπιμαία, κλπ.

Ακόμα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ένα Σημάδι Κ ιν
δύνου μπορεί να είναι ταυτόχρονα και αποδεικτικό 
στοιχείο εγκληματικής πράξης (περούκα, γάντια, 
όπλο κλπ.) στην περίπτωση που βρεθούν επάνω σε 
δράστη ληστείας. ο

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β'
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Η Βυματαπαίηνη
οιο υπερβαπκά οιόΟιο 

n t  i t iK f o t  ίου ανθρώπου
«Δεν με φοβίζει ο θάνατος αλλά η μοναξιά και η αίσθη
ση εγκατάλειψης ύστερα από τόση προσφορά... προ
σφορά ζωής, στα οκτώ μου παιδιά μου», είπε κάποτε 
μια γυναίκα, που ζούσε εγκαταλελειμμένη σε βαθιά γε
ράματα, όταν τυχαία την επισκέφθηκα.

Α
πό την άλλη, ποιος δεν συγκινήθηκε από παρό
μοιες ζοφερές εικόνες που τις μέρες των εορτών 
είδαμε στους δέκτες της τηλεόρασης; Άνθρωποι 
λες και έρχονται από το μέλλον και ατενίζουν... 
το παρελθόν ! Έχοντας το μοναδική ελπίδα, έρει
σμα και δικαιολογία ύπαρξης, περιφέροντας ανάμεσά 

μας - δίπλα μας... σκιές χαμένες στο πουθενά!
Στον πατέρα και στη μητέρα σου ανήκουν, εκείνη η 

εκτίμηση και η ευγνωμοσύνη που οφείλει να έχει γι’ αυ
τούς ένας νεκρός που ανασταίνεται, φαίνεται να έχει πει 
ο Πυθαγόρας ο Σάμιος.

Όμως ας δούμε στο στάδιο αυτό της ηλικίας μας πως 
οι πράξεις γίνονται υπερβατικές, λόγος για τον οποίο επέ- 
λεξα σαν τίτλο «το υπερβατικό στάδιο της ηλικίας» αντί 
της Γ  ηλικίας ή την ηλικία της αγωνίας αν προτιμάται.

Στο υπερβατικό στάδιο που σύμφωνα με τους επι
στήμονες αρχίζει στο (+-3) 55ο έτος οι πράξεις του αν
θρώπου ενέχουν το υπερβατικό στοιχείο γιατί, ενεργο
ποιούνται μέσα σ’ ένα πλαίσιο αναμνήσεων, αναλογι
σμών, παροχής συμβουλών, δοκιμασμένων και ωρίμων 
εμπειριών, άτυπων προγραμματισμών, ελεύθερων και 
χαλαρών διαλόγων. Οι υπερβατικές πράξεις παρέχουν 
στο άτομο, αλλά και στην κοινωνία, μια εικόνα του κό
σμου που δεν μπορούσε να προκύψει από τις τυπικές ή 
διαλεκτικές πράξεις. Είναι η εικόνα της ολοκλήρωσης, 
μία εικόνα, δηλαδή, που, καθώς είναι ξεκαθαρισμένη 
από συχνά παραπλανητικές λεπτομέρειες αποκαλύπτει 
τις γενικές σταθερές αρχές, οι οποίες συγκρατούν τα 
διάφορα μέρη σε ενιαίο όλο. Η προσωπική ανάπτυξη 
στην ώριμη και γεροντική ηλικία βρίσκεται σε δυναμική 

ΤΟΥ σύνθεση ανάμεσα στη βιολογική καθίζηση των οργανι- 
ΒΑΣ1ΛΕΙ0Υ ΓΑΤΙΑ κών αποθεμάτων και την ανάπτυξη του εγώ, που παρά 

ΑΣΤΥΝ· τον περιορισμό των αποθεμάτων εξηγεί τη δημιουργική 
ΥΠΟΔ/ΝΤΗ αναδιοργάνωση και ανάταση του εγώ.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι το στάδιο αυτό της 
ηλικίας, επηρεάζει τον ψυχικό κόσμο του ατόμου με εκ
δηλώσεις ανάλογης εξωτερικής συμπεριφοράς. Στην 
ηλικία αυτή εξαιτίας της μειωμένης λειτουργίας των μυ
ϊκών τους αναστολών και της πτώσεως κατά ένα μέρος 
των ψυχικών και πνευματικών τους λειτουργιών καθί
στανται αδύνατα άτομα και περιπίπτουν σε θέση ατό
μων υψηλού θυματοποιητικού κινδύνου.

Οι μεταβολές αυτές κατά ένα μεγάλο μέρος είναι φυ
σιολογικές, εξαιτίας των οποίων μπορεί ο άνθρωπος να 
χάσει ή και να αυξήσει την παρορμητική του τάση. Μια 
από τις ριζικές αυτές μεταβολές περνά ο άνθρωπος και 
στην γεροντική ηλικία, στην οποία έχει ν’ αντιμετωπίσει 
συντριπτικά πολλές φορές γεγονότα. Σε καμία άλλη πε
ρίοδο της ζωής του ανθρώπου, δεν υπάρχει τόση έντα
ση: έχοντας εναντίον του τη συχνά ανυποψίαστη πραγ
ματικότητα της αυριανής ημέρας, την απώλεια προσφι
λών προσώπων, οικονομικές δυσκολίες, ακόμη και με 
καλό προγραμματισμό, ασθένειες, χηρεία κλπ που δη
μιουργούν μια πολύ δύσκολη για τον άνθρωπο κατά
σταση, που κατά κανόνα είναι φυσιολογική και κανονι
κή. Όμως δημιουργεί μια σωματική και ψυχολογική αδυ
ναμία, που δεν είναι δύσκολο, κακότροπα άτομα να την 
εκμεταλλευθούν με εγκληματικότητα ή παραμέληση. 
Όμως τόσο το ποινικό δίκαιο όσο και η ψυχολογία, η γε
ροντολογία και η ψυχιατρική, δεν αντιμετωπίζουν τη γε
ροντική ηλικία ως χρονολογική ανωμαλία της ζωής, μα 
σαν μια φυσιολογική και συναισθηματική εξέλιξη.

Όμως οι ηλικιωμένοι πολλές φορές υφίστανται και 
σωματικές και ψυχολογικές κακοποιήσεις για τις οποίος 
επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας, τα οποία τα 
περισσότερα που λαμβάνονται και προτείνονται είναι 
κοινωνικά.

Το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας διατηρεί ιδιαίτερη δι
εύθυνση προστασίας ηλικιωμένων και λαμβάνει ιδιαίτε
ρα κοινωνικά μέτρα, τα οποία συνοπτικά είναι τα εξής: 
Εργασία στην ώριμη ηλικία, λύση των συνταξιοδοτικών 
τους θεμάτων, ανάγκη μέριμνας και περίθαλψής, χορή
γηση ειδικών πόρων, οικογενειακή εκπαίδευση, εξα
σφάλιση κατοικίας, εξασφάλιση κοινωνικής ζωής, λει
τουργία 360 ΚΑΠΗ, που παρέχουν ανοικτή φροντίδα, 
πλήρη πρωτοβάθμια υγεία, ψυχαγωγία, λουτροθερα-
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πεία, κατασκηνώσεις το καλοκαί
ρι για μοναχικά άτομα, σύνταξη 
ανασφαλίστων, κοινωνικοί ξενώ
νες, πρόγραμμα βοήθειας στο 
σπίτι, νοσοκομειακή περίθαλψη, 
εφαρμογή προγραμμάτων στήρι
ξης ΟΗΕ κ.ά.

Έχουν προταθεί από την Πα
νελλήνια Εταιρεία Θυματολογίας 
που τελευταία δραστηριοποιείται 
σε πάρα πολλούς τομείς, πολλά 
κοινωνικά μέτρα, που μπορούν να 
λαβαίνουν οι Δήμοι και Κοινότη
τες και άλλοι κοινωνικοί και ιδιω
τικοί φορείς.

Για τα άτομα της Γ  ηλικίας έχει 
προταθεί ιδιαίτερα τόσο από το 
Κράτος όσο και από την οικογέ- 
νειά τους και τους κοινωνικούς 
φορείς η επίδειξη ιδιαίτερης 
στοργής, προστασίας και αγά
πης, λαμβάνοντας υπόψη τις σω
ματικές και πνευματικές τους 
αδυναμίες και τις ιδιαίτερες ανά
γκες τους για μια ειδική βοήθεια. 
Ο Μέγας Βασίλειος διδάσκει σχε
τικά: Μιμηθείτε τους πελαργούς, 
που όταν οι γονείς τους γυμνω
θούν από τα φτερά τους λόγω 
γήρατος, τους βάζουν ανάμεσά 
τους για να τους ζεστάνουν. Επί
σης τους βοηθούν να ταξιδέψουν 
μαζί τους σε ζεστές χώρες βοη
θώντας τους με το να τους σηκώ

νουν απαλά με τα γερά νεανικά φτερά τους.
Γεννάται όμως και θέμα νομικής, ποινικής και δικονο- 

μικής προστασίας των ατόμων της Γ  ηλικίας στις περι
πτώσεις που η παραμέληση ή η κακοποίηση συνιστά τη 
μορφή εγκλήματος.

Πριν όμως φθάσουμε στο σημείο αυτό, πρέπει να 
υποστηρίξουμε:

(α) Ότι κατ’ αρχή πρέπει να τηρηθεί από όλα τα μέλη 
της οικογένειας η αρχή της ανεκτικότητας και ο αμοι
βαίος σεβασμός, που μειώνουν το πάθος συγκρατούν 
τους εκνευρισμούς, δημιουργούν ένα περιβάλλον προ
σιτό, καλλιεργούν την εντιμότητα, συστηματοποιούν 
την ελπίδα που διατηρεί το κύρος της οικογένειας. Επι
βάλλεται να υπάρχει μια συνεννόηση και να έχουν ως 
αρχή οι ηλικιωμένοι, που ζουν μέσα στην οικογένεια, να 
μη αναμιγνύονται στις συγκρούσεις μεταξύ των συζύ
γων και των γονέων με τα παιδιά. Οι δε μεγαλύτεροι να 
συγχωρούν τα σφάλματα των ηλικιωμένων, που πρέπει 
πια να συνειδητοποιήσουν,, ότι οφείλονται στο προχω
ρημένο της ηλικίας τους.

(β) Να συνειδητοποιήσουν οι μεγαλύτεροι, ότι οι ηλι
κιωμένοι δεν ευθύνονται ιδιαίτερα για τη θυματοποίησή 
τους, διότι είναι άτομα σωματικά η νοητικά μειονεκτικά 
και φέρουν πλήρη και ακέραιη την ευθύνη οι δράστες, 
που έχουν την υποχρέωση να τους φέρονται με απόλυ
τη κατανόηση και σεβασμό,

(γ) Ότι η άσκηση της ποινικής δίωξης πρέπει να γίνε

ται με περίσκεψη και με τη συνείδηση της πρόκλησης 
ιδιαίτερου κοινωνικού και ηθικού κακού, όταν ασκείται 
ποινική δίωξη κατά μέλους της οικογένειας., Οφείλει κα
νείς να λαβαίνει υπόψη τον κίνδυνο του στιγματισμού 
και τη δραματοποίηση, που ακολουθούν τη δημοσιοποί
ηση των ενδοοικογενειακών συγκρούσεων.

Άλλο έγκλημα κακοποίησης που προξενεί σοβαρότατο 
ψυχικό και ηθικό πόνο στον ηλικιωμένο είναι η εξύβριση, 
που αποτελεί ψυχική κακοποίηση είτε αυτή είναι λεκτική 
είτε είναι με χειρονομίες ( έργω εξύβριση). Κάθε άτομο 
έχει μια ηθικοκοινωνική υπόσταση, η οποία με την πάρο
δο της ηλικίας σταθεροποιείται και ενισχύεται περισσό
τερο. Έτσι όταν καθυβρίζεται το ηλικιωμένο άτομο αι
σθάνεται μια ιδιαίτερη ψυχική ταπείνωση και κατάθλιψη.

Η σωματική κακοποίηση, που υφίστανται οι γέροντες, 
είτε μέσα στην οικογένειά τους, είτε έξω απ’ αυτή, απο
τελεί ίσως την πιο βαρειά κακοποίηση και τα θύματα αυ
τού του εγκλήματος μπορούν να θεωρηθούν οι πιο αξιο
λύπητοι αφενός, γιατί πολλές φορές είναι μακρόχρονη 
και καλύπτεται από τα ταμπού που υπάρχουν στην οι
κογένεια και από το φόβο του κυρίαρχου βασανιστή και 
αφετέρου, γιατί δεν είναι εύκολη η παρέμβαση των αρ
χών και τιμωρείται από τις διατάξεις του Π.Κ. περί σω
ματικών βλαβών, που διώκονται κατ' έγκληση.

Ευάλωτα είναι επίσης τα άτομα αυτά στη συκοφαντι
κή δυσφήμιση, την απειλή, την εκβίαση και τη ληστεία, 
στις κλοπές και υπεξαιρέσεις από συγγενικά και μη πρό
σωπα. Η ευπιστία και η μειωμένη ενίοτε διανοητική τους 
κατάσταση τα καθιστά συχνά θύματα απάτης, πλαστο
γραφίας και εκβιασμού πολλές φορές από συγγενικά 
πρόσωπα για να τους «γράψουν την περιουσία».

Από την άλλη το αστικό μιας δίκης δεν προστατεύει 
ουσιαστικά τους γονείς διότι κατά τον Α.Κ. αν δεν 
υπάρχουν κατιόντες, μπορούν να υποχρεωθούν κατά 
τις περιστάσεις οι ανιόντες και οι αδελφοί, εφόσον λό
γω ηλικίας, βαριάς ασθένειας ή αναπηρίας δεν μπορεί 
να διατραφεί το άτομο.

Ζήτημα γεννάται όμως, ποιος θα επιμεληθεί για την 
άσκηση της σχετικής αγωγής προς διατροφή, γιατί πολ
λοί γέροντες θα προτιμούσαν «τον εκ της πενίας θάνα
το » από τον ευτελισμό μιας σχετικής ακροαματικής δια
δικασίας. Στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να 
μπορούν να εφαρμοσθούν: (1) Η υποβολή της μηνύσε- 
ως ή εγκλήσεως από άλλο πρόσωπο και (2) να γίνεται η 
διεξαγωγή της δίκης, κεκλεισμένων των θυρών, για να 
προστατευθεί ο ιδιωτικός, ο οικογενειακός βίος του ηλι
κιωμένου και για ν’ αποφύγει μια ιδιαίτερη ψυχική τα
λαιπωρία ή το διασυρμό του.

Στις περιπτώσεις που δεν δίνουμε σημασία σ’ αυτούς 
που βρίσκονται «εκτός πεδίου δράσης... εν αποστρα
τεία» όταν δεν θέλουμε να τους βλέπουμε, δεν θέλουμε 
να τους ακούμε, ισοδυναμεί με πραγματικό δράμα το 
οποίο δεν είναι άλλο από «κοινωνικό θάνατο» των ηλι
κιωμένων ανθρώπων.... και προκειμένου να μην τον γευ
τούμε όταν έλθει... η σειρά μας, ας κάνουμε κάτι ΤΩΡΑ 
! Ως παιδιά, ως νομικοί, ως υπεύθυνοι των ΟΤΑ ως μέλη 
υπεύθυνα, τέλος πάντων, της οργανωμένης κοινωνίας 
και ας μη παπαγαλίζουμε συνεχώς ως άλλοθι της αδια
φορίας μας, την ευθύνη του απρόσωπου κράτους και 
ας επωμισθεί ένας έκαστος εξ ημών το μερίδιο ευθύνης 
του... το μερίδιο ευθύνης στον ίδιο του τον εαυτό! α
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Η δίωξη του εγκλήματος και η τιμωρία των ενόχων 
είναι ζητήματα που απασχόλησαν τις ανθρώπι
νες κοινωνίες από της δημιουργίας των. Ο τρό
πος όμως διώξεως των εγκληματιών ήταν ανά
λογος με τις κρατούσες αντιλήψεις, την εξέλιξη 

και την πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη των λαών.
Σήμερα η πλέον ασφαλής, ταχεία και αλάθητη μέθο

δος εξακρίβωσης της ταυτότητας ενός ατόμου, είναι η 
Δακτυλοσκοπική δια της οποίας εξουδετερώνονται οι 
όποιες σκόπιμες προσπάθειες μεταβολής της νομικής 
ταυτότητας ( ψευδή στοιχεία, πλαστά πιστοποιητικά 
κ.λ.π.) ή της φυσικής ταυτότητας (μεταμφίεση, πλαστι
κή εγχείριση κ.λπ.) ενός ατόμου. Ο εγκληματίας τα πά
ντα μπορεί ν’ αμφισβητήσει, τα δακτυλικά του αποτυ
πώματα ποτέ. Αυτά είναι αψευδείς μάρτυρες και αμε
ρόληπτοι. Δεν ομιλούν και όμως, για τον γνωρίζοντα αυ
τά αποκαλύπτουν περισσότερα κι από τον ομιλητικότε
ρο μάρτυρα. Είναι πάντα αμετάβλητοι στη διάθεσή 
μας, έτοιμοι να επαναλάβουν επακριβώς όσα εξ’ αρχής 
φανέρωσαν.

Στην Ελλάδα η εφαρμογή της χρήσης των δακτυλι
κών αποτυπωμάτων για την εξακρίβωση της ταυτότη
τας των συλλαμβανομένων ατόμων άρχισε το 1912 από 
τον αστυνομεύοντα την Αθήνα Υποστράτηγο Χωροφυ
λακής Εμμ. Ζυμβρακάκη και τον αείμνηστο καθηγητή 
της Ιατροδικαστικής I. Γεωργιάδη. Η προσπάθεια όμως 

_ αυτή απέτυχε, διότι τους Αστυνομικούς που εκπαίδευσε 
η Γεωργιάδης τους μετέθεσαν με το αιτιολογικό ότι δεν 

ΐρχε τέτοια ειδικότητα και ήταν ασυμβίβαστη προς 
αποστολή των ανδρών της Χωροφυλακής (!).

Το έτος 1914 έγινε νέα προσπάθεια εφαρμογής από 
τον Ιταλό διοργανωτή της Χωροφυλακής Αρθούρο Κα- 
ροσίνι ο οποίος εκπαίδευσε προσωπικά Υπαξιωματι- 
κούς της Χωροφυλακής στη Θεσσαλονίκη μέχρι το 
1916, εφαρμόζοντας τη μέθοδο του συμπατριώτη του 
Gasti. Το αρχείο όμως που δημιουργήθηκε κατεστράφη 
κατά την πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης το 1916, κι έτσι η 
προσπάθεια και μέθοδος εγκαταλείφθηκε πάλι.

Μόλις το Σεπτέμβριο του 1918, η Βρετανική Οργανω
τική Αποστολή του Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων 
επελήφθη της οργάνωσης των Εγκληματολογιών Υπη
ρεσιών, εφαρμόζοντας τη δακτυλοσκοπία με το σύστη
μα Galton - Henry προς αποκάλυψη της ταυτότητας των 
εγκληματιών.

Με το Ν. 1587/1919 και το Β.Δ. της 16-1-1919 συνε- 
στήθη στην Αθήνα το πρώτο Γ ραφείο Εγκληματολογι- 
κής Σήμανσης, η διεύθυνση του οποίου ανετέθη σε 
Αξιωματικό Χωροφυλακής (Κρεμεζής).

Το Γραφείο αστό διατηρήθηκε στη δικαιοδοσία της

Χωροφυλακής μέχρι το 1921, όταν με το Β.Δ. της 13- 
6/9-7-21 (άρθρα 125-131), που εκδόθηκε δυνάμει του Ν. 
2461/1920 «περί Αστυνομίας Πόλεων», η διεύθυνση του 
Κ.Γ.Ε.Σ. περιήλθε την Αστυνομία Πόλεων, διατηρηθείσα 
μέχρι το 1925, όταν συνεπεία αφαιρέσεως των Υπηρε
σιών Ασφαλείας από την Αστυνομία Πόλεων (από το δι
κτάτορα Θ. Πάγκαλου) δυνάμει του Ν.Δ. 18-10-1925 
«περί Οργανισμού Χωροφυλακής», οι αρμοδιότητές του 
υπήχθησαν πάλι στη Χωροφυλακή.

Με το νέο Ν.Δ., το Κ.Γ.Ε.Σ. μετονομάστηκε σε Κεντρι
κό Γραφείο Εγκληματολογιών Αναζητήσεων 
(Κ.Γ.Ε.Α.). Επίσης με το ίδιο Ν.Δ. προβλεπόταν η ίδρυ
ση Εγκληματολογικών Εργαστηρίων στις έδρες των 
Ανωτέρων Διοικήσεων Χωροφυλακής που θα εκπαιδεύ
ονταν καταλλήλως στην Κεντρική Εγκληματολογική 
Υπηρεσία, και Συνεργείων Σημάνσεως στις έδρες των 
Πρωτοδικείων με προϊσταμένους Υπαξ/κούς Χωροφυ
λακής που θα εκπαιδεύονταν στην Κεντρική Υπηρεσία.

Από τα προβλεπόμενα τότε Εργαστήρια μόνο αυτό 
της Θεσσαλονίκης λειτούργησε υπό Ανθυπομοίραρχο, 
εκ των Συνεργείων δε μόνο στις μεγάλες Διοικήσεις Χω
ροφυλακής.

Στη συνέχεια λειτούργησαν και τα λοιπά Εγκληματο- 
λογικά Εργαστήρια ως ακολούθως:
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Της Ηπείρου, τον Ιούνιο του έτους 1951 
Της Πελοποννήσου, το Μάϊο του έτους 1953 
Της Κρήτης, τον Οκτώβριο του έτους 1953 
Της Μυτιλήνης, τον Οκτώβριο του έτους 1955 

' Της Κοζάνης, τον Οκτώβριο του έτους 1955 
Της Ρόδου, το Νοέμβριο του έτους 1955 
Της Καβάλας, το Νοέμβριο του έτους 1956 
Της Λαρίσης, το Δεκέμβριο του έτους 1956 
Των Πατρών, το Φεβρουάριο του έτους 1957 
Της Κομοτηνής, τον Αύγουστο του έτους 1957 
Της Λαμίας, τον Απρίλιο του έτους 1959 
Των Πειραιώς και Νήσων, το Δεκέμβριο του έτους 1966

Το Εγκληματολογικό Εργαστήριο Θεσσαλονίκης, που 
λειτουργούσε από το 1925 με το Β.Δ. της 28-7-1951, 
προήχθη σε Υποδ/νση Εγκληματολογικών Υπηρεσιών 
Βορείου Ελλάδος (Υ.Ε.Υ.Β.Ε.).

Με το Ν.Δ. της 18-10-1925 επίσης προβλέφτηκε και η 
ίδρυση σε όλες τις φυλακές, Εγκληματικές, Επανορθω
τικές, Αγροτικές, Στρατιωτικές, Συνεργείων Σημάνσεως 
που θα λειτουργούσαν με προϊσταμένους υπαλλήλους 
των φυλακών.

Με το Ν. 3754/1929 το κεντρικό Γραφείο Εγκλ/κών 
Αναζητήσεων ονομάστηκε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΛ/ΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, τη διεύθυνση της οποίας ανέλαβε ο καθη
γητής της Εγκληματολογίας και Σωφρονιστικής του Πα
νεπιστημίου Αθηνών Κων. Γαρδίκας.

Έτσι με την οργάνωση της Δ.Ε.Υ. και την ανάληψη 
της Διεύθυνσης από τον ανωτέρω καθηγητή, επήλθε 
εναρμονισμός και συνεργασία του προσωπικού των 
δύο Σωμάτων για τη δίωξη του εγκλήματος σε όλο το 
Κράτος υπό κεντρικής Υπηρεσίας μικτού προσωπι
κού, εκλειψάσης της μέχρι τότε αδικαιολόγητης και 
ταπεινής διαμάχης Αστυνομίας - Χωροφυλακής. Τα 
του Κανονισμού λειτουργίας της Δ.Ε.Υ. ρύθμιζε το 
από 14-6-1929 Π.Δ.

Στη συνέχεια, η Δ.Ε.Υ., οργανωθείσα καλύτερα, επε- 
ξέτεινε τις δραστηριότητές της και δυνάμει του από 
12/21-8-1948 Διατάγματος, δημιούργησε Εργαστήρια 
Εγκληματολογικής Εμπειροτεχνίας, στα οποία, με βιο
λογικές χημικές και φυσικές μεθόδους επεξεργαζόταν 
τα στους τόπους των εγκλημάτων ανευρισκόμενα ίχνη, 
προς αποκάλυψη των δραστών αγνώστων εγκλημάτων 
και απόδειξη της ενοχής των.

Με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.Δ. 4101 «περί τροποποιή- 
σεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. περί Κ.Σ.Ε.Β.Χ.» προ- 
βλεπόταν η υπαγωγή της Υ.Ε.Υ.Ε.Β. και διοικητικώς στη 
Δ/νση Εγκλ/κών Υπηρεσιών, για να μην απασχολούνται 
οι υπηρετούντες εκεί σε έργα και καθήκοντα ξένα προς 
την ειδική αποστολή τους.

Επίσης στο άρθρο 24 του Κ.Σ.Ε.Β.Χ. και 4 του Ν.Δ. 
4101 καθιερώθηκε ότι ο χρόνος Υπηρεσίας στις Εγκλη- 
ματολογικές Υπηρεσίες θεωρείται μάχιμος και χρόνος 
Διοικήσεως, για να μπορεί το εξειδικευμένο προσωπικό 
να παραμένει σε αυτές.

Τέλος είχε ρυθμιστεί στον Κ.Σ.Ε.Β.Χ. όπως οι τοποθε
τήσεις και μεταθέσεις από και προς τις Εγκληματολογι- 
κές Υπηρεσίες ενεργούνται με γνώμη του Διευθυντού 
των Εγκλ/κών Υπηρεσιών.

Επειδή το έργο της Δ/νσης Εγκλ/κών Υπηρεσιών δια

φέρει από των άλλων Υπηρεσιών και απαιτεί εξειδίκευ- 
ση, λόγω της επιστημονικής και τεχνικής φύσεώς του, 
με πρόταση του καθηγητή Δ/ντού αυτής, εξεδόθη το 
από 28-1-1952 Β.Δ. «περί καθορισμού ειδικότητος στρα
τιωτικών Χωροφυλακής εις τας τεχνικός μεθόδους της 
Δ.Ε.Υ.», δια του οποίου απονεμήθηκαν επισήμως πλέον 
οι πρώτες ειδικότητες σε ορισμένους Αξιωματικούς, 
πλήρως ειδικευθέντες, οι οποίοι απετέλεσαντα στελέχη 
και πυρήνες της Υπηρεσίας αυτής.

Με το Διάταγμα 471/71 ιδρύθηκε στην Αθήνα ανε
ξάρτητη Εγκληματολογική Υπηρεσία Χωροφυλακής.

Η υπ’ αριθ. 2354 παρ.1 66/2-5-1972 Απόφαση Υπουρ
γού Δημόσιας Τάξης «περί συστάσεως Δ/νσεως 
Εγκλ/κών Υπηρεσιών Ελλάδος» καταργήθηκε με το άρ
θρο 13του Ν.Δ. 1273/72, με το άρθρο 1 του οποίου συγ
χωνεύονται και αποτελούν στο εξής ενιαία Υπηρεσία με 
τον τίτλο «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗ
ΡΕΣΙΩΝ» οι δύο Δ/νσεις Εγκλ/κών Ερευνών Χωροφυλα
κής και Αστυνομίας Πόλεων.

Διευθυντής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ. αυτού, 
τοποθετείται εισαγγελικός λειτουργός με το βαθμό του 
Αντιεισαγγελέα Εφετών και άνω.

Με το Ν.Δ. 1273/72 (Φ.Ε.Κ. 203 Α/17-11-72) η Κεντρι
κή Υπηρεσία αποτελείται από οκτώ (8) τμήματα που κα- 
τανέμονται σε δύο Υποδ/νσεις και είχε οργανική δύναμη 
197 άτομα:

Στη συνέχεια, με το Π.Δ. 342/1977 (Φ.Ε.Κ. 109 Α/18-4- 
77) «Περί κυρώσεως του Κανονισμού Λειτουργίας της 
Δ/νσης Εγκλ/κών Υπηρεσιών και των περιφερειακών αυ
τής Υπηρεσιών», τίθεται σε εφαρμογή ο νέος κανονισμός 
λειτουργίας της Δ.Ε.Υ. αποτελούμενος από (117) άρθρα.

Με το παραπάνω Π.Δ., η Δ.Ε.Ε. διαρθρώνεται σε δύο 
Υποδ/νσεις και δέκα τμήματα, ως ακολούθως:
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Α’ Υποδιεύθυνση
1. Τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό
2. Τμήμα Δακτυλοσκοπικό
3. Τμήμα Φωτογραφικό
4. Τμήμα Εργαστηρίων και Χημείου
5. Τμήμα Καταδιωκτικών που δημιουργεήται με το παρόν.

Β’ Υποδιεύθυνση
1. Τμήμα Εξερευνήσεως
2. Τμήμα Εθνικού Γραφείου Ελλάδος INTERPOL
3. Τμήμα Στατιστικής
4. Τμήμα Αρχείων
5. Τμήμα Μεθοδικοτήτων (Modus Operandi) (που δη- 

μιουργήθηκε τότε).
Τα της υπαγωγής παραμένουν ως έχουν με το Ν.Δ. 

1273/72.
Το 1984, με την ενοποίηση των δύο Σωμάτων, η Εθνι

κή Εγκληματολογική Υπηρεσία υποβαθμίστηκε οργανικά 
και εξουθενώθηκε ηθικά μετά την ένταξή της στη Δ/νση 
Ασφαλείας Αττικής, ως μία από τις πολλές Υποδιευθύν
σεις αυτής, κατά τρόπο νομικώς απαράδεκτο. Διότι πώς 
μπορεί μια Εθνική Υπηρεσία με κατά τόπο και καθ’ ύλη 
αρμοδιότητα σε όλη την Ελληνική επικράτεια να υπάγε
ται ως Υποδιεύθυνση σε μια Δ/νση του Νομού Αττικής;

Έτσι λοιπόν με το Π.Δ. 582/84 (Φ.Ε.Κ. 208 Α/21-12-84 
) «Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των κεντρικών και 
περιφερειακών Υπηρεσιών του Υ.Δ.Τ.» η Δ/νση 
Εγκλ/κών Υπηρεσιών υποβιβάστηκε σε Υποδιεύθυνση 
και υπήχθη στη Δ/νση Ασφαλείας Αττικής (άρθρο 78).

Σύμφωνα με την αρχική ρύθμιση του Π.Δ. 582/84 η 
Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (στο μεν 
άρθρο 78 του Π.Δ. 582 αναφέρεται Υποδ. Εγκλ. Ερευ
νών, ενώ στο άρθρο 82 αναφερόταν Υποδ. Εγκλημ. Υπη
ρεσιών, αντίφαση την οποία θεράπευσαν το άρθρο 8, 
παρ.4 του Π.Δ. 95/87 και τα άρθρα 7, παρ. 4 και 48, 
παρ.3 του Π.Δ. 161/88) αποτελούσε υπηρεσία της 
Δ/νσης Ασφαλείας της Γ.Α.Δ. Αττικής (άρθρο 78 
Π.Δ.582/84). Η διάρθρωση αυτή αποδείχθηκε στην πρά
ξη ατελέσφορη και γι’ αυτό τροποποιήθηκε μερικώς με 
το άρθρο 48, παρ.3 του Π.Δ. 161/88 (Α-74), το οποίο 
όριζε ότι «Η Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών 
της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής λογίζεται ως κεντρι
κή Υπηρεσία και λειτουργεί σύμφωνα με το Π.Δ. 
342/1977, εφόσον τούτο δεν αντίκειται στις διατάξεις

των Π.Δ. 582/1984, 95/1987 και του παρόντος διατάγμα
τος». Εξάλλου, με νέα συμπληρωματική διάταξη (άρθρο 
5, παρ. 3 του Π.Δ. 454/88, Φ.Ε.Κ. 206-Ατης 16/9/88), στα 
τέσσερα Τμήματα της Υποδιεύθυνσης (Εργαστηρίων, 
Εξερευνήσεων, Δακτυλοσκοπίας και Αναγνώρισης) προ
στέθηκε και Τμήμα Διοικητικού. Αλλά και οι ρυθμίσεις 
αυτές δεν έλυσαν τα ποικίλα υπηρεσιακά προβλήματα, 
και έτσι με το άρθρο 7 του Π.Δ. 198/92, (Φ.Ε.Κ. 92-Α της 
5-6-92) η Υ.Ε.Ε. αναδιαρθρώθηκε ριζικά.

Με το παραπάνω λοιπόν Π.Δ. 198/92 (Φ.Ε.Κ. 92- 
Α/5-6-92) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Γενικής 
Αστ/κής Δ/νσης Αττικής», η Υποδ/νση Εγκλ/κών 
Ερευνών της Δ/νσης Ασφαλείας Αττικής ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ 
σε Διεύθυνση Εγκλ/κών Ερευνών και καθίσταται αυ
τοτελής κεντρική Υπηρεσία με έδρα την Αθήνα υπα
γόμενη απ’ ευθείας στο Υ.Δ.Τ.

Η αποστολή και αρμοδιότητες της Δ.Ε.Ε. είναι αυτές 
που καθορίζονται στο άρθρο 1 του Π.Δ. 342/77 με την 
επιφύλαξη των παρ. ζ’, η’ και θ’ του άρθρου 24 του Π.Δ. 
582/84. Ο Δ/ντής της φέρει το βαθμό του Ταξιάρχου και 
έχει δικαιοδοσία Δ/ντή Αστυνομικής Δ/νσης.

Η Υποδ/νση Εγκλ/κών Ερευνών της Δ/νσης Ασφαλείας 
Θεσσαλονίκης με το ανωτέρω Π.Δ. καθίσταται αυτοτελής 
Υπηρεσία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, μετονομάζεται σε 
Υποδ/νση Εγκλ/κών Ερευνών Βόρειας Ελλάδας (Υ.Ε.Ε.Β.Ε) 
και υπάγεται εφεξής στη Δ/νση Εγκλ/κών Ερευνών.

Με το Ν. 2800/2000 (Φ.Ε.Κ. 41-Α/29-2-2000) «Ανα
διάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ. σύσταση Αρχηγείου Ελ
ληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 
10 αυτού, η Δ/νση Εγκλ/κών Ερευνών αποτελεί Κεντρι
κή Υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. η τοπική αρμοδιότητα της οποί
ας εκτείνεται σ’ ολόκληρη την επικράτεια.

Με το Π.Δ. 14/2001 (Φ.Ε.Κ. 12-Α/31-1-2001) που εκ- 
δόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 2800/2000, η Διεύ
θυνση Εγκλ/κών Ερευνών υπάγεται στο Αρχηγείο Ελλη
νικής Αστυνομίας, εποπτεύεται και ελέγχεται από το Γε
νικό Επιθεωρητή Αστυνομίας και αποτελεί την Εθνική 
Εγκληματολογική Υπηρεσία της Χώρας.

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων και των περιφερεια
κών της Υπηρεσιών στα οποία διαρθρώνεται η Δ.Ε.Ε. 
προβλέπονται και ασκούνται με βάση τις διατάξεις του 
Π.Δ. 342/77 (109-Α) όπως ισχύουν κάθε φορά.

Η Διεύθυνση Εγκλ/κών Ερευνών σήμερα αποτελεί την 
σπονδυλική στήλη στον κορμό της Ελληνικής Αστυνο
μίας και είναι η Εθνική Υπηρεσία Επιστημονικοτεχνικής 
Υποστήριξης και Αρμοδίων Αρχών επιβολής του Νόμου 
στον τομέα της Εγκληματολογικής Επιστήμης και στην 
πάλη κατά του εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

Είναι γνωστό ότι οι καταθέσεις και ομολογίες των κα
τηγορουμένων για αποδοχή διάπραξης εγκλημάτων συ
νήθως ανακαλούνται στις αίθουσες των δικαστηρίων 
(επικαλούμενοι άσκηση σωματικής-ψυχολογικής βίας 
υπό των διωκτικών Αρχών), και θα καταρρίτττονται αν 
δεν επιβεβαιώνονται και τεκμηριώνονται με επιστημονι
κό και αδιαμφισβήτητο τρόπο από το έμπειρο και άρτια 
εξειδικευμένο προσωπικό της Δ.Ε.Ε. στα πλέον σύγ
χρονα Εργαστήρια που διαθέτει.

Με τη διαδικασία αυτήν της Επιστημονικής τεκμηρίω
σης και τ ’ αποτελέσματά της, εδραιώνεται και το συναί
σθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης των πολιτών προς 
την Αστυνομία. Q
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ΜΑΚΡΟΦΟΪΟΓΡΑΦΙΑ

Π
ολλές φορές οι ερασιτέχνες φωτογράφοι αισθά
νονται ότι δεν έχουν θέματα να φωτογραφήσουν. 
Αυτό όμως συμβαίνει σπάνια σε όσους ασχολού
νται με τη φωτογράφηση μικρών αντικειμένων, τη 
μακροφωτογραφία.

Αγαπημένο θέμα όλων είναι τα λουλούδια. Όταν μά
λιστα πάνω στο λουλούδι καθίσει και κάποια μέλισσα, 
τότε έχουμε «το κερασάκι επάνω στην τούρτα». Όμως 
τα θέματα που μπορούμε να καλύψουμε είναι απεριόρι
στα, αρκεί να αφήσουμε να δουλέψει λίγο η φαντασία 
μας. Μια σταγόνα που πέφτει από την μισάνοιχτη βρύ
ση μας, δύο ζάρια μέσα σε ένα τάβλι κλπ. Αν μάλιστα 
κάνουμε λήψεις του ίδιου θέματος από διαφορετικές 
γωνίες, θα έχουμε τελείως διαφορετικές φωτογραφίες.

Όσοι προσπαθούν να πάρουν τέτοιου είδους φωτο
γραφίες για πρώτη φορά, διαπιστώνουν συνήθως με 
απογοήτευση ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Τα συνηθισμέ
να προβλήματα είναι άτι οι κλασικοί φακοί δεν εστιά
ζουν τόσο κοντά όσο θα θέλαμε, το θέμα που βλέπουμε 
μέσα στο σκόπευτρο της μηχανής τόσο εντυπωσιακό

στην φωτογραφία φαίνεται πολύ μικρό και ασήμαντο 
και τέλος είναι εύκολο να πάρουμε θολές φωτογραφίες.

Η τέχνη της μακροφωτογραφίας έχει κάποιες απαι
τήσεις. Για να πάρουμε τέτοιες φωτογραφίες χρειαζό
μαστε ειδικό εξοπλισμό. Οι συνηθισμένες «κόμπακτ» 
ερασιτεχνικές φωτογραφικές μηχανές δε θα μας βοη
θήσουν καθόλου. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιή
σουμε φωτογραφικές μηχανές τύπου «ρεφλέξ» με φα
κούς που αλλάζουν, κατά προτίμηση χειροκίνητης 
εστίασης. Επίσης είναι απαραίτητο να έχουμε τρίποδα 
για να στηρίζουμε σταθερά τη φωτογραφική μηχανή 
και βέβαια ντεκλανσέρ, ένα καλώδιο ή «ντίζα» με κου
μπί την άκρη, που θα μας βοηθάει να κάνουμε λήψεις 
χωρίς να κουνάμε καθόλου την μηχανή την ώρα που 
πατάμε το κουμπί του κλείστρου.

Γ ια λήψεις «μάκρο» μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
τους φακούς που ήδη έχουμε. Οι ευρυγώνιοι φακοί θα 
μας δώσουν υπέροχες φωτογραφίες «μάκρο», όταν 
τους προσαρμόσουμε στην μηχανή αντεστραμμένους. 
Θα χρειαστούμε μόνο ένα ειδικό εξάρτημα (reversing 
ring) που κοστίζει λίγα Ευρώ στην αγορά. Η τεχνική λή
ψης με αυτό τον τρόπο άρμοσης είναι ασυνήθιστη. Η 
εστίαση γίνεται πλέον μετακινώντας όλο το σύνολο μη
χανής - τρίποδα, μέχρι να δούμε μέσα στο σκόπευτρο 
σε μία συγκεκριμένη απόσταση το θέμα μας εστιασμέ
νο. Οι μεγεθύνσεις όμως που πετυχαίνουμε έτσι είναι 
εντυπωσιακές, μεγαλύτερες από ότι θα είχαμε με έναν 
ειδικό φακό «μάκρο». Σε τηλεφακούς μπορούμε να προ
σαρμόσουμε ένα φίλτρο close up (με κόστος 10 -15 Ευ
ρώ περίπου) και θα έχουμε πολύ ενθαρρυντικά αποτε
λέσματα. Όσο για τον κλασικό νορμάλ 50άρη φακό μας, 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις δύο παραπάνω 
τεχνικές. Γ ια όποιους έχουν την ευχέρεια και τη διάθε
ση να ξοδέψουν περισσότερα, υπάρχουν ειδικά εξαρτή
ματα (φυσούνες, δακτύλιοι προέκτασης) που προσαρ
μόζονται μεταξύ της φωτογραφικής μηχανής του φα
κού και αυξάνουν την απόσταση φακού-φιλμ.

Συνδυάζοντας τα παραπάνω εξαρτήματα και τεχνικές 
έχουμε τη δυνατότητα να αναπαράγουμε εικόνες στο 
αρνητικό μεγαλύτερες από το πραγματικό τους μέγε
θος. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι σε τέτοιες λήψεις
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το βάθος πεδίου, το καθαρά εστιασμένο τμήμα της ει
κόνας, είναι ελάχιστο. Ο συνδυασμός του μικρού βά
θους πεδίου και της μεγέθυνσης της εικόνας, που γίνε
ται κατά την εκτύπωση, κάνει το τελικό αποτέλεσμα δύ
σκολο να αναγνωριστεί από τρίτους. Έτσι θα αναγκα
στούμε πολλές φορές να εξηγήσουμε σε όσους δείξου
με τις φωτογραφίες μας τι ήταν το θέμα που φωτογρα
φίσαμε. Τέλος για όσους πρέπει να κάνουν επαγγελμα
τική εργασία, καθώς και για τους εραστές της τέχνης, 
υπάρχουν οι ειδικοί φακοί μάκρο, που είναι εξ αρχής 
σχεδιασμένοι για να εστιάζουν σε πολύ κοντινές απο
στάσεις. Οι περισσότεροι από αυτούς μπορούν να ανα
παράγουν μια εικόνα στο αρνητικό ίσο με το πραγματι
κό της μέγεθος.

Για να φωτίσουμε τις λήψεις μας, δεν πρέπει να ξε
χνάμε ότι, τα κοινά φλας είναι ακατάλληλα για αυτού 
του είδους τη φωτογράφηση, γιατί είναι πολύ ισχυρά. 
Είναι λοιπόν απαραίτητο να χρησιμοποιούμε «ring- 
flash», ειδικά κατασκευασμένα για μάκρο, με πολύ μικρή 
ισχύ (guide number περίπου 5 στα 100 Asa).

Η συνέχεια παραμένει δύσκολη. Όμως όλα τα ωραία 
έχουν κάποιο βαθμό δυσκολίας. Η παραμικρή κίνηση 
της μηχανής θα μας δώσει ένα θολό αρνητικό. Ένα 
σφάλμα λίγων χιλιοστών του μέτρου στην εστίαση είναι 
αρκετό για να καταστρέψει τη λήψη μας. Ένα μικρό λά
θος στον υπολογισμό του φωτισμού είναι αρκετό για να 
μας δώσει καμένα ή αδύνατα αρνητικά. Αν μετακινηθεί 
το φλας μερικά εκατοστά από την ιδανική του θέση, ο 
φωτισμός του αρνητικού θα αλλάξει σημαντικά. Και φυ
σικά δεν πρέπει να ξεχνάμε όταν χρησιμοποιούμε φυ- 
σούνες ή δακτυλίους προέκτασης ότι, τα εξαρτήματα 
αυτά έχουν μειώσει την φωτεινότητα του φακού σημα
ντικά (ένα σετ τριών δακτυλίων προέκτασης υποτετρα- 
πλασιάζει συνήθως τη φωτεινότητα του φακού).

Και φτάνουμε στην λήψη. Η φωτογραφική μας μηχα
νή είναι έτοιμη, στηρίζεται σε τρίποδα και το ντεκλαν- 
σέρ είναι στη θέση του. Η συνηθισμένη τεχνική είναι, 
αφού περιστρέφουμε το δαχτυλίδι εστίασης προς το 
πιο κοντινό σημείο εστίασης του φακού μας, μετακινού
με τον τρίποδα μαζί με τη μηχανή μέχρι να δούμε στο 
σκόπευτρο καθαρά το θέμα μας. Στη συνέχεια, αφού 
διορθώσουμε αν χρειάζεται τη στήριξη της μηχανής 
επάνω στον τρίποδα, κάνουμε την τελική ρύθμιση στην 
εστίαση και ακολούθως κάνουμε τη λήψη. Και τέλος για 
όσους προσπαθήσουν, δεν πρέπει να ξεχνούν ότι οι 
πολλές λήψεις του ίδιου θέματος με διαφορετικές ρυθ
μίσεις διαφράγματος σώζουν συνήθως την κατάσταση 
από τυχόν λάθη.

Όπως πολλά θέματα, έτσι και η μακροφωτογραφία 
βρίσκει εφαρμογές στην καθημερινή αστυνομική 
πρακτική.

Κατά την εξερεύνηση και φωτογράφηση του τόπου 
του εγκλήματος, πολλές φορές είναι απαραίτητο να 
φωτογραφίσουμε κάποιο πειστήριο ιδιαίτερα μικρό. 
Επίσης πολύ συχνά χρειάζεται να φωτογραφηθούν μι- 
κροσκοπικά ευρήματα από τις Υπηρεσίες Δίωξης Αρ
χαιοκαπηλίας (αρχαία νομίσματα, κοσμήματα κ.λ.π.). Εί
ναι λοιπόν καθημερινή πρακτική για τους συναδέλφους 
που υπηρετούν στις Υπηρεσίες Εγκληματολογιών 
Ερευνών να κάνουν τέτοιου είδους λήψεις.

Παρόμοιες ανάγκες προκύπτουν καθημερινά και στις

Υπηρεσίες Δίωξης Ναρκωτικών, και μάλιστα με μεγαλύ
τερη συχνότητα. Το πιο συνηθισμένο θέμα είναι τα χά
πια «έκσταση».

Τα χάπια «έκσταση» είναι συνθετικό ναρκωτικό, πα
ρόμοιο στη μορφή με τα συνηθισμένα χάπια που κυκλο
φορούν στο εμπόριο. Το μέσο μέγεθος τους είναι δια
μέτρου 7mm, όσο περίπου μια παιδική ασπιρίνη. Τα ερ
γαστήρια που τα παρασκευάζουν αλλάζουν συχνά το 
χρώμα και το ανάγλυφο σύμβολο των χαπιών, με απο
τέλεσμα να εμφανίζονται συνεχώς διαφορετικά σχέδια, 
κάθε φορά που οι αστυνομικοί κατάσχουν κάποιες πο
σότητες. Επειδή είναι αναγκαίο να ενημερώνονται οι 
Αστυνομικές Υπηρεσίες και άλλων χωρών, κάθε φορά 
που οι υπηρεσίες κατάσχουν χάπια «έκσταση», στέλ
νουν πέρα από αναφορά περιγραφής τους (βάρος - μέ
γεθος - χρώμα των εν λόγω χαπιών) και φωτογραφία 
τους. Παρόμοιες φωτογραφίσεις γίνονται και σε άλλες 
μορφές συνθετικών ναρκωτικών, όπως το L.S.D. (κομ
ματάκια χαρτιού που φέρουν διάφορα σχήματα και είναι 
εμποτισμένα με ναρκωτική ουσία).

Είναι δύσκολο να αναλύσουμε όλες τις τεχνικές αυ
τού του χόμπι καθώς και όλες τις εφαρμογές του, γιατί 
θα απαιτούσε πολύ χώρο. Πέρα από τις βασικές αρχές, 
ο καθένας από όσους ασχολούνται βρίσκει και κάποι
ους δικούς του τρόπους. Ίσως οι φωτογραφίες που συ
νοδεύουν αυτό το κείμενο κεντρίσουν το ενδιαφέρον 
κάποιων και προσπαθήσουν...

Ανθυπαστυνόμος 
Αθανάσιος Γιαννακός 

Γ ραφείο Δημοσίων Σχέσεων Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης

697



CR
S N

o 1
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

i f  n l v  προσώπων inq ΓαΠΠίΟζ

C.R.S.

Η Υπηρεσία Προστασίας Υψηλών Προσώπων της 
Γαλλίας, που ονομάζεται CRS No 1, διασφαλίζει 
τις αποστολές-συνοδείες επισήμων, με διακριτι
κή προστασία αλλά και με εμφανείς συνοδείες. 
Στις αρμοδιότητες της επίσης εμπίπτει και η φύ

λαξη κατοικιών επισήμων προσώπων. Οι αποστολές 
διεκπεραιώνονται είτε με στολή είτε με πολιτικά. Αποτε
λεί μια από τις πρωτοπόρες Υπηρεσίες στον κόσμο και 
τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Εθνικής 
Αστυνομίας της Γαλλίας.

Στην Υπηρεσία αυτή εκπαιδεύτηκαν από 1-9-2002 μέ
χρι και 14-9-2002 πέντε εκπαιδευτές του Τμήματος Ειδι
κής Μετεκπαίδευσης Οδηγών (ΤΕΙΜΟ) της Ελληνικής 
Αστυνομίας στη γρήγορη συνοδεία επισήμων με μοτο
σικλέτες και με αυτοκίνητα.Το πρόγραμμα περιελάμβα- 
νε δύο εβδομάδες εκπαίδευσης: η πρώτη εβδομάδα πε
ριείχε θεωρητικά θέματα ασφαλούς και γρήγορης συ
νοδείας επισήμων με μοτοσικλέτες, καθώς και πρακτική 
εξάσκηση στους δρόμους του Παρισιού, από τη διάση
μη Γαλλική Υπηρεσία μοτοσικλετιστών, η οποία φημίζε
ται για τις επιδείξεις στα ακροβατικά με μοτοσικλέτες.

Η δεύτερη εβδομάδα περιελάμβανε πρακτική εξά
σκηση γρήγορης και ασφαλούς οδήγησης αυτοκινήτου, 
σε ειδική πίστα αυτοκινήτων στην πόλη Nantes καθώς 

και εκπαίδευση με εξομοιωτή - μηχάνημα ολισθη
ρότητας και φρενογράφο.

Όπως οι ίδιοι οι εκπαιδευθέντες δήλωσαν, επρό- 
κειτο για μια ιδιαιτέρα υψηλού επιπέδου και απαι
τήσεων εκπαίδευση από την οποία αποκόμισαν ου
σιώδης γνώσεις που με τη σειρά τους θα μεταδώ
σουν στους εκπαιδευόμενους από την Υπηρεσία 
τους Αστυνομικούς.

Στο σημείο αυτό και πριν προχωρήσουμε στην 
ανάλυση των παρεχομένων Υπηρεσιών από την Γαλ

λική Υπηρεσία Προστασίας Υψηλών Προσώπων (CRS 
No 1), ας δούμε για λίγο την ιστορική διαδρομή της.

Ένα Διάταγμα της 8 Δε
κεμβρίου 1944, επικυ
ρωμένο με θέσπισμα 
της 7 Μαρτίου 1945, 
που υπέγραψε ο Πρόε
δρος της Προσωρινής 
Κυβέρνησης, Στρατη
γός Ντε Γκολ, ίδρυσε 
τις «Εποχούμενες Αστυ
νομικές Δυνάμεις»: Την 
Υπηρεσία Ασφαλείας 
της Δημοκρατίας.

Κληρονόμος της «Ειδικής Ομάδας Προστασίας», που 
υφίστατο από την εποχή της Απελευθέρωσης του Παρι
σιού, και στη συνέχεια της «Ομάδας Επισήμων Ταξι- 
διών», ανέλαβε την ευθύνη της προστασίας και της 
ασφάλειας των πλέον επισήμων προσωπικοτήτων της 
Γ αλλίας και ξένων που την επισκέπτονταν.

Στις 15 Απριλίου 1946 «γεννήθηκε» το Μοτοσικλετι- 
στικό Τμήμα της Φρουράς του Πρωθυπουργού, η ευθύ
νη του οποίου επεκτάθηκε αργότερα και στην ασφάλεια 
του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Στις 16 Οκτωβρίου 1994, ένα Προεδρικό Διάταγμα 
έθεσε την CRS Νο1 στη διάθεση του αρχηγού της Υπη
ρεσίας Ασφαλείας Υψηλών Προσώπων. Εν τούτοις, αιπή 
η μονάδα ανήκει στην Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας.

Ειδικότερα, η Υπηρεσία αυτή:
• Είναι υπεύθυνη για τη στατική φρούρηση επίσημων 

κατοικιών.
• Διασφαλίζει τη μόνιμη φρούρηση των επίσημων κα

τοικιών του Γάλλου Πρωθυπουργού, του Υπουργού 
Εξωτερικών, καθώς και του κάστρου του Rambouillet, 
που χρησιμοποιείται ως Προεδρική κατοικία. Το ίδιο επί
πεδο προστασίας προσφέρεται σε διεθνούς φήμης 
προσωπικότητες που επισκέπτονται το Παρίσι ή την 
επαρχία της Γ αλλίας γενικότερα, και

•  Αποδίδει τιμές σε επίσημες εκδηλώσεις.

Συνοδείες Ασφαλείας._______

Εκτελούν συνοδείες ασφαλείας και γενικότερα ευθύ- 
νονται με την προστασία υψηλών προσώπων με: πεζή 
περιπολία, εποχούμενη συνοδεία, στατική σκοπιά, ελεύ
θερους σκοπευτές, βιντεοσκόπηση κ.λ.π.

Τομέας Μοτοσικλετιστών συνοδείας
Χρησιμοποιούνται για εξειδικευμένες αποστολές συ

νοδείας και ως προπομποί. Στις περιπτώσεις συνοδειών 
με πολιτικά, χρησιμοποιούνται δυο αστυνομικοί σε κάθε 
μηχανή. Παράλληλα, προσφέρουν «υπηρεσίες τιμής», 
συνοδεύουν υψηλά πρόσωπα.

Στο σημείο αυτό βέβαια αξίζει να τονιστεί ότι ένας μι
κρός, αριθμός των υπηρετούντων στην ως άνω Υπηρε
σία ανήκουν στο Club Μοτοσικλετιστών «Εθνικής Ασφά
λειας» και επιδίδονται συστηματικά στην πρακτική των 
ακροβατικών και σε τακτά χρονιά διαστήματα παρου
σιάζουν στο κοινό «επικίνδυνες φιγούρες» με μηχανές.

Αναμφίβολα πρόκεπαι για μια Υπηρεσία με μεγάλη πα
ράδοση που απολαμβάνει της εκτίμησης και του θαυμα
σμού όλων! Ένα πραγματικό παράδειγμα προς μίμηση! Π
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

ΑγκάΒι Κρι'ηι
κιι o im o to ili
«Όταν ρωτήθηκε η Αγκάθα Κρίστι αν την ανησυχεί το 
γεγονός ότι ο σύζυγός της, ο αρχαιολόγος Μαξ Μαλόουν 
είναι 15 χρόνια νεώτερός της, απάντησε με το χιούμορ 
ανθρώπου που ξέρει να αυτοσαρκάζεται, ότι με 
δεδομένο το ενδιαφέρον του συζύγου της για 
τα πολύ παλιά πράγματα, έχει την βάσιμη ελ
πίδα να γίνεται γι αυτόν με την πάροδο του 
χρόνου όλο και πιο ενδιαφέρουσα».

Η
 Αγκάθα Κρίση υπήρξε από τους πιο διάσημους 

εκπροσώπους του ευρωπαϊκού αστυνομικού μυ
θιστορήματος. Τα βιβλία της: «Δέκα Μικροί Νέ
γροι», «Φόνος στο Οριάν Εξπρές», «Έγκλημα 
στον Νείλο» έμειναν σαν κλασικά δείγματα μιας 

απαράμιλλης τεχνικής. Πολλά από τα έργα της έγιναν 
κινηματογραφικές επιτυχίες, Τον περίφημο Ηρακλή 
Πουαρώ ενσάρκωσε ο Πήτερ Ουστίνωφ, ενώ η Μις 
Μάρμπλ βρήκε την ιδανική της ερμηνεύτρια στο πρό
σωπο της Μάργκαρετ Ράδερφορντ. Το ιδιαίτερα ατμο
σφαιρικό βιβλίο της, «Ποντικοπαγίδα», έσπασε όλα τα 
ρεκόρ παραστάσεων σε θεατρική σκηνή του Λονδίνου, 
συμπληρώνοντας 50 χρόνια παραστάσεων.

Ο δεύτερος γάμος της με τον αρχαιολόγο Μαξ Μα
λόουν και τα ταξίδια που έκανε μαζί του στην Συρία 

και το Ιράκ, η παραμονή της στους 
χώρους των ανασκαφών, καθώς και το 
ενδιαφέρον που έδειξε η ίδια για την 
αρχαιολογία, της έδωσαν καινούργιες 
ιδέες. Ο τόπος του εγκλήματος δεν 
ήταν πια μόνο το ομιχλώδες και βροχε
ρό Λονδίνο, ούτε οι ειδυλλιακές εξοχές 

της αγγλικής υπαίθρου «όπου τίποτα δεν 
θα μπορούσε να συμβεί», αλλά οι αρχαι
ολογικοί χώροι, οι χώροι ανασκαφών και 
η περιοχή της αρχαίας Αιγύπτου. Στα βι
βλία αυτά είναι φανερή η γνώση της ιστο
ρίας, η εξοικείωση της συγγραφέως με την 
καθημερινή ζωή στη αρχαία Αίγυπτο και 
συγχρόνως αποδίδεται αριστοτεχνικά η 
ατμόσφαιρα που δημιουργείται κατά την 

διάρκεια των ανασκαφών, όπου άνθρωποι συχνά προ
ερχόμενοι από διαφορετικές χώρες με διαφορετικά 
γνωστικά πεδία συνυπάρχουν μακριά από τον δικό 
τους πολιτισμό προσπαθώντας να μελετήσουν έναν 
πολιτισμό που τους είναι αγαπητός.

Οι περιγραφή των αρχαιολογικών εργασιών, το λιτά 
σπίτια της αποστολής με τους τεράστιους πάγκους. Εκεί 
όπου τα κεραμικά διορθώνονται, ταξινομούνται και παίρ
νουν ετικέτες. Τα ξύλινα κιβώτια όπου τοποθετούνται τα 
όστρακα. Το μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον που πα
ρουσιάζουν ευρήματα καθημερινά, κατασκευασμένα 
από φτηνά υλικά, αντίθετα από τα πανάκριβα αντικείμε
να των βασιλικών τάφων που εμφανίζονται με μεγάλους 
τίτλους στις εφημερίδες. Η Αγκάθα Κρίση αναφέρεται 
σε όλα αυτά με μεγάλη αγάπη: «Αυτές είναι οι χύτρες 
μας». «Σ αυτό το μεγάλο σιλό αποθηκεύαμε το σιτάρι 
μας». «Μ αυτές τις κοκάλινες βελόνες ράβαμε τα ρούχα 
μας». «Αυτά ήταν τα σπίτια μας, αυτό το λουτρό μας και 
αυτό το αποχετευτικό μας σύστημα». «Εδώ, σε τούτο το 
δοχείο είναι τα χρυσά σκουλαρίκια από την προίκα της 
κόρης μου». «Όλες αυτές οι χύτρες είναι πολύ συνηθι
σμένου τύπου. Θα βρεις εκατοντάδες από αυτές. Τις 
αγοράζουμε από τον κεραμοποιό της γωνίας. Τον Γούλ-
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Ανάμεσα στο δεύτερο σύζυγό της Max Mallowan και 
την κόρη της Rosalind.

γουωρθ είπες; Έτσι τον λέτε εσείς στην εποχή σας;»
Μέσα από αυτήν την προσπάθεια μελέτης των σκο

τεινών εποχών της προϊστορίας, εποχών που δεν 
υπάρχουν γι αυτές γραπτά μνημεία αλλά μόνο αγγεία 
και σχέδια σπιτιών, φυλαχτά, στολίδια και χάντρες που 
μένουν για να μας δώσουν τη βουβή μαρτυρία τους 
σχετικά με την ζωή που ζούσαν τότε οι άνθρωποι, μέ
σα λοιπόν απ όλα αυτά παρουσιάζεται μια εικόνα εν
διαφέρουσα, όχι μόνο για τον αρχαιολάτρη αλλά και 
για τον συγγραφέα. Έτσι η Αγκάθα Κρίση κάτω από 
την επιρροή της ατμόσφαιρας των αρχαιολογικών 
ερευνών και έχοντας πάντα στο μυαλό της το έγκλη
μα, πάντρεψε το αντικείμενο των δικών της ενδιαφε
ρόντων με τα ενδιαφέροντα του συζύγου της. Έτσι 
προέκυψε το μυθιστόρημα του οποίου η υπόθεση δια
δραματίζεται στην αρχαία Αίγυπτο, στο οποίο εκτός 
από την χαρακτηριστική για την συγγραφέα πλοκή 
έχουμε μια πολύ εύστοχη περιγραφή της καθημερινό
τητας της Αρχαίας Αιγύπτου του 2000 π.Χ., όπως η δο
μή του τυπικού αρχοντόσπιτου, η ιεραρχία μέσα στην 
αιγυπτιακή οικογένεια, ο τρόπος εκμετάλλευσης της 
αγροτικής παραγωγής και η διατήρηση των πολιτικών 
και κοινωνικών ισορροπιών. Όλα αυτά συνθέτουν μια 
πολύ καλή γνώση των δεδομένων της αρχαίας Αιγύ
πτου. Αλλά και στο βιβλίο «Έγκλημα στο Νείλο», ενώ η 
υπόθεση διαδραματίζεται στην σύγχρονη εποχή, έχει 
πολλές εικόνες από τους αρχαιολογικούς χώρους της 
Αιγύπτου τους οποίους επισκέπτονται οι ήρωες της 
συγγραφέως ,τυπικοί Άγγλοι αστοί που χωρίς να χά
νουν το φλέγμα τους διαπράττουν στυγνούς φόνους 
με φόντο την πυραμίδα του Χέοπος.

Συχνά οι κριτικοί βλέπουν μόνο την μπανάλ πλευρά 
των βιβλίων της και παραβλέπουν την δεξιοτεχνία 
της. Συγκρίνοντάς την με τους Ντάσιελ Χάμετ, Ρέη- 
μοντ Τσάντλερ και Πατρίτσια Χάισμιθ που παρουσιά
ζονται να υπηρετούν ένα δράμα βαθιά ανθρώπινο, 
της καταλογίζουν αδιαφορία για τις κοινωνικές πα
ραμέτρους, σχηματοποίηση των χαρακτήρων, και εκ- 
κεντρικότητα των ηρώων. Κανένας όμως δεν ξεχνάει 
ότι είναι η ταλαντούχα Αγκάθα που με μια μόνο εύ
στοχη λέξη, με μια ασυνήθιστη πρόταση σε κάνει να 
σκεφτείς αυτό που επιδιώκει.

Σε αντίθεση με πολλούς άλλους συγγραφείς αστυνο
μικών βιβλίων που προσπαθούν απεγνωσμένα να εντυ
πωσιάσουν, περιγράφοντας αποτρόπαια εγκλήματα 
που κάνουν τον αναγνώστη να φοβάται να γυρίσει σελί
δα ή ακόμα χειρότερα δεν τον πείθουν καθόλου, η Κυ
ρία της αστυνομικής λογοτεχνίας περιορίζει την βία στο 
ελάχιστο δυνατό, ίσα-ίσα για να έχουμε το απαραίτητο 
πτώμα_ και μετά αρχίζει η περιπέτεια: το προβλέψιμο 
αλλά πάντα γοητευτικό παιχνίδι με τον αναγνώστη στο 
οποίο η Αγκάθα έχει πάντα το πάνω χέρι.

Πρωινό στη Βαγδάτη, πάνω από τον Τίγρη. ΠΥ ΖΩΗ ΚΩΣΤΑΒΑΡΑ
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Η επανάσταση τηε Γενετικής
Η αλματώδης εξέλιξη στο χώρο των επιστημών και ε ι
δικότερα εκείνη στο χώρο της γενετικής επεκτείνουν 
καθημερινά και περισσότερο το γνωστικό όριο του 
ανθρώπου, φλερτάροντας με «άκρα» επικίνδυνα. Α
νεξερεύνητες έως τώρα πτυχές του μυστηρίου της  
ζωής αποκαλύπτονται στην άνθρωπο, θέλγουν αλλά 
και τρομάζουν με το μεγαλείο τους, θέτουν πλέον ε 
πιτακτικά ερωτήματα για το μέλλον, για τα όρια της έ 
ρευνας σε τόσο ευαίσθητους τομείς. Ο φόβος κατά
χρησης της γνώσης ανησυχεί τον απλό άνθρωπο, που 
στέκεται ενεώς μπροστά στο μέλλον. Πρέπει να τ ε 
θούν όρια στην έρευνα; Μπορούμε να εμπιστευτούμε 
τον άνθρωπο; Σε αυτά τα τόσο σημαντικά ερωτήματα 
της σύγχρονης επιστήμης και της βιο-ηθικής απάντη
σε συγκροτημένα η Αυτού Παναγιώτης ο Οικουμενι
κός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, μιλώντας την 
1.10.2002 στην τελετή έναρξης της λειτουργίας του 
Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 
Αθηνών. Η «Αστυνομική Ανασκόπηση» με ιδιαίτερη  
χαρά παρουσιάζει στους αναγνώστες της τη σκέψη 
και τον προβληματισμό του Πατριάρχη μας.

Μ
ετά μεγάλης χαράς μετέχομεν της τελετής των 
εγκαινίων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών 
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, του σπουδαί
ου τούτου νεοτεύκτου αποκτήματος αυτής. 
Προώρισται τούτο να προσφέρει μεγάλος επι

στημονικός υπηρεσίας εις τον ραγδαίως ήδη αναπτυσ- 
σόμενον τομέα των ιατροβιολογικών ερευνών επ’ αγα- 
θώ της ανθρωπότητος, εις εξυπηρέτησιν της οποίας θα 
τίθενται αι αποκτώμενοι γνώσεις.

Αι επιστήμαι της ζωής εγγίζουν σήμερον τα άλλοτε 
απρόσιτα βάθη του βιολογικού, βιοχημικού και γενετι
κού μηχανισμού αυτής. Πολλαί των προ ολίγων ετών θε
ωρουμένων ως επιστημονικώς αληθών θεωριών αναθε
ωρούνται. Αι νέαι γνώσεις συσσωρεύονται με μεγάλος 
ταχύτητας εκ πολλών Ερευνητικών Κέντρων και διακι- 
νούνται αστραπιαίως δια των συγχρόνων πληροφορια
κών μέσων. Ως αναγκαίον επακολούθημα των καινοφα
νών συγχρόνων γνώσεων και δυνατοτήτων πρέπει να 
θεωρηθή και ο υπάρχων και συνεχώς επεκτεινόμενος 
προβληματισμός ως προς το επιτρεπτόν όλων των με
θόδων αποκτήσεως και ελέγχου αυτών, όπως τα όρια 
του πειραματισμού επί ανθρώπων και εμβρύων. Επίσης 
παρόμοια και μεγαλύτερα ηθικά διλήμματα εγείρονται 
ως προς την χρήσιν των γνώσεων αυτών, όπως το επι
τρεπτόν ή μη των επεμβάσεων εις τον γενετικόν κώδικα, 
η αφαίρεσις και η μεταμόσχευσις οργάνων και το συνα
φές του ορισμού του θανάτου και τα όμοια, μετά των 
οποίων ασχολείται ο εσχάτως ραγδαίως αναπτυσσόμε-
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νος κλάδος της βιοηθικής. Αυτών των νεοφανών ηθικών 
διλημμάτων η ύπαρξις προ μικρού χρόνου υπερέβαινε 
τα όρια ακόμη και την πλέον προωθημένης επιστημονι
κής φαντασίας.

Δια να απαντηθούν ορθώς τα ως άνω ηθικά ερωτή
ματα είναι απαραίτητον να γνωρίζομεν πλήρως όχι μό
νον τας νέας δυνατότητας της ιατροβιολογικής και της 
γενετικής επιστήμης και τεχνολογίας, αλλά και τας πι
θανός παρενεργείας των οιωνδήποτε επεμβάσεών μας. 
Ως εκ τούτου δια να αποτιμηθή ορθώς η πρακτική 
εφαρμογή των γνώσεών μας χρειάζονται περισσότεροι 
γνώσεις και ιδία τοιαύται αφορώσαι τας συνεπείας των 
προτεινομένων εφαρμογών. Αυτή αύτη η πρόοδος της 
επιστήμης θέτει εις τους ερευνητάς νέα ερωτήματα εις 
την επί των οποίων απάντησιν ασφαλώς θα συμβάλλη 
και το εγκαινιαζόμενον Ίδρυμα Ερευνών της Ακαδημίας 
Αθηνών.

Είναι γνωστόν, ότι η επί των επιστημονικών και δεο
ντολογικών τούτων προβλημάτων απόφασις της επιστή
μης απαιτεί μακροχρόνιον έρευναν, συνεχείς πειραματι
σμούς και συστηματικήν παρατήρησιν της εξελίξεως 
των οργανισμών επί των οποίων έχουν γίνει επεμβάσεις, 
δεδομένου ότι αι συνέπειαι των επεμβάσεων ενδέχεται 
να παρουσιασθούν μετά μακράν σειράν ετών. Ταύτα κα
θιστούν αναγκαίαν την ανάληψιν των ερευνών υπό εξει- 
δικευμένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων, ως το 
εγκαινιαζόμενον σήμερον, δια το οποίον όλοι θερμώς 
ευχόμεθα όπως ταχέως ανατττυχθή και επιτελέση την 
ανατιθεμένην εις αυτό αποστολήν.

Ημείς οι απολαμβάνοντες την ζωήν, αλλά μη γνωρί- 
ζοντες τας προαναφερθείσας επιστήμας μετά πολλού 
θαυμασμού και δέους ιστάμεθα πάντοτε ενώπιον του 
μυστηρίου αυτής. Ήδη η αποκάλυψις ωρισμένων αγνώ
στων μέχρι τούδε πτυχών αυτής προκαλεί εις άλλους 
μεν τον ενθουσιασμόν και την εσπευσμένην βεβαιότητα 
ότι κατεκτήθη πάσα η σχετική γνώσις, όπερ ανακριβές, 
εις άλλους δε το σκεπτικισμόν ως προς το επιτρεπτόν 
της διεισδύσεως εις τα άδυτα των αδύτων της ζωής και 
ως προς τον τρόπον με τον οποίον ο άνθρωπος θα από
κτηση τας αποκτωμένας νέας γνώσεις και δυνατότητας.

Η αρνητική στάσις απέναντι της επιστημονικής γνώ- 
σεως δεν δικαιολογείται εκ του φόβου καταχρήσεως 
αυτής. Ο άνθρωπος οφείλει να δώση υπευθύνους απα
ντήσεις εις τα εγειρόμενα γνωστικά και ηθικά ερωτήμα
τα και όχι να απωθήση αυτά αναπάντητα, απαγορεύων 
την επιστημονικήν έρευναν και την σχετικήν γνώσιν, η 
οποία τα θέτει. Η απώθησις των προβλημάτων μέσω της 
απογορεύσεως της γνώσεως, η οποία τα προκαλεί, εί
ναι μέτρον βραχυτάτης χρονικής ισχύος, διότι η δια- 
σπορά των πηγών της γνώσεως και των καλλιεργού- 
ντων αυτάς επιστημόνων είναι τοιαύτη, ώστε δεν είναι 
δυνατός ο πλήρης έλεγχος της τηρήσεως της εν λόγω 
απαγορεύσεως. Αλλά και αν ακόμη ήτο δυνατή η απο
τελεσματική αστυνόμευσις της γνώσεως, θα ήτο ανά
ξιον της ανθρώπινης προσωπικότητος, υπευθυνότητος 
και αξιοπρέπειας να αυτοπροβληθούν ωρισμένα μέλη 
της ανθρωπότητος, ως έχοντα την εξουσίαν να απαγο
ρεύσουν εις τα άλλα την βαθυτέραν διείσδυσιν εις το 
αχανές πεδίον της γνώσεως και να οριοθετήσουν στε
γανά, πέραν των οποίων να μη επιτρέπουν εις άλλους 
την προχώρησιν.

Ημείς τουλάχιστον οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, έχοντες 
υπ’ όψιν τον Αποστολικόν λόγον «ου-όπου- δε Πνεύμα 
Κυρίου εκεί ελευθερία», θεωρούμεν απαράδεκτον την 
θέοπισιν περιορισμών ως προς την ελευθερίαν προσβά- 
σεως εις την επιστημονικήν γνώσιν, διότι ο ανελεύθερος 
περιορισμός συνεπάγεται την φυγήν του Πνεύματος 
του Θεού, το οποίον είναι πνεύμα ελευθερίας.

Τουναντίον θεωρούμεν επιτρεπτούς τους απολύτως 
αναγκαίους δια την αποφυγήν καταχρηστικής και κοι
νωνικούς επιβλαβούς χρήσεως της γνώσεως κανονι
σμούς, ως συμβαίνει ήδη ως προς την χρήσιν των εκρη
κτικών, των φαρμακευτικών, των ρυπαινουσών, των 
επηρεαζουσώντο όζον, των εκπεμπουσών επικινδύνους 
ακτινοβολίας και ποικίλων άλλων ουσιών και μεθόδων.
Η θέσπισις, άλλωστε, των επιτυχεστέρων κανονισμών 
προϋποθέτει την πληρεστέραν δυνατήν γνώσιν περί του 
αντικειμένου το οποίον αφορά ο κανονισμός.

Η γνώσις καθ’ ημάς, είναι ασφαλώς πεπερασμένη.
Όσον και αν αύτη πληθυνθή ο θαυμασμός μας εμπρός 
εις το μυστήριον και την ομορφιάν της ζωής δεν θα 
εκλείψη και το μυστηριακόν στοιχείον αυτής, ουδέποτε 
θα απομυθοποιηθή πλήρως. Ούτε, άλλωστε, μία τοιαύ
τη απομυθοποίησις θα μας έκανεν ευτυχεστέρους.

Η αίσθησις και η σαγηνευτική γοητεία της πανευφρο- 
σύνου παιδικής ματιάς, η άφωνος μουσική αρμονία των 
ιριδιζουσών ανακλάσεων του φωτός επί της επιφάνειας 
των υδάτων, η μεταρσίωσις του πνεύματος, το οποίον 
υπό των περιδινουμένων ήχων μιας συναυλίας παρα- 
λαμβάνεται και υψούται εις χώρας υπερβατάς, η χρω
ματική πανδαισία μιας ολάνθιστου ανοιξιάτικης βουνο
πλαγιάς, και όλα όσα συγκινούν και τέρπουν την ζώσαν 
ύπαρξιν του όλου ψυχοσωματικού ανθρώπου δεν δύνα- 
νται, ευτυχώς, να τεθούν επί της ανπκειμενοφόρου πλα
κάς του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου και να καταστούν 
αντικείμενα ψυχρός και συναισθηματικώς αφορτίστου 
μελέτης.

Ακόμη και όταν παρατηρούμεν και καταγράφομεν τας 
χημικός διεργασίας, αι οποίαι τα συνοδεύουν, την ερ
γασίαν των νευροδιαβιβαστών, τα κυκλώματα του φλοι
ού του εγκεφάλου και όλην την βιολογικήν και βιοχημι
κήν υποδομήν επί της οποίας στηρίζεται η παραγωγή 
των αισθημάτων μας, παραμένει (και ευτυχώς θα παρα- 
μένη) ανεξιχνίαστος και απερίγραπτος, ο τελικός ευ
φραινόμενος αποδέκτης και αποτιμητής όλων αυτών 
των ωραίων εμπειριών.

Ημείς οι πιστοί χριστιανοί, ονομάζομεν τον αποδέκτην 
αυτόν ψυχή και θεωρούμεν ότι είναι το μη υλικόν αλλά 
κτιστόν στοιχείον του ανθρώπου, το οποίον κατά ένα 
μυστικόν τρόπον ζωογονεί τον άνθρωπον και ελέγχει 
τας λειτουργίας του μέσω μεν των οργανικών συστημά
των, αλλά ιστάμενον ταυτοχρόνως επ’ αυτών και εκτός

Η αρνητική στάσις απέναντι της επιστημονικής γνώσε
ως δεν δικαιολογείται εκ του φόβου καταχρήσεως αυ
τής. Ο άνθρωπος οφείλει να δώση υπευθύνους απα
ντήσεις εις τα εγειρόμενα γνωστικά και ηθικά ερωτή
ματα και όχι να απωθήση αυτά αναπάντητα, απαγο- 
ρεύων την επιστημονικήν έρευναν και την σχετικήν 

γνώσιν, η οποία τα θέτει.
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αυτών. Περί αυτού του στοιχείου, το οποίον καθ’ ημάς 
συνδημιουργείται άμα τη γονιμοποιήσει του ωαρίου και 
ούτε προϋπάρχει αυτής ούτε προέρχεται εκ μη κτιστής 
ουσίας, είπεν ο πρωτοπόρος εκείνος Ηράκλειτος το πε- 
ρίφημον «ψυχής πείρατα ιών ουκ αν εξεύροιο, πάσαν 
επιπορευόμενος οδόν, ούτω βαθύν λόγον έχει» (Αποστ. 
67Μ. 45DK.71B).

Αυτού του στοιχείου η ανθρώπινη ιατροβιολογική επι
στήμη δεν ήγγισε τα όρια, ουδέ βεβαίως τα πέρατα, διέ- 
γνωσεν όμως την επιρροήν του επί των σωματικών λει
τουργιών και αντιδράσων και βέβαιοί ότι η νόσος και η 
θεραπεία του σώματος τελούν εις μεγάλην εξάρτησιν 
από την κατάστασιν της ψυχής, οιαδήποτε και αν είναι η 
ουσία αυτής.

Το πνευματικόν αυτό στοιχείον του ανθρώπου εί
ναι προσιτόν και γνωστόν εις τους κεκαθαρμένους 
τω πνεύματι Αγίους της Ορθοδόξου Εκκλησίας, οι 
οποίοι βλέπουν αυτό δια των ανεπτυγμένων πνευμα
τικών οφθαλμών των και μαρτυρούν ότι «έχει βάθος 
τ ι και μέλη πολλά», ως λέγει Μακάριος ο Αιγύπτιος 
(ΒΕΠΕΣ 42, σελ. 183).

Ημείς γνωρίζομεν από την διδασκαλίαν των εχόντων 
ειδικός εμπειρίας Αγίων Πατέρων της Ορθοδόξου Εκ
κλησίας, ότι ο άνθρωπος είναι αδιαίρετος ψυχοσωματι
κή οντότης, ότι το σωματικόν στοιχείον είναι όργανον 
και όχι φυλακή του πνευματικού τοιούτου, ότι είδος τι 
σώματος πνευματικού συνοδεύει τον άνθρωπον πάντο
τε (και μετά δηλαδή την αποβολήν δια του βιολογικού 
θανάτου του συνήθους σώματος αυτού) κατά τον Από
στολον λέγοντα «σπείρεται σώμα ψυχικόν και εγείρεται

Ημείς τουλάχιστον οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, έχοντες 
υττ’ όψιν τον αττοστολικόν λόγον «ου»-όττου· «δε Πνεύμα 
Κυρίου εκεί ελευθερία», θεωρούμεν απαράδεκτον την 
θέσπισιν περιορισμών ως προς την ελευθερίαν προ- 
σβάσεως εις την επιστημονικήν γνώσιν, διότι ο ανελεύ
θερος περιορισμός συνεπάγεται την φυγήν του Πνεύ
ματος του Θεού, το οποίον είναι πνεύμα ελευθερίας.

σώμα πνευματικόν» (Α_ Κορ. 15,44) και ότι αι ιδιότητες 
του νέου τούτου σώματος, το οποίον οι άξιοι δύνανται 
να χρησιμοποιούν παραλλήλως προς το γνωστόν σαρ
κικόν τοιούτον, εξέρχονται των φυσικών ορίων και καθι
στούν δυνατήν την είσοδον επί παραδείγματι του εν σώ- 
ματι αναστημένου Ιησού Χριστού εις το δωμάτιον όπου 
ήσαν οι μαθηταί συνηγμένοι «κεκλεισμένωντων θυρών», 
ως και διαφόρους άλλας ενεργείας, περί των οποίων 
μετά ευλόγου δυσπιστίας ακούομεν οι μη εν πείρα 
όντες αυτών.

Όμως σήμερον η επιστήμη γνωρίζει υλικά στοιχεία, 
σωματίδια ή ακτινοβολίας, τα οποία διέρχονται μέσω τω 
δια το σώμα μας αδιαπεράστων εμποδίων, τα οποία κι
νούνται με ιλιγγιώδεις ταχύτητας, τα οποία μεταφέρουν 
και μεταδίδουν πόσης φύσεως πληροφορίας και εικό
νας και τα οποία, παρ’ όλον ότι αγνοείται η ακριβής φύ- 
σις αυτών, ανατρέπουν την χονδροειδή περί της ύλης 
αντίληψιν υπέρ της οποίας ηγωνίσθησαν οι ατυχείς υλι- 
σταί των παρελθόντων αιώνων.

Όθεν, η υφ' ημών των πιστών εις την Ανάστασιν του 
Χριστού διακηρυσσομένη επιβίωσις του ανθρώπου πέ
ραν της ιατροβιολογικής υποστάσεως αυτού, υπό διά
φορον κατάστασιν, πρέπει να είναι δια την σύγχρονον 
επιστήμην τουλάχιστον μία ερευνητέα υπόθεσις και όχι 
μία αντιεπιστημονική αντίληψις. Η πίστις αύτη ικανοποι
εί την βαθυτέραν επιθυμίαν του ανθρώπου δια την αιώ
νιον συνέχισιν της ζωής και της γνώσεως και δίδει εις 
τους πιστούς μίαν αίσθησιν πλήρους ελευθερίας από 
του φόβου και πλήρους αναπαύσεως. Η αποστολή του 
Ιατροβιολογικού Ιδρύματος της Ακαδημίας Αθηνών 
αποκτά εν τοιαύτη τινί παραδοχή μίαν άλλην διάστασιν, 
διότι υπηρετεί τον όλον άνθρωπον εις την πορείαν του 
προς την ετελεύτητον και πλήρη χαράς ζωήν.

Είναι η ζωή η οποία εμπεριέχει μίαν πλήρη κατάφασιν 
της «καλής λίαν» δημιουργίας του Θεού και επιστεγάζε
ται από το ύψιστον των θείων και ανθρωπίνων συναι
σθημάτων, την αγάπην προς τον Δημιουργόν Θεόν και 
Πατέρα, προς τον αναπλάσαντα την πεπτωκυίαν αν- 
θρωπίνην φύσιν και αδελφόν Ιησούν Χριστόν και προς 
όλους τους συνανθρώπους αδελφούς. Εντός της αγά
πης αυτής ανθίζει η ομορφιά της φύσεως, τέρπει η εξυ- 
πηρέτησις του συνανθρώπου, αποκτά αποστολήν η 
γνώσις και νομιμοποιείται η προσπάθεια της οργανωμέ
νης κοινωνίας να προκαλέση εις τα μέλη της μίαν αυτο- 
προαίρετον και ελευθέραν κίνησιν καταλλαγής και συ
νεργασίας και να εμποδίση την κακοπροαίρετον βλάβην 
του ενός ανθρώπου υπό του ετέρου.

Όθεν, χαιρετίζομεν το εγκαινιαζόμενον Ίδρυμα Ια- 
τροβιολογικών Ερευνών, συγχαίρομεν ολοκαρδίως τοις 
ιδρυταίς και τοις μέλλουσιν όπως δραστηριοποιηθούν 
εις αυτό και ευχόμεθα ολοψύχως όπως τούτο μεν υπη- 
ρετήση την επιστήμην και τον άνθρωπον μετ’ αγάπης, 
ζήλου και συνέσεως, ημείς δε πάντες ζήσωμεν εν τω πα- 
ρόντι βίω ειρηνικώς και δημιουργικώς, αξιωθώμεν δε και 
της εμπειρικής και υπερβατικής εκείνης γνώσεως της 
ζωής της επουρανίου, δια της οποίας εν θαυμασμώ με- 
γάλω θα επιβεβαιώσωμεν ότι μεγάλα και εξαίσια αναμέ
νουν τον άνθρωπον ως δωρήματα του Θεού.

Τούτου η πανσωστική Χάρις, η ζωογονούσα Αγάπη 
και το ανυπέρβλητον και πλούσιον Έλεος είη μετά πά
ντων υμών. Αμήν». □
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑH O P »» SUPRA 100 
GRAND 100 

C90 
SZX 50 

NES 125 
TRANSALP-650 

XRV-750 
VARADERO XL-1000 

SH 125 
CBR 600

700.000
600.000
650.000
750.000

1.300.000
2.900.000
3.400.000
3.900.000
1.200.000 
3.700.000

(19.340x48 μήνες ή 56,76 EURO) 
(16.577 X 48 μήνες ή 48,65 EURO) 
(17.958 X 48 μήνες ή 52,70 EURO) 
(20.721 χ 48 μήνες ή 60,81 EURO) 
(34.940 x 48 μήνες ή 102,54 EURO) 
(77.944 X 48 μήνες ή 228,74 EURO) 
(91.382 χ 48 μήνες ή 268,18 EURO) 

(104.821 X 48 μήνες ή 307,62 EURO) 
(32.253 X 48 μήνες ή 94,65 EURO) 

(99.445 X 48 μήνες ή 291,84 EURO)

™ » Ρ « Α

C_ _ _

Crypton 105 650.000

125 Ζ 900.000

π  600-R 2.100.000

YZF Re 3.700.000

TD M  850 3.400.000

XT 500 2.000000

YZF R i 4.800.000

XT 600 2.000.000

KAZER 115 700.000
ΖΧ-6 NINJA 3.800.000 

KLE 500 2.200.000 
KLE 250 1.900.000

(17.958 X 48 μήνες ή 52,70 EURO) 
(24.866 χ 48 μήνες ή 72,97 EURO) 
(56.442 X 48 μήνες ή 165,64 EURO) 
(99.442 χ 48 μήνες ή 291,84 EURO) 
(91.382 χ 48 μήνες ή 268,18 EURO) 
(53.754 X 48 μήνες ή 157,75 EURO) 

(129.010 X 48 μήνες ή 378,61 EURO) 
(53.754 X 48 μήνες ή 157,75 EURO)

(19.340 X 48 μήνες ή 56,76 EURO) 
(102.133 X 48 μήνες ή 299,73 EURO) 

(59.130 X 48 μήνες ή 173,53 EURO) 
(51.076 X 48 μήνες ή 149,87 EURO)

Δ Ω Ρ Ε Α Ν  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α  Ζ Ω Η Σ ,  Χ Ω Ρ Ι Σ  έ ξ ο δ α  γ ρ α μ μ α τ ί ω ν
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Γιο κάποιοι: iOe e c , 
οκάμπ οογκεχομένεο...

Στις μέρες μας, ειδικότερα μετά την επίθεση της 11ης 
Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη, την επέμβαση στο 
Αφγανιστάν, τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Μπαλί, 
στη Μόσχα κλπ, τα ΜΜΕ μας βομβαρδίζουν με όρους 
σχετικά νεοφανείς, για τους οποίους ελάχιστη γνώση 
έχουμε. Αυτό καθιστά ακόμη επίκαιρο ένα μικρό άρθρο 
του Ιταλού καθηγητή Σημειολογίας και συγγραφέα 
Uberto Eco, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό 
Espresso στις 18.10. 2001) και στο οποίο ο γνωστός 
διανοούμενος μάς «προβοκάρει» με ένα παιχνίδι με τη 
σύγχρονη αυτή ορολογία, ένα παιχνίδι που μας δείχνει 
με τον πλέον ανάγλυφο τρόπο πως τα πράγματα δεν εί
ναι απλά και πως θα πρέπει να σκύψουμε κάπως πιο 
σοβαρά πάνω σε αυτά. Και σε εκείνον που θα μας ρω
τήσει τι ενδιαφέρουν αυτές οι λεπτές διακρίσεις τον 
μέσο αστυνομικό, θα απαντήσουμε χωρίς περιστροφή 
ότι μόνον ένας προβληματισμένος και ενημερωμένος 
πολίτης μπορεί να είναι καλός αστυνομικός. Τέλος, για 
την πληρέστερη κατανόηση του άρθρου, δίνουμε με τη 
μορφή υποσημειώσεων κάποιες επί πλέον πληροφο
ρίες για τους όρους αυτούς.

Α υτό τον καιρό μιλούν πολύ για τον μουσουλμανικό 
φονταμενταλισμό.' Τόσο, για να ξεχάσουμε ότι 
υπάρχει και ένας χριστιανικός φονταμενταλισμός, 
ειδικά στην Αμερική. Όμως, θα πει κάποιος, οι χρι
στιανικοί φονταμενταλισμοί μας παρέχουν θέαμα 

τις Κυριακές στην τηλεόραση, ενώ οι μουσουλμανικοί 
κατεδαφίζουν τους δυο πύργους στη Νέα Υόρκη, και εί
ναι αυτό που μας κάνει να ανησυχούμε. Όμως κάνουν 
αυτό που κάνουν ως φονταμενταλιστές; Ή γιατί είναι

ιντεγκραλιστές; Ή γιατί είναι τρομοκράτες; Και, έτσι, 
όπως υπάρχουν μουσουλμάνοι μη Άραβες και Άραβες 
μη μουσουλμάνοι, υπάρχουν φονταμενταλιστές που δεν 
είναι τρομοκράτες; Ή που δεν είναι ιντεγκραλιστές;

Συνήθως θεωρούν τον φονταμενταλισμό και τον ιντε- 
γκραλισμό2 ως έννοιες άμεσα συνδεδεμένες, καθώς και 
σαν δυο μορφές μισαλλοδοξίας. Αυτό είναι λοιπόν που 
μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι όλοι φονταμενταλισμοί 
είναι ιντεγκραλισμοί και ως εκ τούτου μισαλλόδοξοι, και 
ως εκ τούτου τρομοκρατικοί. Όμως αυτό, ακόμη και αν 
ήταν αληθινό, δεν θα σήμαινε ότι όλοι οι μισαλλόδοξοι 
είναι φονταμενταλιστές και ιντεγκραλιστές, ούτε ότι 
όλοι οι τρομοκράτες είναι είναι φονταμενταλιστές (δεν 
ήταν οι Ερυθρές Ταξιαρχίες και δεν είναι οι τρομοκρά
τες Βάσκοι).

Από ιστορική άποψη ο φονταμενταλισμός είναι συν- 
δεδεμένος με την ερμηνεία ενός «ιερού βιβλίου». 0  
προτεσταντικός φονταμενταλισμός στις Ηνωμένες Πο
λιτείες του 19ου αιώνα (που επιβιώνει μέχρι και σήμερα) 
χαρακτηρίζεται από την επιθυμία, από την απόφαση να 
ερμηνευτούν οι «Γραφές» κατά γράμμα, ειδικά σε ότι 
αφορά έννοιες κοσμολογικής φύσης, και από το γεγο
νός αυτό απέρρεε η άρνηση κάθε τύπο εκπαίδευσης 
που έτεινε να μειώσει την εμπιστοσύνη προς το κείμενο 
της Βίβλου, όπως παραδείγματος χάρη με τη θεωρία 
του Δαρβινισμού. Εξίσου με το «γράμμα» του «ιερού βι
βλίου» είναι συνδεδεμένος και ο μουσουλμανικός φο- 
νταμενταλισμός.

0  φονταμενταλισμός είναι κατ’ ανάγκην μισαλλόδο
ξος; Μπορούμε να φανταστούμε μια σέχτα φονταμε- 
νταλιστών, η οποία δέχεται ότι οι «εκλεκτοί» έχουν το 
προνόμιο της ορθής ερμηνείας του «ιερού βιβλίου», χω
ρίς άλλο, να υποχρεώσει τους άλλους να συμμεριστούν 
τις απόψεις της ή να μάχεται για την πραγματοποίηση 
μιας πολιτικής κοινωνίας που να στηρίζεται σε αυτές; 
Εννοείται, αντίθετα με τον ιντεγκραλισμό, μια τοποθέτη
ση πολιτική και θρησκευτική, για την οποία οι θρησκευ
τικές αρχές θα πρέπει ταυτόχρονα να γίνει πρότυπο πο
λιτικής ζωής και πηγή νομοθεσίας για το κράτος.

1 ο  φ ο ν τα μ εν τα λ ισ μ ό ς  (F u n ta m e n ta lis m ) ε ίν α ι σ υ ν τη ρ η τικ ό  θ ρ η σ κ ε υ τ ικ ό  κ ίνημ α  το υ  α μ ερ ικ α ν ικ ο ύ  π ρ ο τεσ τα ν τισ μ ο ύ , π ου ξε κ ίν η σ ε  απ ό το  
χ ιλ ια σ τικ ό  κ ίνη μ α  το υ  19ου α ιώ να κα ι θ ε ω ρ ε ί ω ς «θεμέλιο» το υ  χ ρ ισ τια ν ισ μ ο ύ  τη ν  κ α τά  γρ ά μμα  ερ μ η ν ε ία  κα ι το  α π ο λύ τω ς α λ ά ν θ α σ το  τω ν Γ ρ α 
φώ ν. Ο  όρ ο ς, σ τη  σ υ νέχεια , χ α ρ α κ τή ρ ισ ε  κ α ι τη ν  α νάλογη  σ τά σ η  σ τη ν  ερ μ η ν ε ία  το υ  Κ ο ρ α ν ίο υ  σ το ν  μ ο υ σ ο υ λ μ α ν ικ ό  κό σ μ ο  κ α ι επ εκ τά θ η κ ε  
κ α ι σ το  χ ώ ρ ο  τη ς  π ο λιτ ική ς  επ ισ τή μ η ς  για να χ α ρ α κ τη ρ ίσ ε ι τη ν  απ ό λυτη  π ροσήλω ση σ το  «γράμμα» π ολιτικώ ν θεω ρ ιώ ν . Έ τσ ι φ τά ν ο υ μ ε  να μ ι 
λ ά μ ε  για « ν εο φ ιλ ελ εύ θ ερ ο  φ ο ντα μεντα λ ισ μ ό». Β λ έπ ετε  σ το  ά ρ θ ρ ο  το υ  π ρώ ην Ισ π α νού  π ρ ω θυ π ου ρ γού  F e lip e  G o n z a le z  «Se il so c ia lism o  
d iv e n ta  i l  va lo re  g lo b a le  d e l fu turo» (εφ η μ ερ ίδ α  R ep u b b lic a , 2 2 .1 1 . 02 ).

2 Ιντεγκρα λισ μός (σ τα  ιταλικά  in tegra lism o) είνα ι κ ά θ ε  αντίληψ η, σ ε  επ ίπ εδ ο  π ολιτικό (επ ίσ η ς και κοινω νικό, ο ικονομ ικό  κα ι π ολιτιστικό) που  

τε ίν ε ι σ τη ν  προώ θηση και επ ιβολή εν ό ς  εν ια ίο υ  (και μοναδ ικού) σ υστήματος, το  οπ οίο  α π α ιτε ί ό λ ες  ο ι μ ο ρ φ ές  τη ς  π ολιτικής και κο ινω νικής μ ο ρ 
φ ή ς  να εμ π νέο ντα ι από μ ια  σ υγκεκρ ιμένη  ιδεολογία  ή  θεω ρ ία  (π.χ. «καθολικο ί ιντεγκραλισ τές» σ τη ν  μεταπ ολεμ ική  Ιτα λ ία  ή  σύγχρονοι ισλαμ ιστές  
ιν τεγκρα λισ τές). Σ ε  έν α  τέτο ιο  σ ύ σ τημα  δ ε ν  έχ ε ι καμ ιά  θέσ η  ο  ιδεολογικός πλουραλισμός. Α φ ή σ α μ ε τη  λ έξη  α μετά φ ρ α σ τη , α φ ού  δ ε ν  β ρ ή κα μ ε κ α 
νένα  δόκιμο  όρ ο  σ τα  ελληνικά  που να το ν  εκφ ρ ά ζε ι. Ε ίναι λ ά θ ο ς  να τα υ τίζετα ι μ ε  το ν  φ ονταμενταλισμό.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Αν ο φονταμε- 
νταλισμός είναι, 
σύμφωνα με τις 
αρχές του, συ
ν τ η ρ η τ ι κ ό ς ,  
υπάρχουν εντού
τοις ιντεγκραλι- 
σμοί που θεω
ρούν τη στάση 
τους προοδευτι
κή ή και επανα
στατική. Υπάρ
χουν «καθολικά» 
ιντεγκραλιστικά 
κινήματα που 

δεν είναι φονταμενταλιστικά, που αγωνίζονται για μια 
κοινωνία εξ ολοκλήρου εμπνευσμένη από θρησκευτι
κές αρχές, χωρίς όμως να επιβάλλουν μια κατά γράμ
μα ερμηνεία των Γραφών και έτοιμα ίσως να δεχτούν 
τη θεολογία του Telhard de Chardin.3 Υπάρχουν επί
σης ακραίες μορφές ιντεγκραλισμού, οι οποίες γίνο
νται θεοκρατικά καθεστώτα και πιθανόν αγγίζουν τον 
φονταμενταλισμό. Τέτοιο φαίνεται πως ήταν και το 
καθεστώς των Ταλιμπάν με τις δικές τους Σχολές ερ
μηνείας του Κορανίου. Για κάθε μορφή ιντεγκραλι- 
σμού υπάρχει κάποια δόση μισαλλοδοξίας για εκεί
νους που δεν συμμερίζονται τις ιδέες του, όμως η δό
ση αυτή φτάνει στα ύψη στους φονταμενταλισμούς 
και θεοκρατικούς ιντεγκραλισμούς. Ένα θεοκρατικό 
καθεστώς είναι μοιραία ολοκληρωτικό, όμως δεν εί
ναι ούτε ήταν θεοκρατικά όλα τα ολοκληρωτικά κα

θεστώτα (αν και στην ουσία αντικαθιστούν μια θρη
σκεία με μια κυρίαρχη φιλοσοφία, όπως στο ναζισμό 
ή στον σοβιετικό κομμουνισμό).4

Και ο ρατσισμός; Φαίνεται περίεργο, αλλά ένα μεγά
λο μέρος του ισλαμικού ιντεγκραλισμού (ακόμη και του 
αντιδυτικού και του αντισημιτικού) δεν είναι δυνατόν να 
πούμε ότι έχει χαρακπίρα ρατσιστικό υπό την έννοια 
του ναζισμού, γιατί μισεί μόνο μια φυλή (τους Εβραίους) 
ή ένα κράτος που δεν αντιπροσωπεύει μια φυλή (τις 
ΗΠΑ). Όμως δεν αναγνωρίζει μια «εκλεκτή φυλή», αλλά 
εκλεκτούς «μυημένους» του αυτού θρησκεύματος, 
έστω κι αν ανήκουν σε άλλες φυλές. Ο ναζιστικός ρα
τσισμός ήταν βεβαίως ολοκληρωτικός, όμως δεν υπήρ
χε τίποτα το φονταμενταλιστικό στη ναζιστική θεωρία 
της φυλής (που υποκαθιστούσε το «ιερό βιβλίο» με την 
«αρεία» ψευδοεπιστήμη).

Και η μισαλλοδοξία; Σχετίζεται με αυτές τις διαφορές 
ή τις συγγένειες μεταξύ του φονταμενταλισμού, του 
ιντεγκραλισμού, του ναζισμού, της θεοκρατίας και του 
ολοκληρωτισμού; Υπήρξαν μορφές μισαλλοδοξίας5 μη 
ρατσιστικές (όπως οι καταδιώξεις των αιρετικών, ή μι
σαλλοδοξία των δικτατοριών εναντίον των αντιπάλων 
τους), υπάρχουν μορφές ρατσισμού χωρίς μισαλλοδο
ξία («Δεν έχω τίποτα με τους μαύρους, αν εργάζονται 
και στέκονται στη θέση τους. Μπορούν να μένουν μαζί 
μας, όμως δεν θα ήθελα η κόρη μου να παντρευτεί κά
ποιον από αυτούς») και υπάρχουν μορφές μισαλλοδο
ξίας και ρατσισμού διαδεδομένες μεταξύ ανθρώπων, 
που δεν θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε θεοκρατι
κούς, φονταμενταλιστές ή ιντεγκραλιστές και τους 
οποίους συναντάμε αυτές τις μέρες.

Ο φονταμενταλισμός, ο ιντεγκραλισμός, και ο ψευδο- 
επιστημονικός ρατσισμός είναι θεωρητικές τοποθετή
σεις, οι οποίες προϋποθέτουν μια θεωρία. Η μισαλλο
δοξία ή ο λαϊκός ρατσισμός εμφανίζονται χωρίς να 
προϋπάρχει καμιά θεωρία. Έχουν βιολογικές ρίζες, εκ
δηλώνονται και μεταξύ των ζώων ως «εδαφικότητα» και 
στηρίζονται σε συναισθηματικές αντιδράσεις (δεν ανε
χόμαστε εκείνους που είναι διαφορετικοί από μας).

Μπορεί κανείς να πει ότι με αυτές τις λίγες σκέψεις δεν 
έχω συμβάλλει στη διευκρίνιση αυτών των ιδεών ούτε 
στην αντιμετώπισή τους. Όμως δεν είμαι εγώ εκείνος που 
θα εμβαθύνω τις ιδέες. Απλά συμβαίνει να μιλάμε για ιδέ
ες συγκεχυμένες και είναι καλύτερα να καταλάβουμε 
πως είναι τέτοιες για να σκεφτόμαστε σωστότερα.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
ΑΣΤΥΝ. Α' ΚΩΝ. ΔΑΝΟΥΣΗΣ

3Telhard  d e  C hard in  (1 881  - 1955), Γάλλος μοναχός, παλαιοντολόγος κα ι θεολόγος, ο  οπ ο ίο ς δ ιαπ ισ τώ νοντας τη ν  εξέλ ιξη  τω ν ειδώ ν, δ ια τύπ ω 
σ ε τη  θεω ρ ία  ό τ ι η  δ ημιουργ ία  συνεχίζετα ι.

4Α υταρχ ικό  πολιτικό σ ύσ τημα  το  οπ οίο  δ εν  επ ιτρ έπ ε ι καμ ιά  α τομ ική  ελ ευ θ ερ ία  και ε π ιζ η τε ί να υ π ο τά ξει κ ά θ ε  εκδοχή τη ς  α τομ ική ς  σ τη ν  κ εν τρ ι
κή  εξουσ ία . Ο  ό ρ ο ς  κ α θ ιερ ώ θ η κ ε από το ν  Ben itto M o usso lin i σ τη  δ εκα ετία  του  1920 (ω ς stato  to talitario  =  ολοκληρω τικό κρ ά το ς ): «Ό λοι και όλα  
μ έσ α  στο  κράτος, κ α νε ίς  έξω  από το  κράτος, κ α νε ίς  εν α ντίο ν  το υ  κ ρά του ς». Χ α ρ α κτη ρ ίζετα ι από τη ν  εξασ φ ά λισ η  τη ς  σ υ να ίνεσ ης τη ς  κοινω νίας  
μ έσ α  από το  μονοπώ λιο τω ν Μ Μ Ε , το ν  κεντρ ικ ό  έλεγχο τη ς  ο ικονομ ίας και τη ν  α στυνομική καταπ ίεση. Τέτο ια  κ α θ εσ τώ τα  η σύγχρονη π ολιτική ε π ι
στήμη θ ε ω ρ ε ί το  Ιταλικό  φασ ισ τικό  κ ρ ά το ς  (1 9 2 2  -1 9 4 3 ) , το  Γερμανικό  ναζιστικό κ ρ ά το ς  (1 933  - 1945) και τη  Σ ο β ιετικ ή  Έ νω ση υπό τη ν  ηγεσ ία  του  
Ιω σήφ S talin  (1 9 2 5  - 1953). Δ ε ν  π ρέπ ει να σ υγχέετα ι μ ε  το  α στυνομικό κ ρ ά το ς  ή μ ε  τα  π αραδοσ ιακά  αυταρχ ικά  καθεσ τώ τα , από τα  οπ οία  λε ίπ ει ο 
σ υ σ τημα τικός έλεγχος τω ν μα ζώ ν και η  ταυτοπ οίησ η κ ρ ά το υ ς  και κο ινω νίας και για τα  οπ οία  χρησ ιμοπ ο ιο ύ με το υ ς  ό ρ ο υ ς  τυραννία , 
ολιγαρχία,απ ολυταρχισμός, δ ικτατορ ία . Γ ια  το  ολοκληρω τικό κ ρ ά το ς  β λ έπ ετε  το  μνημειακό  έρ γο  τη ς  H an nah  A re n d t (1 9 0 6  - 1975) «The orig ins o f  
Totalitarian ism » (1951).

5Μ ισαλλοδοξία , α ντίθ ετη  έν νο ια  τη ς  ανοχής (to lerance). Τη θεω ρ ία  τη ς  ανοχής (θρη σ κ ευ τικ ής) ε ισ ήγα γε ο  μεγά λο ς  Ά γγλος φ ιλόσ οφ ος και π ο
λ ιτ ικό ς  θεω ρ ητικό ς  Thom as H o b b es  (1 5 8 8  -1 6 7 9 ) , γνω στός κυρ ίω ς από το  κλασ ικό έρ γο  το υ  Leviathan (1 651). Κλασική επ ίσ η ς  υπ ή ρ ξε και η  π ραγ
μ α τε ία  για τη ν  ανοχή το υ  δ ικού  μ α ς  μεγά λου  εκκλησ ιασ τικού  άνδρα  κα ι επ ισκόπ ου Χ ερ σ ώ νος Ε υγέν ιου  Β ούλγαρη (1 7 1 6  - 1806).
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Η πολυτέλεια του δέρματος προσαρμοσμένη στο δικό 
σας αυτοκίνητο και στα χρώματα που αγαπάτε!

Έκπτωση στους υπαλλήλους του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης με την επίδειξη της 
υπηρεσιακής τους ταυτότητας
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TO ΕΠΟΕ ΙΟΥ EA AAAMElN
Αριστερά: Ο στρατηγός 
Μοντγκόμερυ, ο θριαμ
βευτής του Ελ Αλαμέιν, 
πάνω σε πυργίσκο άρ
ματος μάχης.
Στη μέση: Αγγλος στρα
τιώτης βοηθάει τραυμα
τία συνάδελφό του. 
Δεξιά κάτω: Ιταλικό άρ
μα μάχης «Μ -13» που 
συμμετείχε στις μάχες 
(Μουσείο Μηχανοκινή
των Ρώμης).

Η λήθη θα είχε καλύψει τα πάντα, αν οι άνθρωποι 
δεν είχαν αναγείρει τρία μνημεία μέσα στην αφι
λόξενη αφρικανική έρημο προς τιμήν των Συμμά
χων, των Γερμανών και των Ιταλών. Τα μνημεία 
αυτά χτίστηκαν για να θυμίζουν τη σκληρή και 

καθοριστική περίοδο των μαχών του 1942 στο Ελ Αλα
μέιν, στις οποίες οι Σύμμαχοι κατάφεραν να λυγίσουν 
τον Άξονα. Σήμερα, στο κιτρινωπό χρώμα της ερήμου 
του Ελ. Αλαμέιν βασιλεύει βαθιά σιωπή που διαταράσ- 
σει ο σιμούν περνώντας ανάμεσα από τις επιτύμβιες 
στήλες του συμμαχικού νεκροταφείου.

Η προώθηση των δυνάμεων του Άξονα μέχρι το Ελ 
Αλαμέιν ήταν αποτέλεσμα των τακτικών χειρισμών του 
μεγαλοφυούς και ικανότατου Ρόμελ, γνωστού και ως 
«Αλεπού της Ερήμου». Τους πρώτους μήνες του 1942, 
ο Ρόμελ, υποχώρησε για χίλια χιλιόμετρα, από την Κυ
ρηναϊκή ώς την Τριπολίτιδα και εντελώς ξαφνικά, προς 
μεγάλη έκπληξη απάντων, αντεπιτέθηκε, κατέλαβε το 
Τομπρούκ, σύντριψε την 8η Στρατιά και εισήλθε στο αι
γυπτιακό έδαφος μέχρι το Ελ Αλαμέιν.

Με την επιτυχία του αυτή επίσκιασε τους προκατό- 
χους του και κέρδισε τη στραταρχική ράβδο.

Η νίκη αυτή αναπτέρωσε τις ελπίδες του Χίτλερ, ο 
οποίος επιθυμούσε να δημιουργήσει φραγμό στις συμ
μαχικές δυνάμεις μέσω του Καυκάσου και της Αιγύπτου 
και του Περσικού κόλπου. Ο Ρόμελ είναι βέβαιος ότι 
μπορεί να φτάσει μέχρι το Κάιρο και ο Μουσολίνι ονει
ρεύεται μεγάλες νίκες κατά των ισλαμικών λαών.

Υπεραισιόδοξα τα όνειρα του Χίτλερ και του Μουσο
λίνι, μόνο που οι Θεοί του πολέμου έχουν την δίκιά τους 
λογική, που στη δεδομένη στιγμή δεν ταυτίστηκαν με 
τις επιθυμίες του Άξονα.

Την 1η Ιουλίου 1942 οι δυνάμεις των Συμμάχων και 
του Άξονα έχουν στρατοπεδεύσει στην έρημο και προ
ετοιμάζονται... Η γερμανοϊταλική πλευρά αποτελείται

από περίπου 12.000 άνδρες, ενώ η πλευρά των Σύμμα
χοι ξεπερνά τις 20.000 στρατού.

Ο στρατός του Άξονα αντιμετωπίζει αντικειμενικές 
δυσκολίες στα ζητήματα ανεφοδιασμού, οι σχέσεις με
ταξύ Γερμανών και Ιταλών αξιωματικών υπονομεύονται 
από καχυποψία, ζηλοφθονία συνεχείς προστριβές και 
συμπλέγματα, το ιταλικό πεζικό είναι καταπονημένο, τα 
τρόφιμα λιγοστά, πολεμοφόδια και υγρά καύσιμα είναι 
ελλιπή και ο Χίτλερ, μπλεγμένος στη Ρωσία, αδυνατού
σε να στείλει ενισχύσεις στην Αφρική. Ο Μουσολίνι ελ
πίζει στον «από μηχανής θεό»...

Αντιθέτως, οι σχέσεις στο στρατόπεδο των Συμμάχων 
βρίσκονται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο και οι γραμ
μές εφοδιασμού πολύ σύντομες και ασφαλείς.

Ο Τσόρτσιλ, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι στο Ελ Αλα
μέιν διακυβευόταν η αγγλική κυριαρχία στην Αίγυπτο, 
στη Μέση Ανατολή και στην Αραβία, διατάζει τη συγκέ
ντρωση όλων των δυνάμεων στο πεδίο του Ελ Αλαμέιν, 
πείθοντας και τον Ρούσβελτ για την κρισιμότητα αυτής 
της μάχης.

Η επίθεση άρχισε την 2α Ιουλίου. Η έλλειψη υγρών 
καυσίμων και η δυσαναλογία δυνάμεων, αναγκάζουν 
τον Ρόμελ, που γνωρίζει πολύ καλά ότι βρίσκεται σε δύ
σκολη θέση, να εγκαταλείψειτη συνήθη τακτική του επί
θεσης σε όλο το μήκος του μετώπου και επικεντρώνεται 
στα δύο ισχυρότερα σημεία των Συμμάχων. Στις επιχει-
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ρήσεις λαμβάνουν μέρος τα επίλεκτα τμήματα του πε
ρίφημου «Άφρικα Κορπς» και η ιταλική 90η Μεραρχία.

Οι Σύμμαχοι προβάλουν πολύ σκληρή αντίσταση και 
την 3η Ιουλίου, αγγλική αντεπίθεση συντρίβει την ιταλι
κή Μεραρχία «Αριέτε». Οι απώλειες είναι τόσο μεγάλες 
που ο Ρόμελ διατάσσει λήξη της επίθεσης και έναρξη

άμυνας. Από εδώ και πέρα τον πρωταρχικό ρόλο τον 
έχουν οι Σύμμαχοι.

Την 7η Ιουλίου η μάχη σταματά και το μέτωπο κλείνει. 
Ο Ρόμελ βρίσκεται σε δεινότατη θέση και προτείνει υπο
χώρηση, στον Χίτλερ και τον Μουσολίνι, οι οποίοι απορ
ρίπτουν ασυζητητί κάθε συζήτηση για υποχώρηση.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον Ρόμελ και τη στρατιά 
του άρχισε... Έχει αρκετές εναλλακτικές λύσεις που 
μπορούν να διασώσουν τις δυνάμεις του αλλά δεν εισα- 
κούγεται, τουναντίον, λαμβάνει διαταγή να επιτεθεί πά
λι στις δυνάμεις των Συμμάχων. Ο Ρόμελ γνωρίζει όσο 
κανένας άλλος ότι η επίθεση αυτή γίνεται για «την τιμή

των όπλων», αλλά υπακούει. Την 22α και 30η Αυγού- 
στου επιτίθεται με οκτώ Μεραρχίες, αλλά η επίθεση 
σταμάτησε στα αγγλικά ναρκοπέδια. Η αεροπορική 
υπεροχή των Άγγλων, η αντεπίθεση των Ινδών και των 
Νεοζηλανδών και η έλλειψη καυσίμων, θα αναγκάσουν 
τον Ρόμελ να αναστείλει την επίθεση. Στις 2 Σεπτεμβρί
ου θα διατάξει παύση πυράς.

Στην τελευταία όμως αυτή επίθεση ο Ρόμελ δεν αντι
μετώπισε τον στρατηγό Ώκινλεκ, αλλά τον Μπέρναρντ 
Λω Μοντγκόμερι, τον νέο διοικητή της 8ης Στρατιάς.

Η κρίσιμη μάχη έγινε ενάμιση μήνα αργότερα, αφού 
πλέον είχαν ανασυνταχθεί και τα δύο στρατόπεδα. Μό
νο που τώρα, ο Ρόμελ ήταν αμυνόμενος και ο Μοντγκό
μερι επιτιθέμενος και είχαν αλλάξει καταφανώς τα δε
δομένα υπέρ των Συμμάχων: οι Αγγλοαμερικανοί πραγ
ματοποίησαν απόβαση στη Β. Αφρική, στο στενό της Σι
κελίας η αεροπορική και ναυτική υπεροχή των Συμμά
χων προκαλούσε μεγάλες απώλειες στις αντίστοιχες 
δυνάμεις του Άξονα, ενώ η 8η Στρατιά υπερείχε σε πο
σότητα και ποιότητα πολεμικού υλικού, πέραν της ανα
λογίας των ανδρών που έχει ανατραπεί σε ένα προς 
τρία εις βάρος των Γερμανοΐταλών.

Η επίθεση των Συμμάχων ξεκίνησε το βράδυ της 23ης 
Οκτωβρίου με ταυτόχρονο σφυροκόπημα από βορρά 
και νότο. Μόνο που τώρα ο Μοντγκόμερι δεν έχει απέ
ναντι του τον Ρόμελ αλλά τον στρατηγό Στούμε. Ο Ρό
μελ βρισκόταν από τα τέλη Σεπτεμβρίου στη Γερμανία 
για λόγους υγείας. Στο πεδίο της μάχης επέστρεψε την 
25η Οκτωβρίου βρίσκοντας τον Στούμε νεκρό (άλλοι λέ
νε ότι αυτοκτόνησε, άλλοι ότι πέθανε από αποπληξία).

Η μάχη κρίθηκε τη νύχτα της 26ης και τη νύχτα της 
27ης Οκτωβρίου. Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί και Νοτιοα- 
φρικανοί κατέλαβαν το σημαντικό ύψωμα 28, κατατρο
πώνοντας τη γερμανική 164η Μεραρχία και δημιουργώ
ντας σημαντικό προγεφύρωμα. Χωρίς επιτυχία πραγμα
τοποιούνται τρεις αντεπιθέσεις το πρωί της 27ης και μια 
γενική επίθεση σε όλον το βόρειο τομέα, που διευθύνει 
προσωπικά ο Ρόμελ.

Το πρωινό της 28ης Οκτωβρίου η Γερμανο'ίταλική 
Στρατιά περνά τη μεγαλύτερη κρίση. Παρόλα αυτά ση
μειώνεται σθεναρή αντίσταση και μόνο μετά από πέντε 
μέρες οι Σύμμαχοι κατορθώνουν να διασπάσουν το μέ
τωπο σε μεγάλο βάθος. Από το πρωί της 2ας Νοεμβρί
ου, η αντίσταση των δυνάμεων του Άξονα δεν έχει νόη
μα. Ο Ρόμελ σκεφτόμενος ότι μπορεί να διασώσει ένα 
μέρος της στρατιάς ετοιμάζεται να οπισθοχωρήσει. Το 
σχέδιό του ματαιώνεται γιατί βράδυ της 3ης Νοεμβρίου 
λαμβάνει ρητή διαταγή από τον Χίτλερ: «Δεν μπορείτε 
να υποδείξετε στους άνδρες σας άλλο δρόμο, παρά μό
νον εκείνον που οδηγεί στη νίκη ή στο θάνατο». Ο Ρόμελ 
υπακούει με αποτέλεσμα να δει ολόκληρες Μεραρχίες 
να καταστρέφονται ή να παραδίδονται. Όταν έρχεται 
νέο ραδιοτηλεγράφημα για οπισθοχώρηση μαζεύει τα 
συντρίμμια της Στρατιάς του και ακολουθεί το δρόμο 
της επιστροφής...

Οι Σύμμαχοι είχαν κερδίσει μια σημαντικότατη μάχη. 
Η ζυγαριά του πολέμου είχε ήδη γείρει αποφασιστικά 
σε βάρος του Αξονα... Όμως το τέλος θα έφτανε μετά 
από δυόμισι χρόνια, το Μάη του 1945...

ΑΝΘ/ΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΡΟΣ
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Οι απιρχές me aivxpavnc

B  ταν πολλές φορές λέμε πως η Αστυνομία αποτελεί
I  το δείκτη του πολιτικού και του νομικού μας πολι- 
I  τισμού, ίσως αυτό φαίνεται υπερβολικό, όμως δεν 
I  απέχει καθόλου από την αλήθεια. Κι αυτό, γιατί ο 

θεσμικός, αλλά και λειτουργικός ρόλος των αστυ
νομικών δυνάμεων σε ένα δεδομένο πολιτικό μόρφωμα α- 
ποδεικνύει την ποιότητα του πολιτικού συστήματος, την 
κοινωνική συγκρότηση και συνοχή και την κυρίαρχη ιδεο
λογία. Αποδεικνύει κατά τον πλέον εύγλωττο τρόπο τις 
σχέσεις κράτους - πολιτών. Μια αυταρχική, για παρά
δειγμα, Αστυνομία είναι φυσικό να παραπέμπει σε ένα 
κράτος αναλόγου χαρακτήρα.

Αυτό όμως που θα πρέπει να γίνει κατανοητό είναι πως 
η Αστυνομία, όπως λίγο - πολύ την ξέρουμε σήμερα είναι 
δημιούργημα των κρατών - εθνών και των αυτοκρατοριών

του 19ου αιώνα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπήρ
χαν κάποιοι οργανισμοί -σε κρατικό ή τοπικό επίπεδο- που 
ασχολούνταν με την επιβολή της τάξης, τη δίωξη, τη σύλ
ληψη και παραπομπή των εγκληματιών σε κάποιο δικα
στήριο. Υπήρχαν με κάποια συγκρότηση, έστω και ετερό
κλητη, στις πρωτεύουσες των κρατών. Στην ύπαιθρο χώ
ρα συνήθως υπήρχε μια εκτελεστική δύναμη, στη Γαλλία 
π.χ. η Marechaussee, η προκάτοχος της Χωροφυλακής, 
οποία είχε την ευθύνη της τάξης και της ασφάλειας στις 
οδικές αρτηρίες. Αυτό το πανάρχαιο σύστημα, ατελέστε
ρο βέβαια, υπήρχε και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 
(Δερβένια, Δερβενατζήδες, κλπ). Η τοπική ασφάλεια -α
γροτική και μη- ήταν έργο των Κοινοτήτων ή ακόμη και 
των ενοριών (Parishes), όπως συνέβαινε στην Αγγλία.

Εξάλλου η λέξη Police στη Δύση είχε ένα εξαιρετικά ευ
ρύ περιεχόμενο. Π.χ. στο λεξικό της γαλλικής και αγγλι
κής γλώσσας που δημοσίευσε στα 1611 ο Rundle 
Cotgrave το ρήμα policier σήμαινε «κυβερνώ, διοικώ με 
σοφία», ενώ η λέξη Police την «πολιτική διοίκηση ή τη δι
οίκηση μιας πόλης ή κωμόπολης». Στη Γ αλλία όμως, η ο
ποία υπήρχε και η μητέρα του σύγχρονου αστυνομικού 
θεσμού, η λέξη Police άρχισε ολοένα και περισσότερο να 
συσχετίζεται με καθήκοντα ευταξίας και ασφάλειας. Αξί
ζει να θυμηθούμε πως ο Υποστράτηγος της Αστυνομίας 
του Παρισιού στα χρόνια του Λουδοβίκου 14ου είχε την 
ευθύνη του φωτισμού, της καθαριότητας, των τροφών, 
της κυκλοφορίας, της πυρόσβεσης, κλπ.

Οιπολιτικές αλλαγές, που προήλθαν υπό την επίδραση 
του πνεύματος του Διαφωτισμού, οι νέες απαιτήσεις που 
απέρρεαν από την εξέλιξη των αστικών κέντρων και τις 
αλλαγές στις οικονομικές σχέσεις (ανάπτυξη του εμπορί
ου και της μανιφατούρας), και κυρίως η Γαλλική Επανά
σταση , ήταν οι γενεσιουργοί παράγοντες του σύγχρονου 
αστυνομικού συστήματος, το οποίο χαρακτηρίζεται από 
τον άμεσο έλεγχο της κεντρικής εξουσίας. Στα 1764, ένας 
νεαρός Ιταλός δικηγόρος και οικονομολόγος, ο Cesare 
Beccaria, δημοσίευσε το κλασικό πλέον έργο του Dei 
delitti e delle pene* (Περί εγκλημάτων και ποινών), επηρε
ασμένο από τις ιδέες του Διαφωτισμού, στο οποίο διατύ
πωνε τη θέση ότι ο καλύτερος τρόπος της αντιμετώπισης 
του εγκλήματος ήταν η βεβαιότητα της ορθολογικής (δη
λαδή ανάλογης, όχι ακραίας**) τιμωρίας και τόνισε, αν 
και κάπως περίπλοκα, την ανάγκη ύπαρξης μιας ειδικής 
Υπηρεσίας για τη σύλληψη και την παραπομπή των δρα
στών στη δικαιοσύνη. Παράλληλα, στη Γ αλλία, στα 1796, 
το Διευθυντήριο ίδρυσε με πράξη του το «πρώτο» Υπουρ
γείο Αστυνομίας.***

Το βασικό όμως μοντέλο της σύγχρονης Αστυνομίας 
ανάγεται στα χρόνια του Μεγάλου Ναπολέοντα. Στη θέ
ση της Marechaussee ίδρυσε την Χωροφυλακή 
(Gendarmerie), σώμα στρατιωτικό, στελεχωμένο από βε
τεράνους στρατιώτες, με υψηλή πειθαρχία, το οποίο κά
λυψε όλη τη γαλλική επικράτεια και εξασφάλιζε την α
σφάλεια του κράτους, τη δημόσια ασφάλεια, την ελευ-
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θερία στις κινήσεις προσώπων και αγαθών στους δρό
μους της χώρας και τη στρατολόγηση ανδρών για τις εκ
στρατείες του. Στις πόλεις άνω των 5.000 κατοίκων διο
ρίστηκαν «Επιθεωρητές» με ανάλογο αριθμό ανδρών, 
που υπάγονταν απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
Στο Παρίσι, ένας πρώην κατάδικος, ο Eugene Francois 
Vidoque, με άνδρες αναλόγου παρελθόντος ανέλαβε 
την «ασφάλεια» της πόλης με «πρωτότυπες» μεθόδους, 
αλλά θαυμάσια αποτελέσματα. Η δημοσίευση των απο
μνημονευμάτων του (1828) προκάλεσε τέτοια αίσθηση, 
ώστε η Surete, η Παρισινή Ασφάλεια, από το 1830 προ
σπάθησε να απομακρυνθεί από τέτοιες καταβολές. Ξέ
χωρα όμως από αυτό η Surete είχε αποκτήσει τέτοια φή
μη, ώστε στα 1877, όταν, μετά από ένα σκάνδαλο δια
φθοράς, αποφασίστηκε η αναδιοργάνωση του Τμήμα
τος Ασφαλείας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του 
Λονδίνου, ο νεαρός δικηγόρος Howard Vincent επιλέ- 
χτηκε για το σκοπό αυτό χάρη στη μελέτη του για το Πα
ρισινό αστυνομικό σύστημα.

Η Χωροφυλακή του Ναπολέοντα υπήρξε πρότυπο και 
για άλλες Αστυνομίες της ηπειρωτικής Ευρώπης. Τους 
Carabinieri στην Ιταλία, τη Landgager σε κρατίδια της 
Γερμανίας, τη Guardia Civil στην Ισπανία και, φυσικά, την 
Οθωνική Χωροφυλακή (1833).

Στην Αγγλία, παρόλο που η χώρα είχε εξελιχτεί σε μια 
κυρίαρχη δύναμη, οικονομική και στρατιωτική, εντού
τοις το αστυνομικό της σύστημα παρέμενε σε αξιοθρή
νητη κατάσταση, βασισμένο είτε στην αυτο-αστυνόμευ- 
ση των ενοριών (Parishes) είτε σε τοπικούς δικαστές, οι 
οποίοι διέθεταν αριθμό υπαλλήλων για τη σύλληψη των 
κακοποιών. Ειδικά στο Λονδίνο, όπου κυριαρχούσε το 
φιλελεύθερο πνεύμα μιας ήδη διαμορφωμένης αστικής 
τάξης, εχθρικότατα διακείμενης προς κάθε τ ι που θύμι
ζε Γαλλία και ειδικά Ναπολέοντα, έβλεπαν με καχυποψία 
κάθε οργανωμένο αστυνομικό σώμα με εξάρτηση άμε
ση από την κεντρική εξουσία. Έτσι και όταν ο τότε Υ
πουργός εσωτερικών Robert Peel ίδρυσε την Μητροπο- 
λιτική Αστυνομία του Λονδίνου (Police Act 1829) το νέο 
σύστημα αντιμετωπίστηκε με επιφυλακτικότητα. Η συ
νετή όμως διοίκηση των επικεφαλής της -συνταγματάρ
χη Rowan και Sir Henry Maine- ήρε προοδευτικά κάθε 
καχυποψία. Παράταύτα όμως, η νέα Αστυνομία δεν είχε 
την ευθύνη του οικονομικού κέντρου της πόλης, του City 
του Λονδίνου, το οποίο αστυνόμευε άλλη Υπηρεσία.

Το σύστημα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λον
δίνου, μιας Αστυνομίας απαλλαγμένης από το στίγμα της 
πολιτικής αστυνόμευσης, με το οποίο ήταν σημαδεμένο 
το γαλλικό αστυνομικό σύστημα, υιοθετήθηκε σε πολλές 
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες (Βιέννη, κ.ά.). Όμωςήτανπολύ 
νωρίς για τα πολιτικά πράγματα της ηπειρωτικής Ευρώ
πης να καθιερώσει ένα φιλελεύθερο αστυνομικό σύστη
μα. Αντίθετα μάλιστα, οι περιπέτειες του πρώτου μισού 
του 20ού αιώνα (δυο παγκόσμιοι πόλεμοι, Οκτωβριανή Ε
πανάσταση, ολοκληρωτικά καθεστώτα, κλπ.) οδήγησαν

την πολιτική αστυνόμευση στον κολοφώνα της με τις α
λήστου μνήμης Gestapo, KGB κλπ.

Στο δεύτερο μισό του αιώνα που έληξε, κάτω από την 
πίεση της Χάρτας της Ρώμης για τα ανθρώπινα δικαιώμα
τα και το ολοένα και ενισχυόμενο αίτημα για αλλαγή στις 
σχέσεις κράτους και κοινωνίας, τα αστυνομικά μοντέλα 
φιλελευθεροποιούνται, αλλάζουν φιλοσοφία και η προ
σφορά υπηρεσιών στον πολίτη και τον άνθρωπο, καθώς 
και η στήριξη της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελούν τη λυδία 
λίθο της λειτουργίας τους. Όμως ακόμη και σήμερα έ
χουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας, αφού τα στερεό
τυπα και οι καχυποψίες δεκαετιών δεν αλλάζουν εύκολα. 
Γι’ αυτό εξάλλου και το αίτημα αντιμετώπισης της πλέον 
σύγχρονης απειλής, τηςτρομοκρατίας, χωρίς εκπτώσεις 
στη δημοκρατία και τα ατομικά δικαιώματα, συνιστά κε
ντρική μας προτεραιότητα. ο

*  Το έργο αυτό μεταφράστηκε στα ελληνικά από τον Αδαμά
ντιο Κοραή στις αρχές του 19ου αιώνα.

* *  Στην Αγγλία π.χ. του 1600 κρεμούσαν δημόσια τον κλέφτη 
μιας προβατίνας, ενώ την ίδια στιγμή οι επιτήδειοι άδειαζαν τις 
τσέπες των αφελών θεατών. Βλέπετε σχετικά στο έργο «Ουτο
πία» (1516) του Thomas More (1477-1535).

* * *  To 1818, μετά  την παλινόρθωση, υποβιβάστηκε και το 
1852συγχωνεύτηκε με εκείνο των Εσωτερικών. Κάθε επανάστα
ση έχει ανάγκη από την Αστυνομία της. Μην ξεχνάμε ότι, στην Ελ
λάδα, με το Σύνταγμα της Επιδαύρου (Ιανουάριος 1822) ένα από 
τα 5 Υπουργεία που ιδρύθηκαν ήταν και εκείνο της Αστυνομίας 
(Υπουργοί: Ανδρέας Μεταξάς, Γοηγόριος Δίκαιος, Δημήτριος 
Δεσύλλας).

ΑΣΤΥΝ. Α’ ΚΩΝ. ΔΑΝΟΥΣΗΣ
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Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε τα παιδιά των συναδέλφων μας που πέτυχαν σε ΑΕΙ - ΤΕΙ της χώρας. Τους αξίζει κάθε έπαινος για την 
επιτυχία τους αυτή η οποία έστεψε τις πολύχρονες και κοπιώδεις προσπάθειές τους. Συγχαρητήρια λοιπόν στους επιτυχόντες, συγχαρητήρια 
στις οικογένειές τους που στήριξαν τη μεγάλη τους προσπάθεια.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΒΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΔ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΕΦΝ/ΜΙΑΣ-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΥΠΑΣΤ.Α’-ΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ- ΤΜ.ΒΙΟΛΟΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΤΟΥΜΠΑΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜ. ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΜΔ
ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΓΓΕΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤΗΡ. ΑΝΘ/ΜΟΣΓΑΔΠ ΑΝ.ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ
ΑΓΤΈΛΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΥΠΑΣΤ.Α'-ΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΓΓΈΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΣΕΑΕ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ/ΥΠΕ
ΑΓΤΈΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΡΩΝΗΣ
ΑΓΟΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΜ.ΟΡΓ.&ΔΙΟΙΚ. ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΥΝ.Α’-ΤΑ ΘΗΒΩΝ
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΗΛΕΚΤ.ΜΗΧ&ΜΗΧ.ΥΠ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ +ΑΣΤ/ΚΟΣ
ΑΓΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΒΙΟΜ.&ΠΛΗΡΟΦ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΕΡΟΛ. ΡΟΔΟΥ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΑΣΤΑΣ. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΔΑΜΟΥΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕΙ-ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Π ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΕΠΙΣΤ.ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜ.ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ Π.Υ.-Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛ. ΠΟΛΥΖ. ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ-ΦΙΛΟΣ.ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΟΣ-ΔΤΑ
ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΑ/ΤΕΛ
ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΣΤ.Β’-ΥΑ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΣΣΟΕ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝ. ΠΑΝΑΓ. ΑΕΙ-ΟΙΚ.ΠΑΝΕΠ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΩΜΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΡ.ΕΓΚΛ.ΕΡΕΥΝΩΝ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΑΚΕΟΔΝΙΑΣ-ΤΜ.ΟΙΚ. ΑΣΤ.Β’-ΤΣΦ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΠΑΙΔΑΓ/ΚΟ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
ΑΛΕΣΤΑ ΕΥΑΓΓΈΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΕΑ/ΔΕΛ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΚΛ.ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΜΠΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΕΙ ΚΙΛΚΙΣ-ΤΜ.ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΥΠΑΣΤ.Α’ Ε.Α.
ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΠΔ
ΑΝΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΑΔΠΔΕ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΠΑΣΤ.Β’-ΑΤ ΚΗΠΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΘΑΝΑΣ. ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΔ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡ. Α.Σ.Ο.Ε.Ε. ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ-ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΣΙΟΣ ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ. ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΘ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ/ΤΕΛ
ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΕΑ/ΔΑΠ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΤΩ ΑΧΑΊΑΣ
ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-Δ/ΣΗ ΜΟΝ.ΤΑ.ΑΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΖΙΝΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΝΔΡΟΝΟΥΔΗ ΚΛΕΙΟΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΔΘ
ΑΝΕΘΡΕΠΤΑΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝ. ΠΟΛΥΚΑΡ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΟΛΥΚΑΡ. ΑΡΙΣΤ. ΠΑΝ ,ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΦΙΛΟΣ.ΣΧ. ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΤΖΑ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΝΤΩΝΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧ.ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΠΑΓΓ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΙΤΩΛΙΑΣ
ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡ. ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Υ.-Δ.Δ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΞΟΝΙΔΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
ΑΠΟΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΥΝ. Α'-ΓΡΑΦ.ΥΠΑΡΧΓΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡΙΦ.ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΠΘ-ΤΜ.ΙΣΤΟΡ.&ΕΘΝΟΛΟΓ1ΑΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-Β’ ΥΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΙ-ΣΧΟΛΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΎΝ.Α'-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Π.Υ.-ΑΤ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΡΟΔΟΥ ΑΣΤ.Β’-ΤΤ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΚΡ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝIΚΗΣ-ΤΜ.ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΡΓΕΛΑ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΑΣΓΓ.Α’-ΑΤ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΑΡΓΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΣΧΟΛΗ -ΑΕΙ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣ. ΣΤΥΛΙΑΝ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΝΗΠΙΑΓΩΓ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΡΓΎΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΕΙ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣΎΠ. ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΟΙΚ/ΚΟ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣΣΩΤΗΡ ΠΑΝΑΓ. ΠΟΛΥΤΕΧ.ΚΡΗΤΗΣ-ΜΗΧΑΝ.Η/Υ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β'ΑΤ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΕΛ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΦΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΔΘ
ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΕΙ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ-ΤΕΧΝ.ΑΛ.&ΥΔ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ
ΑΣΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΘΕΡ.ΚΑΛ&ΑΝΘ ΥΠΑΣΤ.Α'-ΑΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΛΥΓΕΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Π.Υ.-ΕΤΥΑΠ/ΚΥΑΠ
ΑΥΖΩΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ/ΥΕΛ
ΒΑΒΑΊΤΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΒΑΒΑΊΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΒΑΒΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤΕΒΕ
ΒΑΒΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΒΑΓΙΑΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΙΛΚΙΣ
ΒΑΖΟΥΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΠΔ
ΒΑΘΡΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΘΝ.ΚΑΠΟΔ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΧΑΤΖΗΝ. ΕΜΜΑΝ. ΤΕΙ ΤΟΥΡ.ΕΠΑΓΓΕΛ.ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΤ.Α'-Α' AT ΠΕΙΡΑΙΑ
ΒΑΊΝΑ ΑΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΤΜ.ΚΟΙΝ.ΕΡΓΑΣ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΆΤ ΠΑΤΡΩΝ
ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.Α’-ΔΑΟΑ
ΒΑΛΜΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΜΕ
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΥΡΩΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΛΕΙΟΑΡΧΩΝ ΥΠΑΣΤΓ.Α’-ΑΔ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΔΑΘ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΜ/ΚΗ ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΘ/ΤΓA
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΣΧ.Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΔ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΧ.ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΔ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΓΙΑΒΡΟΥΤΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΘΩΜΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ-ΤΜ. ΙΣΤΟΡ. ΕΘΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΑΕΑ
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ΠΑΓΚΟΥΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡ. ΜΑΡΙΑ ΤΕΦΑΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΘ/ΤΔΧΥ
ΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΙΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Π.Υ.-ΔΤΕ
ΠΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΚΛΗΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΙΑΜΤΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΤΜ.ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΣΦ ΔΟΪΡΑΝΗΣ
ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜ. ΘΕΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΤΕ
ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΖΩΗ ΛΕΠΙΔΑ Ε. ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΠΣΕ
ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤ.Β'-ΥΤΑ
ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛ. ΠΑΝΑΓ. ΠΑΙΔ/ΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΡΟΔΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡ. ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Α’-ΑΤ ΑΚΡΑΤΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΠΑΝΑΓ. ΠΑΝΤΕΙ ΠΑΝ/ΜΙΟ-ΤΜ.ΚΟΙΝΙΩΛ. ΥΠΑΣΤ,Α’-ΑΤ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜ. ΜΑΡΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΧ. Π.Υ.-Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡ ΔΗΜΗΤΡ. ΠΑΝΕΠ.ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΜΕ
ΠΑΝΝΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΡΤΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΧΑΝΙΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ.Α’-ΔΕΕ
ΓΙΑΝΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΧΑΊΔΑΡΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡ. ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΡΩΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΑ/ΥΔΕΖΙ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜ.ΤΗΛΕΠΛ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΡΤΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜΔ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΙΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΒΙΟΜ. ΠΛΗΟΦ. ΑΡΧ/ΚΑΣΎΔΕΖΙ
ΓΙΑΧΑΝΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΣΤ.ΠΡΟΣΧ.ΑΓ.&ΕΚΠ.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΕΘ/ΕΚΑΜ
ΠΔΑΡΑΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΗΛΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΕΡΓΑΘΕΡΑΠ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΕΕ
ΓΙΟΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣ. ΑΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΥΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΓΙΟΥΒΡΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΘΑΝΑΣ. ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΒ/ΑΑ
ΓΙΟΥΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΜΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΩΤΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΕΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Π.Υ.-ΑΔ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΚΑΒΟΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
ΓΚΑΊΤΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΑΙ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΓ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛ/ΠΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΓΚΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΥΠΑΣΤ.Β’ Ε.Α.
ΓΚΙΚΑ ΦΡΕΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΚΙΟΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΚΟΓΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤ.ΧΡΗΜ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ’ AT ΠΑΤΡΩΝ
ΓΚΟΤΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧ.ΜΕΣΟΓ.ΣΠΟΥΔΩΝ ΡΟΔΟΥ ΑΣΤΎ/ΚΟΣ-ΤΤ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΚΟΥΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡ. ΤΜ.ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΚΟΥΔΟΥΣΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΑΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΓΚΟΥΛΦΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ/ΥΠΕ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΣΧ.ΜΗΧ/ΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΚΟΥΨΖΑΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΓΚΡΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΘ.-ΔΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΠΟΔ.ΤΡ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΓΛΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΕΠ.ΣΧ.&ΠΛ.ΣΥΣΤΗΜ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΔΡΑΜΑΣ
ΓΛΑΦΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΗΛ.ΜΗΧ.&ΜΗΧ.ΥΠ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΔΡΑΜΑΣ
ΓΟΓΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΧΡΗΜ.&ΤΡ.ΔΙΟΙΚ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΓΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΈΛΙΑ ΠΑΝΑΓ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤ. ΥΠΑΣΤ.Β’-ΑΤ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΟΥΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΣΦ ΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΟΥΔΕΛΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-Δ/ΣΗΣ&ΔΙΑΧ.ΕΡΓΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ
ΓΟΥΔΟΥΣΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΥΜΕΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΠΔ
ΓΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΓΕΙΑΣ&ΠΡΟΝ.-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΟΥΛΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΤΜ.ΟΙΚ.ΕΠ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΓΟΥΛΙΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ. ΑΡΙΣΤΟΜ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΟΥΛΙΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΡΙΣΤΟΜ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΠΑΙΔ/ΚΟ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΟΥΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΜ. ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΟΥΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΜ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΕΩΡ.ΜΗΧ.ΑΡΔΕΥΣ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΔΡΑΜΑΣ
ΓΟΥΡΝΑΡΗ ΝΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΗΛΕΙΑΣ
ΓΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΣΤ.Β'-ΑΤ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΓΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΥΠΑΣΤ.Β’ Ε.Α.
ΓΡΑΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙ. ΤΕΦΑΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΙΑ' AT ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣ. ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΗΠΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤ.Α’-ΔΤΕ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΦΥΤ.ΠΑΡ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛ/ΠΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΓΡΙΣΠΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΕΚΠ.ΑΓ.ΠΡΟΣΧ.ΗΛ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΕΑ/ΔΑΠ
ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΧΑΝΙΩΝ
ΓΡΥΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝ. ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΗΜΟΣ.Δ/ΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
ΓΡΥΜΠΟΠΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠ/ΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΓΡΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΓΩΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΓΩΓΟΥΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΧ.-ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΤΗΣ-ΔΑΟΑ
ΔΑΒΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣ. ΙΤΑΛΙΚΗ&ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΑΓΑΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΜΜΑΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΡΟΔΟΥ
ΔΑΊΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕΙ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΥΠΑΣΤ.Α'-ΔΑΝΑ
ΔΑΊΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΣΤ.Α’-ΔΑΑ/ΤΔΧΥ
ΔΑΜΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚ. Π.Υ.-ΔΕΕ
ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΤ.Α’-ΤΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΑΡΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧ.ΠΑΤΡΩΝ-ΑΕΙ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΤ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΔΑΡΣΑΚΛΗ ΟΛΓΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΟΕΕ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ/ΥΔΕΖΙ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΑΒΑΛΟΥΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΤΜ ,ΔΙΟΙΚ. ΓΕΩΡ. ΕΚΜ ΑΡΧ/ΚΑΣ-π ΘΕΡΜΗΣ
ΔΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΕΛΒΕΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΔΟΜΙΚ. ΕΡΓΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΟΡΟΊΩΝ
ΔΕΛΗΒΕΡΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤΠ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΕΛΗΠΟΥΤΟΥΛΟΥΔΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΔΕΜΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΑΠΟΛΕ. ΠΑΙΔΑΓ/ΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΕΡΒΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΕΡΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΑ ΧΑΙΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡ. ΠΟΥ-ΕΤΥΑΠ/ΚΥΥΑΠ
ΔΗ MAN ΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡ. ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΤΜ. ΠΛΗΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣΎΔΕΖΙ
ΔΗ MAN ΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ Α.Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΑΣΤ.Β'-ΥΕΕΒΕ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΠΣΕΑ
ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΧΡΙΣΤΟΦ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΚΛΑΔΟΣ ΖΩ ΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣ. ΤΕΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΦΙΛΥΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Π.Υ.-ΑΔ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΔΙΟΝΥΣ. ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚ/ΚΩΝ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΒΆΤ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΣΧ.ΕΜΠΟΡ/ΡΧΩΝ ΑΣΠΡ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜΔ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡ.ΕΡΓ/ΡΙΩΝ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α’ AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ. ΠΑΝΑΓ. ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛ/ΠΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝ. ΑΕΙ-ΜΑΘΗΜ.ΤΜ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.ΔΙΕΥΘ.-ΔΑΝΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝ. ΔΗΜΗΤΡ. ΔΙΕΘΝ.&ΕΥΡΩΠ.ΣΠ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝ. ΑΕΙ ΜΑΘΗΜ.ΤΜ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.ΔΙΕΥΘ.-ΔΑΝΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-π ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΚΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΙΠΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΜ.ΝΟΣΗΛ/ΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΕΙ ΑΣΤ.Β’-ΑΤ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΟΒΡΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΎ.-ΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΟΓΚΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΔΟΛΑΦΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΟΜΖΑΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣ. ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΤΜ.ΓΕΩ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΚΑ/ΤΠΕ
ΔΟΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΣΤ.ΠΑΝΕΠ.ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΘ/ΝΟΣ Ε.Α.
ΔΟΞΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΣΧ.ΛΑΊΚ.&ΠΑΡ.ΜΟΥ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΟΥΔΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΓΕΩΠΛ.&ΤΟΠ/ΦΙΑΣ ΥΠΑΣΤ.Β’ Ε.Α.
ΔΟΥΒΛΑΝΤΩΝΗΣ ΓΈΩΡΓ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘ.ΕΥΡ.ΟΙΚ.ΣΠ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΠΑΣΤ.Β’- π  ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣ. ΕΥΑΓΤΕΛ. ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ/ΥΕΛ
ΔΟΥΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΗ&ΤΡΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΗΠΩΝ
ΔΟΥΛΔΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΡ/ΓΟΣ Ε.Α.
ΔΟΥΛΔΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΡΙΣΤΟΤ.ΠΑΝ/ΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.
ΔΟΥΤΣΙΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Π.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΤΔΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤΕΒΕ
ΔΡΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΕΕ
ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΣΧ.ΜΗΧ/ΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧ/ΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Π.Υ.-Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΔΡΑΣΚΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ ΔΗΜΟΣ ΤΕΙ ΔΑΣ/ΝΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΣΤ.Α’-ΑΤΠ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΡΟΓΚΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΡΟΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΡΟΣΟ ΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚ ΤΜ.ΦΥΤ.ΠΑΡ.&ΣΧ.ΤΕΧ.ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.
ΔΡΟΣΟΥ ΑΡΓΥΡΟ ΔΗΜΗΤΡ. ΑΠΘ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΙΒ' ΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΎΛΙΑΝ. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΚΙΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΥΛΟΣ ΣΧ.ΜΟΝ.ΥΠΑΞ.ΠΟΛΕΜ.ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΣΤ.Α'-ΙΣΤ’ ΤΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΑΘΑΝΑΣ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΣΑΒ. ΧΡΙΣΤΟΔ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ
ΕΞΑΡΧΟΥ ΞΑΝΘΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΙΔΑΩΓΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡ. 1Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΑΣΤ.ΑΆΤ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΓΛΑ ΪΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ/ΥΠΕ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛ. Σ.Μ.Υ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΟΡΟΊΩΝ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΤΜ.ΟΙΚ.ΕΠ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΖΑΖΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡ. ΠΑΙΔΑΓ.ΤΜ.ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΖΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΓΥΜΝ/ΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΖΑΜΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡ ΦΩΤΙΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΖΑΜΠΛΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΜΕΣΟΓ.ΣΠ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΕΕ
ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜ. ΤΜ. ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΑΣΤ.Β’ Ε.Α.
ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΖΑΡΖΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΖΑΡΜΠΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΖΑΡΦΕΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜ. ΦΙΛ.ΠΑΙΔ.&ΨΥΧ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΣΤ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΣΦ Κ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΑΠΘ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΔΝ
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΝΟΜΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑΔ ΠΑΤΡΩΝ
ΖΑΧΑΡΙΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠΟΔ.ΤΡ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΕΜΠΟΡ.&ΔΙΑΦΗΜ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β' AT ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΖΑΧΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΖΑΨΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΠΣΕΑ
ΖΕΜΠΙΛΗ ΧΑΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΦΙΛ.ΠΑΙΔ.&ΨΥΧ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΠΑΣΤ.Α’-ΤΔΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΖΕΡΒΟΜΠΕΑΚΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΥΠΑΣΤ.Β' Ε.Α.
ΖΕΡΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ-ΤΗΛΕΠΛΗΡ.&Δ/ΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΑΕΑ
ΖΕΡΦΕΙΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΠΩΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜ. ΜΟΝ.ΥΠΑΞ.ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΜΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΖΗΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΘ-ΔΑΣ.&ΦΥΣ.ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΔΟΕΕΑΗ
ΖΗΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΗΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΜΕ
ΖΗΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝ ΝΑ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣ. ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΕΑ/ΔΕΛ
ΖΗΣΗ ΚΑΝΕΛΑ ΔΙΟΝΥΣ. ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛ/ΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΕΑ/ΔΕΛ
ΖΗΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΟΥΝΑΣ
ΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΣΤ.Β'-ΓΑΔΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΖΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΣΤ.Β’-ΓΑΔΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΩΊΚ.ΠΑΡ/ΓΗΣ-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
ΖΙΩΓΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕΤΡΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΖΙΩΓΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΥ ΑΙΓΙΟΥ
ΖΟΡΜΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΛΑΜΙΑΣ
ΖΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΖΟΥΜΠΟΡΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗ ΗΛΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜΔ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΖΥΓΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΒΆΤ ΠΑΤΡΩΝ
ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΒΆΤ ΠΑΤΡΩΝ
ΖΩΊΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΓΕΩΡ.ΜΗΧ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
ΖΩΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β’ AT ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΤΜ.ΔΙΟΙΚ.ΜΟΝ.Υ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜΔ ΠΑΤΡΩΝ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. 
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΘΕΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. 
ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΓΩ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ. 
ΘΕΟΦΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΘΕΟΦΙΛΗ ΣΟΦΙΑ 
ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΘΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ 
ΘΩΜΑΊΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 
ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΙΒΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΙΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΚΑΒΟΥΣΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. 
ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΑΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΚΑΖΑΜΙΑ ΜΑΡΙΑΝΑ 
ΚΑΖΟΥΚΑ ΟΛΓΑ 
ΚΑΊΣΕΡΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΚΑΊΣΕΡΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
ΚΑΚΑΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΚΑΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΚΑΜΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΚΑΚΑΝΑΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΚΑΚΑΝΑΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΚΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΑΚΟΠΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΚΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 
«ΑΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΛΑΊΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΚΑΛΑΊΤΖΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΛΔΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΚΑΛΕ ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ 
ΚΑΛΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΚΑΛΙΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΚΑΛΙΜΑΝΤΖΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛ. 
ΚΑΛΛΙΑΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΚΑΛΛΙΟΝΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΚΑΛΛΙΦΕΙΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡ 
ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝ.

ΧΑΡΑΛΑΜ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΠΩΤ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΦΩΤΙΟΣ ΜΕΘ.ΙΣΤ.&ΘΕΩΡ.ΕΠΙΣΤ.ΠΑΝ.ΑΘΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΓΟΥΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΕΥΣΤΑΘ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠ/ΜΟΣ Α’-ΓΑΔΘ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΆΤ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΠΟΛΥΖΩΗ ΤΜ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΜΔΘ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ.&ΤΗΛ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΚΕΡΑΜΙΤΣΑΣ
ΘΕΟΦΑΝ. ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤΗΜ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΙΟΝΥΣ. ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΑΣΤ.Α’-ΔΑΑ/ΥΕΛ
ΔΙΟΝΥΣ. ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΥΠΑΣΤ.Α'-ΔΑΑ/ΥΕΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΕΙΔ.ΑΓ.ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΤ.Β’-ΤΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠ ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΓΡΗΓΟΡ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΙΝΩΝ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΠΑΥΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΤ ΕΥΖΩΝΩΝ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΥΠΑΣΤ.Β’-ΤΤ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΘ/ΤΕΛ
ΦΩΤΙΟΣ ΤΜ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΧΑΛΑΝΔ.
ΣΕΡΑΦΕΙΜ Δ/ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ/ΣΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΜΠΕΣΟΥ
ΑΘΑΝΑΣ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΟΙΚ.ΤΜΗΜ ΑΝΘ/ΜΟΣ- AT ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΘΕΟΔΩΡ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΘ/ΤΕΛ
ΕΥΑΓΓΕΛ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΘΗΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜ. ΠΛΗΡΟΦ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ/ΚΟΣ Ε.Α.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜ.ΔΙΕΘ.ΕΥΡ.ΟΙΚ.ΣΠΟΥΔ.ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΣΤΥΝ.Β'-ΑΤ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔ. ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΠΑΣΤ.Α’-ΤΣΦ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤΑ ΚΩ
ΕΥΑΓΓΕΛ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤΑ ΚΩ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠΟΔ.ΤΡ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΕΕ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΗΜΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΜΠΕΣΟΥ
ΗΡΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΕΒ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΤΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧ.ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Γ AT ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΕΥΣΤΑΘ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ-ΤΜ.ΚΟΙΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΑΥΛΟΣ ΤΕΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ
ΔΗΜΟΣΘ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΣΤ.Β’-ΓΑΔΠΣΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΣΤΟΡ.&ΑΡΧ/ΠΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β’ AT ΛΑΡΙΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΚΛ.Α.ΑΣΦ.& ΤΑΞΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΔΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΣΙΝΔΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΕΠ/ΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΧΗΜ. ΑΣΤ.Α’-Β’ AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣ. ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Υ.-ΑΔ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛ. Δ/ΣΙΑΣ Δ/ΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Α'-ΑΤ Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΎΝ.Α’-ΑΤ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΣΤ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
ΓΡΗΓΟΡ. ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΠΣΕΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΣΧ.ΦΙΛΟΣ.-ΠΑΙΔ.&ΨΥΧΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΕΤΥΑΠ/ΚΥΥΑΠ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΣΦ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ Η Π Ε1ΡΟΥ-ΛΟ ΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜ.ΠΛΗΡ.&Δ/ΣΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΠΟΡΟΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΤΤ ΛΑΡΙΣΑΣ
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ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΡΟΔΟΥ
ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΜΗΧ/ΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ
ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘΑΝΑΣ. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝ. ΠΟΛΥΔΕΥ. ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.ΜΗΧΑΝΟΛ. ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΔ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α.
ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤΥΦ/ΚΑΣ-ΤΜΔ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΜΠΑΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΣΧ.ΔΟΜ.ΕΡΓΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΆΤ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΜΠΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ -Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ. ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΟΙΝ.&ΤΕΧΝ.ΠΟΤΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΥΑ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ(Σ.Μ.Α,) ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ-ΠΡΟΪ.ΚΛ.ΟΙΚ.ΠΛ
ΚΑΝΤΖΟΥ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ Π.Υ.-ΥΤΑ
ΚΑΠΑΝΤΑΊΔΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΘΝ.ΚΑΠΟΔ/ΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥΡ/ΚΩΝ ΕΠΑΓ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.ΓΕΩΤΕΧΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΝ ΣΑΝΤΑΣ
ΚΑΠΟΣΟΥΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΊΣ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑ-ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Π.Υ.-ΚΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΛΟΓΓΑΔΩΝ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΑΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΗΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΜΕΘΟΔ.&ΙΣΤΟΡ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΜΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΟΛ.&ΔΟΜ.ΕΡΓΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΣΗΜΑΚ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΒΆΤ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΔΙΟΙΚ.&ΔΙΑΧ.ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΥΝ.Α’-ΑΕΑ/ΔΓΑ
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΚΛΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΝΟΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-π ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΑΡΑΚΑΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΠΔ
ΚΑΡΑΚΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΦΥΣ.ΑΡ.ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ/ΥΔΝ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΕΧΝ ΠΛΗΡ.&ΤΕΧΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΚΑΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΑΡΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤΎΝ.Β'-ΤΤ ΑΡΓΟΥΣ
ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜ ΣΤΡΑΤΗΣ ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΟΛ.ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΑΣΤ.ΒΈ.Α.
ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣ. ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜ.ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΑΡΤΑΣ
ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜATΑΣ-ΤΜ.ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΑΡΔΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Π ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΝΑ ΑΕΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜ.ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
ΚΑΡΑΝΤΖΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛ/ΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞ. ΘΕΟΔΩΡ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΓΕΩΠΛ.&ΤΟΠ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΈΛ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΘ/Υ AT
ΚΑΡΑΤΣΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΕΙ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΙΝΔΟΥ
ΚΑΡΑΦΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΜΥΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΠΔ
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΑΘΑΝΑΣ. ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΚΑΡΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΕΡΟΛ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΡΔΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ
ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜ.ΒΡΕΦ/ΜΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΔΕΖΙ
ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΖΩΗ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΡΠΕΤΑ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΓΕΩΡ.ΜΗΧ.&ΑΔΡ.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ-ΔΑΘ
ΚΑΡΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΚΑΡΤΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔ. ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΔ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
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ΚΑΡΥΔΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΕΜ Μ ΑΝ. ΣΧ .Π Ο Λ .& Π Λ Η Ρ /Κ Η Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Ν .ΣΜ ΥΡΝ Η Σ
ΚΑΡΥΩΤ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α Ν ΤΩ Ν ΙΟ Σ Ν Ο Μ ΙΚΗ  Κ Ο Μ Ο ΤΗ Ν Η Σ Α Ν Θ /Μ Ο Σ -ΤΤ  Ν .ΙΩ Ν ΙΑΣ
ΚΑΡΥΩΤΗ Π ΑΝΑΓΙΩ ΤΑ ΣΠ ΥΡΙΔΩ Ν ΤΕΙ ΗΛΑΚΡΕΙΟΥ-ΣΧ.ΗΛ/ΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ
ΚΑΣΑΠ ΙΔΗ Σ Π Ρ Ο Δ ΡΟ Μ Ο Σ Κ Ω Ν /Ν Ο Σ ΤΕΙ ΔΡΑΜ ΑΣ-ΣΧ .Δ Α ΣΟ Π Ο Ν ΙΑ Σ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Ν .Ν ΕΥΡΟ ΚΟ Π ΙΟ Υ
ΚΑΣΚΑΝ Η Σ Θ Ω Μ Α Σ Θ ΕΟ ΔΩ Ρ. ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΧΡΗ Μ /ΚΗ &ΤΡΑΠ .Δ ΙΟ Ι Α ΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟ Σ ΤΕΙ Μ Η Χ /Λ Ο ΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α Ν Θ /Μ Ο Σ -Α Τ  ΒΟ Ν ΙΤΣΑΣ
ΚΑΣΩΤΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΝΙΚΟ ΛΑΟ Σ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α ΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
ΚΑΤΑΚΗ Α ΣΠ ΑΣΙΑ ΕΜ Μ ΑΝ. ΤΕΙ Λ Ο ΓΟ Θ Ε ΡΑ Π Ε ΙΑΣ ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν Α ΣΤ.Β '-Α Τ  ΧΑΝΙΩ Ν
ΚΑΤΕΛΟΥΖΟΥ Δ ΙΟ Ν ΥΣΙΑ Μ ΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΕΙ Η ΓΟ ΥΜ ΕΝ ΙΤΣΑΣ Π .Υ.-ΓΡΑΦ .ΤΥΠΟ Υ/ΥΔΤ
ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π Α Ν Α Π Ω Τ ΑΓΓΛΙΚΗ  Φ ΙΛ /Π Α  Π Α Ν .ΑΘ Η Ν Ω Ν ΑΡΧ /Κ Α Σ-Α Δ  Α ΡΓΟ ΛΙΔΑΣ
ΚΑΤΟΠΗ ΓΕ Ω Ρ ΓΙΑ Κ Ω Ν /Ν Ο Σ Ν Η Π ΙΑΓΩ ΓΩ Ν -Α Ε Ι ΠΑΤΡΩ Ν Α ΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΜ .ΒΟ ΥΡΛΩ Ν
ΚΑΤΡΑΧΟΥΡΑΣ Κ Ω Ν /Ν Ο Σ ΣΤΕΦ ΑΝΟΣ Π Α Ν /Μ ΙΟ  ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν  ΦΠΨ Α ΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Θ ΕΣΠ ΡΩ ΤΙΚΟ Υ
ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΗΛΙΑΝΑ Ν ΙΚΟΛΑΟΣ Μ ΗΧ.ΧΩ Ρ.-ΠΟ Λ.ΠΕΡ.Θ ΕΣΣΑΛΙΑΣ Α Ρ Χ /Κ Α Σ -Α  AT ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΥΛΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ .ΛΟ ΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΣΤ. Ε.Α.
ΚΑΤΣΑΜ ΑΣ ΓΕ Ω Ρ ΓΙΟ Σ ΝΙΚΟ ΛΑΟ Σ ΑΕΙ ΒΟΛΟΥ Α ΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ Φ ΘΙΩ ΤΙΔΑΣ
ΚΑΤΣΑΝΟ Σ Α Π Ο ΣΤΟ ΛΟ Σ ΓΕΩ Ρ ΓΙΟ Σ ΓΥΜ ΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗ Μ .ΤΡΙΚΑΛΩ Ν Α ΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΡΟΒΙΛΙΣΤΟΥ
Κ ΑΤΣΑΝ Ο Σ Δ Η  Μ ΗΤΡΙΟ Σ ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ ΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ Π Υ-ΑΔ ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν
ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΕ Ω Ρ ΓΙΟ Σ ΝΙΚΟ ΛΑΟ Σ ΑΕΙ-ΙΑΤΡΙΚΗ Α Θ Η Ν Ω Ν Α ΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ/ΥΚΑ
ΚΑΤΣΗΣ ΙΩ Α Ν Ν Η Σ ΑΔΡΟ ΔΙΤΗ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΤΔΝ  ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΤΣΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Θ ΕΟ ΔΩ Ρ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ Α Ν Ε Π .Α Θ Η Ν Ω Ν ΑΣΤΥΝ .ΥΠ Ο Δ.-ΥΑ  ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩ Ρ ΓΙΟ Σ Μ ΑΘ Η Μ ΑΤΙΚΟ  Α Θ Η Ν Ω Ν Α ΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΑΤΣΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟ Σ ΤΕΙ Μ ΕΣΟ ΛΟ ΓΓΙΟ Υ-ΤΜ .ΛΟ ΓΙΣΤ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ Π Α Ν Α ΓΙΩ ΤΗ Σ ΧΡΗΣΤΟ Σ ΤΕΙ Φ ΛΩ ΡΙΝΑΣ-Φ ΥΤ.Π ΑΡΑΓΩ ΓΗ Σ Α ΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Π ΤΟ Λ Ε Μ Α ΊΔ ΑΣ
Κ ΑΤΣΙΚΟ ΓΙΑΝΝ Η Σ ΓΕΩΡΓ. Κ Ω Ν /Ν Ο Σ ΤΕΙ Κ Ο ΖΑΝ Η Σ-ΤΜ .ΛΟ ΓΙΣΤΙΚΗ Σ Α Ρ Χ /Κ Α Σ -π  ΣΕΡΡΩ Ν
ΚΑΤΣΙΜ ΠΑΡΔΗ Σ Δ Η Μ Ο ΣΘ Θ ΕΟ ΔΩ Σ. ΣΧΟΛΗ Υ Π ΑΞ/Κ Ω Ν  ΠΟΛ.ΝΑΥΤ. Α Ν Θ /Μ Ο Σ  Ε.Α.
ΚΑΤΣΙΜ ΠΕΡΗ Κ Ω Ν /Ν Α ΑΝ ΔΡ Ε Α Σ Π ΑΝΕΠ ΙΣΤ.ΑΘ Η Ν Ω Ν -ΙΤΑΛ. ΙΣΓ.Φ. Α ΣΤ.Α ’-ΤΜ .Α Ε Ρ/Ν Α  Α Θ Η Ν Ω Ν
ΚΑΤΣΙΜ ΠΟ ΥΡΑ Μ ΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΑΕΙ ΑΘ Η Ν Ω Ν -ΤΜ .ΑΡ Χ ΙΤ.ΕΜ Π Α ΣΤ.Β ’-ΥΑ Β /Α  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΛΑ Α ΓΛ Α ΊΑ ΧΡΗΣΤΟ Σ ΤΕΜ Φ Ε-ΕΜ Π Α Θ Η Ν Ω Ν Α Ν Θ /Μ Ο Σ -Α Δ  ΑΡΤΑΣ
Κ ΑΤΣΟ ΓΡΕΣΑΚΗ Σ ΠΑΝΑΓ. ΓΕΩ Ρ ΓΙΟ Σ ΤΕΙ ΚΑΣΤΟ ΡΙΑΣ-Δ ΙΕΘ Ν.ΕΜ ΠΟ Ρ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Μ Α Ρ ΑΘ Ω Ν Α
ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΈΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟ Σ Χ ΡΗ Μ ΑΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ . ΚΟ ΖΑΝ Η Σ Α Ρ Χ /Κ Α Σ -π  Μ ΑΛΑΚΑΣΑΣ
ΚΑΤΣΟ ΥΝ Η Σ Λ ΕΩ Ν ΙΔΑΣ ΓΕΩ Ρ ΓΙΟ Σ ΣΧ.ΑΣΤ/ΚΩ Ν ΕΛ.ΑΣ Α ΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΥΓΑ ΓΕΩ ΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚ. ΤΕΙ Α Θ Η Ν Ω Ν -ΤΜ .Β ΙΒΛ ΙΟ Θ Η Κ Ο Ν . ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ/ΥΚΑ
ΚΑΦΟΥΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔ. ΠΟΛΥΤΕΧ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΕΦ .Μ ΑΘΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΠΑΤΡΩ Ν
ΚΑΦΦΕΖΑΣ Φ ΩΤΙΟ Σ Α Ν ΔΡΕΑΣ ΣΧΟΛΗ Α ΣΤ/ΚΩ Ν  ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
ΚΑΧΡΗΣ Ν ΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜ ΙΑΣ-ΤΜ .Η ΛΕΚΤΡΟ ΝΙΚΩ Ν Α Ρ Χ /Κ Α Σ -π  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΚΑΨ ΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟ ΛΑΟ Σ ΣΧΟΛΗ ΕΜ Π Ο ΡΟ Π ΛΟ ΙΑΡΧΩ Ν Α ΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΕΛΛΙΔΟΥ ΔΕ ΣΠ Ο ΙΝ Α ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩ Ν -ΤΜ .ΛΟ ΓΙΣΤΙΚΗ Σ Α ΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΕΡΡΩ Ν
ΚΕΡΑΜ ΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩ Ρ ΓΙΟ Σ Π Α Ν Ε Π /Μ ΙΟ  Θ Ε Σ/Κ Η Σ Α ΡΧ /Κ Α Σ-Α Δ  ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΕΡΑΜ ΙΔΟ ΓΛΟ Υ ΜΑΡΙΑ ΙΟΥΛΙΑ Φ ΙΛ /Κ Ω Ν &Κ Ο ΙΝ .ΣΠ .ΡΕ Θ Υ Μ Ν Ο Υ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ  Π ΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΕΡΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ Α Ν ΤΩ Ν ΙΟ Σ Π Α Ν Ε Π /Μ ΙΟ  ΑΙΓΑ ΙΟ Υ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΧΑΝ ΙΩ Ν
ΚΕΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗ Μ Η ΤΡ. ΤΕΙ Π ΛΗΡΟ Φ Ο ΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΟ ΞΑ ΤΟ Υ
ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟ Σ ΙΩ Α Ν Ν Η Σ ΣΧ .Μ Ο Ν.ΥΠ Α Ξ/ΚΩ Ν  ΣΤΡΑΤΟΥ Α Ν Θ /Μ Ο Σ -ΤΑ  ΓΙΑΝ Ν ΙΤΣΩ Ν
ΚΕΤΣΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩ Ρ ΓΙΟ Σ ΑΡΙΣΤΟΤ. ΑΠ Θ -ΤΜ .Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΙΚ Η Σ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΚΑ Θ Ε Σ/Κ Η Σ
ΚΕΤΣΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩ ΑΝ Ν Η Σ ΑΡΙΣΤΟΤ. Δ Α Σ Ο Π Ο Ν ΙΑ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΡΧ /Κ Α ΣΎ Κ Α
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΥΡΚΟΣ Μ Η Ν Α Σ Λ Ο ΓΙΣΤ .&Χ Ρ Η Μ /Κ Η Σ Θ Ε Σ/Ν ΙΚ Η Σ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΙΔ Η Ρ Ο Ν Ε ΡΟ Υ
ΚΕΧΑΓΙΑΣ Π ΑΝΑΓΙΩ ΤΗ Σ Κ Ω Ν /Ν Ο Σ Π Α Ν /Μ ΙΟ  Π Ε ΛΟ ΠΟ ΝΗ ΣΟ Υ Α Σ π Ν .Α '- π  Μ Ε ΣΟ Λ Ο ΓΓΙΟ Υ
Κ Η Π Ο Σ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩ Ν ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΠΣΕΑ
ΚΗΡΥΚΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΔΗΜ ΗΤΡ. ΤΜ .ΙΣΤΟ Ρ.ΙΟ Ν ΙΟ Υ ΠΑΝ/Μ ΙΟ Υ Υ Π ΑΣΤ.Α ’-ΑΔ  ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΙΑΚΟΥ ΛΑΜ ΠΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣ. Φ ΙΛΟ ΛΟ ΓΙΑ Θ Ε Σ/Ν ΙΚ Η Σ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΥΖΩ Ν Ω Ν
ΚΙΣΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κ Ω Ν /Ν Ο Σ Π Α Ν /Μ ΙΟ  ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΕΕ
ΚΛΑΓΚΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ Σ Κ Ω Ν /Ν Ο Σ ΤΕΙ Η ΠΕΙΡΟΥ-ΤΜ .ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦ . ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΠΔ
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α π ίΚ Η Σ
Κ ΛΗΜ ΑΝ ΤΗ ΡΗ Σ ΝΙΚΟΛ. ΑΝ Θ Η ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ .ΛΟ ΓΙΣΤΙΚΗΣ Α ΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ Υ
Κ Ν ΗΜ ΙΔ Ο Υ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗ Μ Η ΤΡ. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ ,Δ /ΣΗ Σ ΕΠΙΧΕΙΡ. Α ΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΟ ΖΙΔΗ Σ ΣΥΜ ΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙ. ΣΧΟΛΗ Α Ξ/Κ Ω Ν  ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ  ΝΑΟΥΣΑΣ
ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ Σ ΓΕΩ Ρ ΓΙΟ Σ Π Α Ν /Μ ΙΟ  ΑΘ Η Ν Ω Ν -ΤΜ .Φ Υ Χ Ο Λ . ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΥ ΑΙΓΙΟ Υ
ΚΟΚΚΙΝ ΙΔΗ Σ Μ ΙΛΤΙΑΔΗΣ Θ ΕΟ ΔΩ Ρ. ΤΕΙ Θ Ε Σ/Ν ΙΚ Η Σ-ΤΜ .Α Υ ΤΟ Μ /ΣΜ Ο Υ Α Ν Θ /Μ Ο Σ -Α Τ Σ ΙΝ Δ Ο Υ
ΚΟ ΚΚΙΝ Ο Σ Π Α Ν Α ΓΙΩ ΤΗ Σ ΣΤΑΥΡΟΣ Π Α Ν /Μ ΙΟ  Π ΑΤΡΩΝ Ο ΙΚ /ΚΩ Ν  ΕΠ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΥ ΑΙΓΙΟ Υ
Κ Ο ΚΚΟ ΤΗ Σ Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ ΡΟΖΑΛΙΑ ΑΕΙ Α Θ Η Ν Ω Ν Π .Υ.-ΔΑΑ/ΥΕΛ
Κ Ο Κ ΚΩ Ν Η Σ Κ Ω Ν /Ν Ο Σ ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Σ.Μ .Α. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
ΚΟ ΚΜ Ο ΤΟ Σ ΕΥΘΥΜ ΙΟΣ Δ Η Μ Ο Σ Π ΛΗ Ρ/ΚΗ  ΑΡΙΣΤ.Π Α Ν .Θ Ε Σ/Ν ΙΚ Η Σ Α ΣΤ.Α '-Α Δ  Δ Ρ ΑΜ ΑΣ
ΚΟ ΚΜ Ο ΤΟ Υ ΓΕ Ω Ρ ΓΙΑ ΙΩ Α Ν Ν Η Σ ΔΙΟ ΙΚ .Ο ΙΚ .&ΤΜ .ΔΙΕΘ .ΕΜ Π.-ΤΕ Ι Α Ν Θ /Μ Ο Σ  Ε.Α.
ΚΟ ΚΟ ΝΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ Θ Ε Σ/Ν ΙΚ Η Σ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ Μ ΕΣΑΓΡΟ Υ
ΚΟΛΑΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΟ Σ ΠΑΝΤΕΛ. ΤΕΦΑΑ Α Θ Η Ν Ω Ν ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΚΟΛΕΤΣΟΥ ΓΕ Ω Ρ ΓΙΑ ΔΗΜ ΗΤΡ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Α Θ Η Ν Ω Ν ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΚΟ ΛΙΑΜ ΠΕΤΣΟ Σ ΕΜ Μ ΑΝ. ΗΛΙΑΣ ΠΟΛ.ΕΠ ΙΣΤ.& ΙΣΤΟ ΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ  ΣΑ Μ Ο Υ
ΚΟΛΙΟΚΙΤΣΟ Υ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡ. Π Α ΙΔ ΑΓΩ ΓΙΚΟ  ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΦΙΛΙ Π Π 1ΑΔΑΣ
ΚΟΛΛΑΡΑ ΦΑΝΗ ΝΙΚΟ ΛΑΟ Σ ΣΧΟΛΗ Ν Η Π /ΓΩ Ν  Φ ΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Α Ν Ω  ΠΟ ΛΗΣ

722



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ |

ΚΟΛΟΒΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΟΛΟΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡ.ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ
ΚΟΛΥΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΚΟΜΠΟΧΟΛΗ ΑΝΤΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΤΜ.ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΟΝΤΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΘ.ΙΣΤ.&ΘΕΩΡ.ΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΥ ΑΙΓΙΟΥ
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΣΧ.ΜΟΥΣ.ΠΑΡΑΔ.ΤΕΧΝ.ΑΡΤΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΕΡΟΛ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΦΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΠ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣ. ΣΧ.ΜΟΝ.ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-Δ/ΣΗ ΜΟΝ.Τ.ΑΥΤ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΡΔΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Α’-ΤΑ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΚΟΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.Β'-ΔΑΕΕΒ
ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΕΠ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΓΓ.Α'-ΣΜΕ
ΚΟΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦ. ΥΠΑΣΤ.Β'-ΚΛΑΔ.ΟΙΚ/ΚΩΝ & ΠΛΗΡ.
ΚΟΡΟΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΑΑ
ΚΟΡΥΦΑ ΦΑΝΗ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΙΑΤΡΙΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ. Ε.Α.
ΚΟΡΩΝΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤ.Β'-ΑΤΠ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝ.ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΚΟΤΖΑΚΕΨΑΓΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡ. ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΔΘ
ΚΟΤΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΊΟΝΤ. ΚΑΛΑΜ AT ΑΣΤΎΝ.Α'-ΤΤΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΆΤ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΟΤΣΙΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΣΧΕΔ.&ΠΛ.ΣΥΣΤΗΜ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΚΟΤΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΖΩΊΚ.ΠΑΡΑΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΕΒ
ΚΟΥΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΤΜ.ΜΗΧ/ΛΟΓΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΑΑ/ΥΚΑ
ΚΟΥΓΙΟΥΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΟΥΔΟΥΜΑΛΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΖΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΟΥΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜ.ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΥΠΑΣΤ.Α’-ΤΤ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΕΛΕΤΕ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΣΧ.ΤΕΧΝ.ΓΕΩΠ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΟΥΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΠΟΛ.ΔΟΜ.ΕΡΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΤΎΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΙΤΕΑΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΕΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΠΟΛ.ΕΡΓ.ΥΠΟΔΟΜ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤΕΒΕ
ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΘΩΜΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤ.Α’-ΤΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΥ ΒΑΊΑ ΘΩΜΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.Α'-ΤΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ ΠΕΛΑΠΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΣΤ.Α'-ΑΤ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ ΠΑΝ.ΑΘΗΝ. ΥΠΑΣΤ.Α’-ΑΕΑ/ΔΓA
ΚΟΥΛΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΚΟΥΛΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕΙ ΞΑΝΘΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΚΟΥΛΕΝΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Π.Υ.-ΑΤ ΓΎΘΕΙΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΚΤΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΧΡΥΣ. ΓΕΡΑΣΙΜ. ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑΒΕ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ. ΓΡΗΓΟΡΙ. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΒΙΟΜΗΧ.ΠΛΗΡΟΦ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΝΟΥΚΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΣΕΦΦ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΚΟΥΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΑΣΤ.ΒΈ.Α.
ΚΟΥΠΑΤΣΚΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΙΝΔΟΥ
ΚΟΥΠΡΙΤΖΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΕΙ ΕΘΝ.ΜΕΤΣΟΒ.ΠΟΛ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-AT ΒΑΡΗΣ
ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ/ΥΠΕ
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΧΗΜΙΚΟ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΕΙ-ΟΙΚ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΒΕ
ΚΟΥΡΟΥΓΙΑΝ Ν ΙΔΗΣ ΔΑΥΙΔ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΡΟΣΑΤΟΥ
ΚΟΥΡΣΙΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΟΥΣΑΞΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΘΕΟΔΟΣ. ΣΧ.ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛ.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΚΟΥΣΙΟΡΗ ΑΡΕΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΚΟΥΤΟΥΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΤΜ.ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΟΥΤΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΘΕΜΙΣΤ. ΤΕΦΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟΥΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΥΠΑΤΗΣ
ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΤΜ.ΜΗΧ/ΓΩΝ-ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΑΡΔΑΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΟΛΓΑ ΑΘΑΝΑΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΗΛΕΙΑΣ
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘ. ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣ. ΑΠ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΤΜ.ΙΣΤΟΡ.-ΑΡΧΑΙΟΛ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜ.ΚΟΙΝ/ΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΣΤ.Β’-ΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΑΝΝΑ ΠΑΥΛΟΣ ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΤΜ.ΔΙΕΘ.ΕΜΠΟΡ. ΑΣΤ.Β'-ΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝ ΠΑΡΑΣΚ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β' AT ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΠΑΡΧΕΙΩΝ
ΚΟΥΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜ.ΠΑΝΕΠ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΥΑΓΓΕΛ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΣΤΥΝ.Α’-Α,Τ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΕΥΑΓΤΈΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΤ.Α'-ΑΤ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΚΟΥΤΣΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΛΗΡΟΦ.ΤΗΛ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΦΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛ. ΑΘΑΝΑΣ. ΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΑΜΙΑΣ
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΣΧ.ΤΕΧΝ. ΠΕΤΡΕΛ. ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΚΡΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡ. Σ.Μ.Υ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΚΡΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΛ.&ΣΛΑΒ.ΣΠ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΚΡΟΚΙΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΟΙΚ/ΚΕΣ ΕΠΙΣΤ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΚΡΟΚΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣ. ΠΑΝΑΓ. ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ/ΚΑΣ-Γ AT ΠΑΤΡΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΡΕΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.Α'-ΑΤ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΘ/ΤΕΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑΔ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΣΤ.Β’-ΥΤΑ
ΚΩΣΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΕΩΡΓ ΜΗΧ.&ΑΡΔ. ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ.ΕΡΓΩΝ-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΛΑΣ.ΦΙΛ/ΓΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΣ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΝΗΠ/ΓΩΝ ΡΟΔΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤΑ ΒΟΛΟΥ
ΚΩΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΥΨΕΛΗΣ
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓ. ΜΟΡ. ΒΙΟΛ.&ΓΕΝ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΒΔΗ ΑΓΓΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΜΕΤΣ.ΠΟΛ/ΝΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΔΑΕΘ
ΛΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΥ ΑΙΓΙΟ
ΛΑΓΙΟΥ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΑΣΤ.ΒΈ.Α.
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΣΤΎΝ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ ΚΙΜΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΟΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΣΤ.Α’-ΔΤΕ
ΛΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝ. ΦΥΤ.ΠΑΡ.-ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΛΑΔΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΔΑΦΝΟΥΛΑ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΟΛΙΤ.ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΘ. ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΓΑΔΘ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΎΛΙΑΝ. ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΛΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣ. ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜ.ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΤΜ.ΔΙΕΘ.ΕΜΠΟΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΚΑ/ΤΠΕ
ΛΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΑΛΙΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΑ ΟΙΝΟΛ.&ΤΕΧΝ.ΠΟΤΩΝ-ΤΕΙ ΑΘΗΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΛΑΜΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΥΝ.ΥΠΟΔ/ΤΗΣ-ΑΔ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΟΖΕΛΗ ΣΤΕΛΛΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΣΦ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΙΣΤΟΡ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΤΕ
ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΠΙΧ. ΠΟΥ-Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΥΠΑΣΤ.Ε.Α.
ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΟΣΗΛ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣ. ΜΑΝΘΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΛΑΝΤΖΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
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1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΛΑΟΥΡΔΕΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΊΑ ΑΕΙ-ΤΜ.ΠΛΗΡ.ΟΙΚ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΝΑ
ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ΛΕΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧ.ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΛΕΖΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΒΒΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜ.ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ
ΛΕΚΑΡΙΔΗ ΔΙΑΛΕΚΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
ΛΕΚΚΑΚΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΚΚΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-Δ/ΣΗ ΜΟΝ.ΥΓ. ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΛΕΩΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΛΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΝΟΜ.ΠΟΛ.ΕΡΓΩΝ ΑΣΤ.Β'-ΓΑΔΠ ΚΡΗΤΗΣ
ΛΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.
ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.Α'-ΤΑ ΑΡΤΑΣ
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ΛΙΑΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΕΜΠ.&ΔΙΑΦ.ΑΓΡ.Π. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΘ/ΥΑΤ
ΛΙΒΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΝΙΚΗΦΟΡ. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΑΒΑΛΟΥΣ
ΛΙΓΟΦΥΧΑΚΗ ΕΜ ΜΑΝΟΥ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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ΛΙΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΕΠΙΣΤ.ΤΕΧΝ.ΥΛ. ΥΠΑΣΤ.ΒΈ.Α.
ΛΙΣΓΑΡΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-Δ/ΣΗΣ&ΔΙΑΧ.ΕΡΓΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΙΣΤΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕΙ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΔΙΑΤΡ.&ΔΙΑΙΤΟΛ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΛΙΤΙΝΑΣ ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΛΜΠΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΛΟΜΒΑΡΔΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝ.ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-Β'AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΛΟΥΒΡΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΝΗΠΙΑΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΛΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧ.ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ.ΘΕΣ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΛΟΥΛΟΥΔΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΠΟΛ.ΕΡ.ΥΠΟΔ. ΑΣΤΥΝ .Δ/ΝΤΗΣ-Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ. ΑΣΤΎΝ.Δ/ΝΤΗΣ-Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
ΛΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΛΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛ. ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
ΛΟΥΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣ. ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΤΜ.ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΛΥΜΠΕΡΕΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧ/ΚΗ ΔΗΜ.ΠΑΝΕΠ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΔ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ. ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΛΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡ. ΑΕΙ-ΑΛ.ΦΙΛΟΛ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΒΕ
ΛΥΤΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤ
ΛΩΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚ. ΑΣΤΥΝ.Α'-Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
ΛΩΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΛΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΛΙ ΜΟΥ
ΜΑΓΓΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.Α’-ΤΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΜΑΓΓΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΜΜΑΝ. ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤΥΝ.Β’-ΓΑΔΠ ΑΝ.ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ
ΜΑΓΚΑΦΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝ/ΚΟΣ ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ-ΙΣΤΟΡ.ΑΡΧΑΙΟΛ ΑΣΤ/ΚΟΣ Ε.Α.
ΜΑΓΚΛΑΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.ΓΕΩΤΕΧΝΟΛ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΣΕΦΦ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΝΑΓ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΖΩΊΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΣΦ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΑΚΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΒΟΛΟΥ
ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΑΔ.ΕΜΠΟΡ.ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΣΠΗΛΙΟΥ
ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΑΣΤ.Α’-Α’ AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΜ/ΚΑ&ΤΡΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΤ.Α’-ΔΑΑ
ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΦΙΛ.ΠΑΙΔ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΜΑΛΑΚΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΕΜΠ-ΤΜ.ΑΓΡ.&ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ-Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΑΜΟΥΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΤ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
ΜΑΜΟΥΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΤ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
ΜΑΝΔΕΛΕΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΝΕΤΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΜΜΑΝ. ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΤ.Α’-ΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΝΘΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓ. ΣΧ.ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΤ.Α’-ΓΑΔΘ
ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΕΛΕΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΕΙ ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.
ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΕΙ ΨΥΧΟΛ.ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΣΤΡ.Ε.Α.
ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΕΠ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΤ.Α’ΎΤΑ
ΜΑΝΤΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝ.ΕΜΠ. Π.Υ.-ΔΤΕ
ΜΑΝΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ +ΑΝΘ/ΜΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΑΕΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΑΘΑΝΑΣ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤΕΒΕ

Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος



επικαιρύτπια
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ»

Η Ελληνική Αστυνομία, βρίσκεται πάντοτε 
κοντά στον πολίτη ανταποκρινόμενη 
στις απαιτήσεις της εποχής μας. Εφαρ

μόζει σύγχρονη ανπεγκληματική πολιτική, 
αξιοποιεί τα επιτεύγματα της επιστήμης και 
της τεχνολογίας, αναβαθμίζει την εκπαίδευ
ση και αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες, 
έτσι ώστε να συμβάλει στον τομέα της, στη 
διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος απόλυτης 
ασφάλειας.

Η Πολιτεία, τιμώντας την προσφορά του 
Αστυνομικού στην κοινωνία, θεσμοθέτησε 
την «Ημέρα της Αστυνομίας», η οποία πραγ
ματοποιήθηκε σε μια λαμπρή τελετή την 28η 
Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους η A. Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. 
Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, ο Πρόεδρος 
της Βουλής κ. Απόστολος Κακλαμάνης, εκ
πρόσωποι από την πολιτική, την πνευματική

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από νέα φαι
νόμενα εγκληματικότητας που παράγονται 
από την αποξένωση, τις μαζικές μετακινή
σεις πληθυσμών, τη φτώχεια και την εξα
θλίωση, αλλά ακόμα και από την τεχνολογι
κή ανάπτυξη και την αποϊδεολογικοποίηση 
που ρευστοποιεί «αξίες» και συμπεριφορές.

Νέα φαινόμενα που απειλούν την ασφά
λεια του πολίτη στην καθημερινή του ζωή, 
αλλά απειλούν επίσης και τη διεθνή ασφά
λεια και ανατρέπουν τις προτεραιότητες της 
διεθνούς κοινότητας.

Η χρονιά που πέρασε μπορεί νομίζω να 
χαρακτηρισθεί ως η «αφετηρία» της νέας 
εποχής της αστυνομίας. Υπήρξαν επιτυχίες 
και μάλιστα εντυπωσιακές σε όλα τα επίπεδα 
δραστηριότητας.

Στη μάχη για την εξάρθρωση της τρομο
κρατίας, στη μείωση της εγκληματικότητας, 
αλλά και σε άλλους τομείς όπως η μείωση

Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος, κυρίες 
και κύριοι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επένδυ
ση της αστυνομίας για το μέλλον. 'Οτι σπά
σαμε το φαύλο κύκλο της απαξίωσης της 
Αστυνομίας και των Αστυνομικών. Ότι αφή
σαμε πίσω το κακό παρελθόν, ένα παρελθόν 
για το οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι 
όλοι είχαμε ευθύνες.

Και η πολιτεία και οι ιστορικές συγκυρίες 
αλλά και οι αστυνομικοί.

Η κοινή μας φιλοδοξία είναι να βελτιώ
σουμε ακόμη περισσότερο την εικόνα της 
Αστυνομίας στα επόμενα χρόνια. Γιατί στο 
σημερινό περιβάλλον καμιά υπηρεσία δεν 
μπορεί να είναι αποτελεσματική αν δεν δια
θέτει θετική εικόνα στην κοινωνία. Αυτό δεν 
ισχύει μόνο για τον ιδιωτικό τομέα και τις 
επιχειρήσεις. Ισχύει κατά μείζονα λόγο για 
το δημόσιο και τις δημόσιες επιχειρήσεις. 
Στο σύγχρονο κόσμο για να είσαι αποτελε-

και κοινωνική ζωή του τόπου μας.
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, κ. Μιχάλης 

Χρυσοχοΐδης, χαιρετώντας την εκδήλωση 
μεταξύ άλλων είπε ότι:

«Είμαστε σήμερα όλοι εδώ, στην πρώτη 
γιορτή της Αστυνομίας, για να τιμήσουμε 
τους άνδρες και τις γυναίκες που δίνουν κα
θημερινά τη μάχη της ασφάλειας του πολίτη.

Θα αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να 
πω δημόσια αυτό που έχω ήδη πει σε εσω
τερικές συζητήσεις στα στελέχη της Αστυ
νομίας, όλο αυτό το διάστημα που συνεργά
ζομαι μαζί τους ως πολιτικός προϊστάμενος 
του υπουργείου.

Ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη 
δουλειά τους και την απόδοσή τους. Και 
τους ευχαριστώ δημόσια για την προσπά
θεια που καταβάλλουν σε ιδιαίτερα αντίξοες 
συνθήκες.

των τροχαίων ατυχημάτων.
Η προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία 

χρόνια έχει αρχίσει επιτέλους να αποδίδει 
αποτελέσματα.

Ένα είναι βέβαιο. Ότι οι νέες υποδομές 
που αναπτύξαμε και ο στρατηγικός σχεδια- 
σμός των δράσεων με βάση τα νέα δεδομέ
να, δεν θα ήταν αρκετά αν δεν άλλαζε το κλί
μα μέσα στα στελέχη του υπουργείου σε 
όλα τα επίπεδα.

Είμαι ικανοποιημένος όχι μόνο γιατί σή
μερα μπορούμε σ’ αυτή τη γιορτή να πούμε 
ότι ο απολογισμός είναι θετικός, αλλά πολύ 
περισσότερο γιατί άλλαξε τα βλέμμα των 
αστυνομικών μας, ανδρών και γυναικών.

Είμαι ικανοποιημένος, γιατί σήμερα οι συ
νεργάτες σας κύριε Αρχηγέ, έχουν περισσό
τερη αυτοπεποίθηση, περισσότερη πίστη και 
αφοσίωση στη δουλειά τους.

σματικός πρέπει πρώτα από όλα να είσαι 
αποδεκτός, αυτό επιδιώκουμε με σύστημα 
και σχέδιο.

Οι κατευθύνσεις μας είναι γνωστές αλλά 
θα τις επαναλάβω.

Αστυνομία σύγχρονη και αποτελεσματική 
σημαίνει

• Αστυνομία κοντά στον πολίτη με σεβα
σμό στα δικαιώματά του και τις ελευθερίες 
του. Με σεβασμό στο δικαίωμα της ασφάλει
ας στο σπίτι του, στη γειτονιά του, στην ερ
γασία του.

•  Αστυνομία τεχνολογικά επαρκής, με 
σύγχρονες μεθόδους διοίκησης, σχεδια- 
σμού και δράσης. Με ισχυρό σύστημα διε
θνών σχέσεων και ανταλλαγής τεχνογνω
σίας και πληροφοριών.

• Αστυνομία με επάρκεια στελεχών. Με 
στελέχη καλά εκπαιδευμένα που αντλούν
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ηθική και υλική ικανοποίηση από το επάγ
γελμά τους και έχουν κοινωνική αναγνώριση 
και υποστήριξη.

Αυτές είναι οι τρεις βασικές κατευθύν
σεις, η φιλοσοφία της πολιτικής μας. Και εί
μαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι τις κα
τευθύνσεις αυτές, τις συμμερίζεται σχεδόν 
το σύνολο του πολιτικού κόσμου της χώρας 
και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Πάνω σ’ αυτές τις κατευθύνσεις στηρίζε
ται και ο προγραμματισμός για τη χρονιά που 
έρχεται. Θα αναφερθώ μόνο στις δύο μεγά
λες μας προτεραιότητες για τη χρονιά που 
έρχεται, θα είμαι πολύ σύντομος.

•  Πρώτη μας προτεραιότητα για την επό
μενη χρονιά είναι η καθιέρωση του «Αστυνο
μικού της γειτονιάς» από τις αρχές Μαρτίου 
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ο Αστυνο
μικός της γειτονιάς θα είναι κοντά στον πο
λίτη. Κάθε πολίτης θα ξέρει ποιος Αστυνομι
κός είναι υπεύθυνος για τη γειτονιά του και 
θα μπορεί να απευθύνεται σ’ αυτόν για κάθε 
πρόβλημα. Στόχος μας είναι να μειώσουμε 
ακόμη περισσότερο αυτό που ονομάζεται

κού εξοπλισμού, εκπαίδευση και επιχειρη
σιακή ετοιμότητα του προσωπικού, ανταλλα
γή τεχνογνωσίας, όλα βρίσκονται σε εξέλιξη 
και προχωρούν με κανονικούς ρυθμούς.

Φύλαξα για το τέλος μια δέσμευση που εί
ναι η διαρκής προτεραιότητά μου.

Γνωρίζουμε ότι παρά τα βήματα που 
έχουν γίνει χρειάζεται να ενισχύσουμε ακό
μη περισσότερο το εισόδημα των αστυνομι
κών μας και να βελτιώσουμε ακόμη περισ
σότερο τις συνθήκες εργασίας τους.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η προσπά
θεια αυτή από τη δική μου πλευρά και βέ
βαια από τη πλευρά της Κυβέρνησης συνο
λικά, είναι συνεχής έτσι όπως ήταν εξάλλου 
και μέχρι σήμερα.

Και η προσπάθεια αυτή θα έχει απτά απο
τελέσματα για τους αστυνομικούς μας και 
στη χρονιά που έρχεται.

Σας εύχομαι υγεία, προσωπική ευτυχία 
και ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες. Είμα
στε όλοι εμείς, η πολιτεία και κυρίως οι 
πολίτες αυτής της χώρας στο πλευρό 
σας».

τή
Και σήμερα, τη μέρα αυτή, που η πολιτεία 

όρισε ξεχωριστή για μας, την «Ημέρα της 
Ελληνικής Αστυνομίας», εμείς -οι Έλληνες 
Αστυνομικοί- απαντούμε «παρόντες» στην 
υπηρεσία της κοινωνίας, περήφανοι για το 
έργο μας, ακούραστοι λειτουργοί σε μια 
αδιάπτωτη και διαφανή προσπάθεια για ένα 
καλύτερο και ασφαλέστερο αύριο, πρωτερ
γάτες στην αλλαγή σχέσεων κοινωνίας και 
κράτους.

Κυρίες και κύριοι,
Η τιμή αιπή, που γίνεται στο Σώμα της Ελ

ληνικής Αστυνομίας με το σημερινό εορτα
σμό, μεταφράζεται για μας ως μία επί πλέον 
ευθύνη απέναντι στην Πολιτεία και την ελλη
νική κοινωνία. Και αιπή μας καλεί να ξανα- 
δούμε κριτικά το παρελθόν μας, να σταθμί
σουμε με ψυχραιμία το παρόν και να αφου- 
γκραστούμε τις προκλήσεις του αύριο, ώστε 
να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις 
προσδοκίες του λαού μας.

Οι μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές αλλα
γές στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη

«μικροέγκλημα» το οποίο όμως παράγει 
ανασφάλεια στη καθημερινή ζωή των πολι
τών. Θέλουμε να σπάσουμε τον απρόσωπο 
χαρακτήρα της αστυνόμευσης. Έτσι θα ενι- 
σχύσουμε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις 
εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των 
πολιτών και της Αστυνομίας.

•  Δεύτερη μεγάλη προτεραιότητά μας εί
ναι η προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 2004. Σήμερα είμαστε περισσό
τερο βέβαιοι από ποτέ ότι οι αγώνες θα είναι 
ασφαλείς και αυτή τη βεβαιότητα τη μοιρά
ζεται μαζί μας και η διεθνής κοινότητα. Και η 
βεβαιότητά μας αυτή προκύπτει από τη συ- 
στημσηκή προετοιμασία που γίνεται από τη 
Διεύθυνση Ασφάλειας των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Μέσα στο 2003 θα επιλεγούν τα 
επιχειρησιακά σχέδια που έχουν ήδη εκπο
νηθεί και ελέγχονται. Προμήθεια τεχνολογι-

Η
ετά τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, το λό
γο έλαβε ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας, Αντιστράτηγος κ. Φώτιος Νασιάκος, 
ο οποίος στην ομιλία του, επεσήμανε ότι: 
«Στην εποχή που όλα αλλάζουν με ασύλ
ληπτες ταχύτητες, οι σύγχρονες κοινωνίες 

αντιμετωπίζουν νέες, πρωτόγνωρες και 
απρόβλεπτες προκλήσεις, που επιβάλλουν 
σε κράτη και διεθνείς οργανισμούς να απα
ντήσουν με αξιοπιστία και αποτελεσμστικό- 
τητα.

Ο ιστορικός του μέλλοντος θα αναφέρει 
σίγουρα ότι η ασφάλεια των πολιτών υπήρξε 
ένα από τα μεγαλύτερα ζητούμενα στις αρ
χές του 21ου αιώνα. Η τρομοκρατία, οι 
ασύμμετρες απειλές και γενικά ο κάθε «αό
ρατος εχθρός» κατά της ασφάλειας των πο
λιτών, αποτελούν πράγματι την περίοδο αυ-

και οι νέες γεωπολιτικές ισορροπίες που 
προέκυψαν, οι διαρκώς αυξανόμενες μετα- 
ναστευτικές πιέσεις, το οργανωμένο έγκλη
μα και η τρομοκρατία, διαμορφώνουν ένα 
νέο περιβάλλον ασφαλείας, στο οποίο ο φό
βος -πραγματικός ή φανταστικός- απειλεί να 
αναδειχτεί σε κυρίαρχο παράγοντα της κα
θημερινής μας ζωής.

Απέναντι σ’ αυτή την πρόκληση, η Ελληνι
κή Αστυνομία έρχεται να δώσει τη δική της, 
δυναμική απάντηση. Μια απάντηση που αρ
μόζει σε ένα κράτος δικαίου, σε μια κοινωνία 
ανοιχπί, όπου πρυτανεύει ο σεβασμός των 
ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, η 
κοινωνική ευαισθησία και η διαφάνεια. Χω
ρίς τις θεμελιακές αυτές αξίες καμιά «ασφά
λεια» δεν έχει νόημα.

Η Αστυνομία -δείκτης του νομικού και πο
λιτικού μας πολιτισμού- εξασφαλίζει στον
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επικαιρότητα
πολίτη το δικαίωμα να ζει, να εργάζεται, να 
εκφράζεται, να ονειρεύεται και να δημιουρ
γεί ελεύθερα χωρίς την αβεβαιότητα και το 
φόβο της βίας και του εγκλήματος. Αποτελεί 
την αμυντική ασπίδα της κοινωνίας και όχι το 
μηχανισμό αστυνόμευσής της. Κι αυτό κάνει 
καθημερινά.

Προτεραιότητες μας σ’ αυτή την προσπά
θεια είναι η αντιμετώπιση:

Της μάστιγας των ναρκωτικών.
Του οργανωμένου εγκλήματος.
Της εμπορίας ανθρωπίνων υπάρξεων, 

ιδίως γυναικών και παιδιών με σκοπό τη σε
ξουαλική και οικονομική τους εκμετάλλευση.

Της λαθρομετανάστευσης.
Της μικροεγκληματικότητας
Και επιπλέον:
Η περαιτέρω μείωση των τροχαίων ατυχη

μάτων και των συνεπειών τους.
Η ριζική εξάρθρωση της εσωτερικής τρο

μοκρατίας και η εξασφάλιση πλήρους και 
διαρκούς ετοιμότητας απέναντι σε όποιο 
φαινόμενο συνιστά τρομοκρατία εσωτερικής 
ή εξωτερικής προελεύσεως.

αποτελέσματα των προσπαθειών μας ήταν 
θεαματικά. 193 νεκροί και 4.588 τραυματίες 
λιγότεροι το 2001 σε σχέση με το προηγού
μενο έτος. 267 νεκροί και 3.491 τραυματίες 
λιγότεροι το δεκάμηνο του 2002 σε σχέση με 
το αντίστοιχο διάστημα του 2001.

Στον τομέα της τρομοκρατίας, η Ελληνική 
Αστυνομία είχε μια σημαντικότατη επιτυχία, 
με την εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργά
νωσης «17 Νοέμβρη». Η οργάνωση αυτή, 
που αρκετά πριν είχε ηττηθεί ηθικά και ιδεο
λογικά και είχε καταδικασθεί στη συνείδηση 
του ελληνικού λαού, ηττήθηκε και επιχειρη
σιακά, δεδομένου ότι:

Συνελήφθησαν και παραπέμφθηκαν στη 
δικαιοσύνη 18 μέλη της.

Ανακαλύφθηκαν κρησφύγετα, μέσα στα 
οποία βρέθηκε και κατασχέθηκε το σύνολο 
σχεδόν του εξοπλισμού της.

Εξιχνιάσθηκαν μία προς μία όλες σχεδόν 
οι εγκληματικές ενέργειες της οργάνωσης.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη έντα
ση για την πλήρη και ολοσχερή διαλεύκανση 
της δραστηριότητας όλων των τρομοκρατι-

Όσοι, όταν και όπου χρειάσθηκε, βρέθη
καν στις επάλξεις και όλοι μαζί έκλεισαν την 
πιο μαύρη σελίδα της μεταπολιτευτικής μας 
ιστορίας. Αισθάνομαι όμως την ανάγκη να 
κάνω ιδιαίτερη μνεία για τους Αστυνομικούς 
της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών 
Εγκλημάτων Βίας, (Αντιτρομοκρατική) που 
αποτέλεσαν την αιχμή του δόρατος της Ελ
ληνικής Αστυνομίας σε όλη αυτή την προ
σπάθεια.

Ο δικός μου δημόσιος έπαινος προς 
όλους αυτούς φαντάζει φτωχός, μπροστά 
στη γενική αναγνώριση του αποτελέσματος 
των προσπαθειών τους από τους φορείς της 
Πολιτείας και τον ελληνικό λαό. Το «διάχυτο 
αυτό μπράβο» της κοινωνίας αποτελεί για 
μας το πιο ακριβό μετάλλιο. Αποτελεί τον 
καλλίτερο σύντροφο αλλά και τον ισχυρότε
ρο σύμμαχο στις εκατοντάδες μικρές και με
γάλες μάχες που δίνουμε καθημερινά για να 
διατηρήσουμε τη χώρα μας ασφαλή, μα ταυ
τόχρονα προσδιορίζει και το μέτρο των ευ
θυνών μας απέναντι στους συμπολίτες μας.

Τη στιγμή αυτή θέλω να αναφερθώ και

Η ελληνική προεδρία στην Ε.Ε. και,
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των δρά

σεων που έχουν αναπτυχθεί κρίνονται ιδιαι
τέρως ικανοποιητικά και μας επιτρέπουν να 
αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον, 
χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι εφησυχά
ζουμε και δεν επιδιώκουμε ακόμη καλλίτερα 
αποτελέσματα.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι:
Σε βασικές κατηγορίες αδικημάτων και 

ιδίως σε εκείνες που επηρεάζουν αρνητικά 
το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών παρατη- 
ρείται σημαντική μείωση.

Οργανωμένα δίκτυα κακοποιών, που τα 
περασμένα χρόνια έπαιξαν ένα σοβαρό ρό
λο στην εγχώρια εγκληματικότητα εξαρθρώ
θηκαν.

Στον τομέα της οδικής ασφάλειας, τα

κών οργανώσεων και ομάδων που έδρασαν 
στη χώρα μας κατά το παρελθόν.

Συνειδητοποιούμε όμως παράλληλα ότι η 
τρομοκρατία είναι μια μόνιμη, χωρίς σύνορα 
απειλή για τις δημοκρατικές και ανοιχτές κοι
νωνίες. Ο καμπάνες της Νέας Υόρκης, του 
Μπαλί και της Μόσχας ηχούν για όλους μας, 
όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά.

Η συνεχής εγρήγορση και η διεθνής συνερ
γασία είναι η μόνη ρεαλισπκή απάντηση. Απά
ντηση που πάντως δεν πρέπει σε καμιά περί
πτωση να συνοδεύεται με «εκπτώσεις» στα δι
καιώματα και τις ελευθερίες των πολπών.

Και τη σημερινή, σημαντική για την Αστυ
νομία μέρα, θέλω για μια ακόμη φορά να 
υπογραμμίσω την μέχρις αυτοθυσίας αντα
πόκριση των αστυνομικών μας, ανεξαρτή
τως βαθμού και θέσεως, στη μεγάλη προ
σπάθεια εξάρθρωσης της «17 Νοέμβρη».

στους συναδέλφους θύματα της τρομοκρα
τίας και άλλων βίαιων συμβάντων που με τη 
θυσία τους σημάδεψαν ανεξίτηλα την προ
σφορά του Έλληνα Αστυνομικού στην κοι
νωνία και την πατρίδα.

Η σκέψη μας στρέφεται με ευλάβεια και 
σεβασμό στη μνήμη όσων χάθηκαν- και δεν 
είναι λίγοι αυτοί- και με αμέριστη στοργή και 
αγάπη σε εκείνους που επέζησαν τέτοιων 
περιστατικών, έχοντας όμως βαθιά πάνω 
τους τις πληγές απάνθρωπων εγκληματικών 
δράσεων.

Η Αστυνομία, ως οργανισμός, στέκεται και 
θα στέκεται δίπλα τους.

Σήμερα, προβάλουν εμπρός μας δύο με
γάλες προκλήσεις που αποτελούν εθνικούς 
στόχους και η υλοποίησή τους συναρτάται 
άμεσα και από τον βαθμό και το μέτρο 
ανταπόκρισης της Ελληνικής Αστυνομίας:
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Η Ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2003, όπου 
ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας είναι ιδι
αίτερα σοβαρός και πολυσχιδής, καθώς κα
λείται να εξασφαλίσει την ασφάλεια των συ
νόδων, των συμβουλίων και των λοιπών εκ
δηλώσεων, ενώ παράλληλα να συνδιαμορ- 
φώσει την ευρωπαϊκή πολιτική σε θέματα 
τάξης και ασφάλειας στα πλαίσια των 25 
Ομάδων Εργασίας της Ε.Ε. στις οποίες θα 
έχει την προεδρία ή την συμπροεδρία.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004. Για την 
Ελληνική Αστυνομία, ως βασικού φορέα 
ασφάλειας, η διεξαγωγή των αγώνων σε 
ασφαλές και ειρηνικό περιβάλλον σ’ όλη την 
επικράτεια, αποτελεί ζήτημα πρώτης προτε
ραιότητας.

Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώ
νων της Ελληνικής Αστυνομίας, στην οποία 
εκπροσωπούνται όλες οι κύριες Αρχές Ασφα
λείας της χώρας και οι Ένοπλες Δυνάμεις:

•  Σχεδιάζει μέτρα ασφάλειας και συντονί
ζει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για 
αποτελεσματική και εναρμονισμένη δράση, 
ακολουθώντας πιστά τα χρονοδιαγράμματα.

• Εκσυγχρονίζει δομές και εκπαιδεύει το 
ανθρώπινο δυναμικό της Ολυμπιακής Ασφά
λειας, με μεταολυμπιακό πάντα ορίζοντα.

•  Αξιοποιεί την τεχνογνωσία και εμπειρία 
των χωρών που στο πρόσφατο παρελθόν 
διεξήγαγαν Ολυμπιακούς Αγώνες. Έτσι, το 
Πρόγραμμα Ασφαλείας των Ολυμπιακών 
Αγώνων αποκτά ιδιαίτερη δυναμική και οντό
τητα διεθνούς απήχησης και παραδοχής.

Στόχος μας είναι η διοργάνωση απόλυτα 
Ασφαλών Ολυμπιακών Αγώνων και ακράδα
ντη πίστη μας ότι θα το πετύχουμε.

Γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι η Ελληνική 
Αστυνομία βρίσκεται σήμερα μπροστά σε 
προκλήσεις που ουδέποτε στο πρόσφατο ή 
απώτερο παρελθόν κλήθηκε να αντιμετωπί
σει. Έχει όμως και τη θέληση και τη δυνατό
τητα να τις αντιμετωπίσει με τον καλλίτερο 
δυνατό τρόπο.

Γ ια να ανταποκριθούμε λοιπόν στις προσ
δοκίες της Πολιτείας και των πολιτών:

•  Καλλιεργούμε μια νέα φιλοσοφία του 
Αστυνομικού έργου με βελτίωση της αυτοε
κτίμησης και της ηθικής θωράκισης του προ
σωπικού μας

• Ανοιγόμαστε στην κοινωνία με στόχο να 
φέρουμε τον Αστυνομικό δίπλα στον πολίτη, 
για τον πολίτη.

•  Αναβαθμίζουμε την εκπαίδευση, με κε
ντρικούς άξονες τη δια βίου κατάρτιση, την 
επαγγελματική νοοτροπία και δεοντολογία 
που θα μετουσιωθεί σε κοινωνική προσφορά.

•  Προωθούμε την αποκέντρωση των δρά
σεων προς τις τοπικές κοινωνίες, προσδίδο
ντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην πρόληψη, 
παρά στην καταστολή.

• Αξιοποιούμε τα επιτεύγματα της επι
στήμης και της τεχνολογίας.

• Εκσυγχρονίζουμε την υλικοτεχνική υπο

δομή και τον εξοπλισμό των Υπηρεσιών με 
σύγχρονα υλικά και μέσα, ιδιαίτερα στους 
τομείς των τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής, 
εγκληματολογικών ερευνών και εκπαίδευ
σης.

• Ενισχύουμε τη συνεργασία μας με τη 
διεθνή αστυνομική κοινότητα και τους Ορ
γανισμούς που έχουν στόχο τους τη διεθνή 
εγκληματικότητα και τρομοκρατία.

Αυτές είναι οι βασικές μας προτεραιότη
τες και οι κεντρικοί μας στόχοι. Γ ια να υλο
ποιηθούν, εκτός από τη δική μας προσπά
θεια, χρειάζεται και η δική σας κριτική στά
ση και συνεργασία.

Η Ελληνική Αστυνομία σας ευχαριστεί για 
την εμπιστοσύνη που της δείχνετε και σας 
προσκαλεί σε μια κοινή τοποθέτηση και δρά
ση απέναντι στα προβλήματα.

Γ ια να διατηρήσουμε την ασφάλεια στις 
γειτονιές μας και να μην επιτρέψουμε το φό
βο και την αβεβαιότητα να εισβάλουν στη 
ζωή μας.

Για να παραμείνει η Ελλάδα η πιο ασφα
λής χώρα στην Ευρώπη και μια από τις 
ασφαλέστερες στον κόσμο.

Μαζί είμαστε πιο αποτελεσματικοί και δυ
νατοί.

Μαζί μπορούμε να κτίσουμε ένα ασφαλέ
στερο αύριο.

«Η Ελληνική Αστυνομία σας ευχαριστεί 
για την εμπιστοσύνη που της δείχνετε και

σας προσκαλεί σε μια κοινή τοποθέτηση και 
δράση απέναντι στα προβλήματα.

• Για να διατηρήσουμε την ασφάλεια στις 
γειτονιές μας και να μην επιτρέψουμε το φό
βο και την αβεβαιότητα να εισβάλουν στη 
ζωή μας.

•  Για να παραμείνει η Ελλάδα η πιο ασφα
λής χώρα στην Ευρώπη και μια από τις 
ασφαλέστερες στον κόσμο.

• Μαζί είμαστε πιο αποτελεσματικοί και 
δυνατοί.

• Μαζί μπορούμε να κτίσουμε ένα ασφα
λέστερο αύριο ».

Μετά το πέρας των ομιλιών του Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης και του Αρχηγού του Σώ
ματος ο εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής 
Αστυνομίας, Αστυν. Υποδ/ντής, Ελευθέριος 
Οικονόμου, ο οποίος παρουσίασε την εκδή
λωση, ανήγγειλε την έναρξη βραβεύσεων 
Υπηρεσιών και Αστυνομικών που διακρίθη- 
καν κατά την εκτέλεση της αποστολής τους 
και επεσήμανε ότι η βράβευση όλων εκεί
νων, που συνέβαλαν στη μεγαλύτερη επιτυ
χία της Ελληνικής Αστυνομίας, στην εξάρ
θρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 
Νοέμβρη», θα γίνει σε ξεχωριστή εκδήλωση.

Τα τιμητικά διπλώματα απονεμήθηκαν 
από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, κ. Μιχά- 
λη Χρυσοχόίδη:
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επικαιρόιητα
• Στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά 

Ζωής της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 
για τις σημαντικές επιτυχίες του στη διαλεύ
κανση σοβαρών εγκλημάτων, διατηρώντας 
σταθερά υψηλούς δείκτες εξιχνίασης αν
θρωποκτονιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 
τιμητικό δίπλωμα παρέλαβε ο Προϊστάμε
νος του Τμήματος, Αστυνομικός Υποδιευθυ
ντής, κ. Λάμπρος Παππάς.

• Στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά 
Ζωής της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλο
νίκης, για την απελευθέρωση εξάχρονου κο
ριτσιού, θύματος απαγωγής και τη σύλληψη 
των δραστών, την 6η Μαΐου 2002 στη Θεσ
σαλονίκη. Το τιμητικό δίπλωμα παρέλαβε ο 
προϊστάμενος του Τμήματος, Αστυνομικός 
Υποδιευθυντής, κ. Παύλος Νικολάίδης.

•  Στο Τμήμα Τροχαίας Αιγίου, για τη φε
τινή μείωση, σε ποσοστό 38,5 % σε σύγκρι
ση με το 2001 του αριθμού των νεκρών από 
τροχαία ατυχήματα στην περιοχή ευθύνης 
του. Το τιμητικό δίπλωμα παρέλαβε ο Δι
οικητής του Τμήματος, Αστυνομικός Υποδι
ευθυντής, κ. Νικόλαος Νικολακόπουλος.

•  Στον Ανθυπαστυνόμο Δημήτριο Μπα- 
τσίλα και στον Αστυφύλακα Αθανάσιο Τσιά- 
μη του Τμήματος Ασφαλείας Κατερίνης, οι 
οποίοι με κίνδυνο της ζωή τους και ύστερα 
από ένοπλη συμπλοκή συνέλαβαν επικίνδυ
νο κακοποιό, έμπορο ναρκωτικών ουσιών, 
την 18η Φεβρουάριου 2002 σε αγροτική πε
ριοχή της Λάρισας.

•  Στον Αρχιφύλακα Σταύρο Τακουμάκη 
του Τμήματος Τροχαίας Αμαλιάδας, ο οποί
ος με κίνδυνο της ζωής του, έσωσε από βέ
βαιο πνιγμό, συνάνθρωπό μας που είχε πα
ρασυρθεί από ορμητικά νερά σε αποστραγ
γιστικό αυλάκι την 21η Δεκεμβρίου 2001, 
στη νέα Εθνική Οδό Πατρών - Πύργου.

•  Στους Αρχιφύλακες Γεώργιο Περτσε- 
λάκη και Γεώργιο Σταυρουλάκη του Αστυ
νομικού Σταθμού Τυμπακίου Ηρακλείου 
Κρήτης, οι οποίοι συνεπλάκησαν με πέντε 
ένοπλους κακοποιούς που είχαν διαπράξει 
ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζας στο Τυ- 
μπάκι Ηρακλείου Κρήτης και συνέβαλαν 
αποφασιστικά στη σύλληψη τους την 1η Αυ- 
γούστου 2002.

•  Στον Ανθυπαστυνόμο Κωνσταντίνο Κα- 
βαλινάκη της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης 
Αττικής, ο οποίος, ενώ βρισκόταν εκτός δια
τεταγμένης υπηρεσίας, με κίνδυνο της ζωής 
του και ύστερα από συμπλοκή, συνέλαβε 
την 27η Οκτωβρίου 2002 στο Ίλιον Αττικής 
κακοποιό, που είχε διαπράξει νωρίτερα αν
θρωποκτονία.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την Εθνική Συμ
φωνική Ορχήστρα της Ελληνικής Ραδιοφω
νίας Τηλεόρασης, που διηύθυνε ο Ανδρέας 
Πυλαρινός. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η «Ημέρα 
της Αστυνομίας» θα γιορτάζεται κάθε χρόνο 
στις 20 Οκτωβρίου, μαζί με τη γιορτή του προ
στάτη της Ελληνικής Αστυνομίας, Μεγαλο
μάρτυρα Αγίου Αρτεμίου.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΟΧΙ»

Μ ε ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε 
και φέτος σε όλες τις Αστυνομικές Υπη
ρεσίες η Επέτειος του «ΟΧΙ» . Επίκε

ντρο των εορταστικών εκδηλώσεων η Θεσ
σαλονίκη, που γιόρτασε συγχρόνως την απε
λευθέρωσή της και τον πολιούχο της Άγιο 
Δημήτριο. Την Ελληνική Αστυνομία εκπρο
σώπησε ο Αρχηγός του Σώματος Αντιστρά
τηγος κ. Φώτιος Νασιάκος. Στο Αρχηγείο, 
τον πανηγυρικό της Ημέρας εκφώνησε ο 
Αστυν. Δ/ντής Αθανάσιος Φαρμάκης παρου
σία της πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας.

Στην Ημερήσια Διαταγή του ο Υπουρ
γός Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλης Χρυσο- 
χοΐδης μεταξύ άλλων τόνισε ότι «η επέτει
ος της 28ης Οκτωβρίου 1940 αποτελεί 
ιστορικό ορόσημο για κάθε Έλληνα, αλλά 
και σύμβολο θέλησης και αγώνα των 
εθνών εκείνων που επιλέγουν να ζουν 
ελεύθερα. Το ελληνικό έπος του ‘40 απο
τελεί χαρακτηριστικό ιστορικό παράδειγ
μα, όπου η αποφασιστικότητα, η σύ
μπνοια και ο ηρωισμός ενός έθνους μπο
ρεί να υπερισχύσουν ενός υπεράριθμου 
και άριστα εξοπλισμένου εχθρού. Αποτε
λεί παράδειγμα ηθικού θάρρους, χρέους 
και καθήκοντος προς την πατρίδα.

Η αλήθεια αυτή ισχύει ιδιαίτερα για όλους

εμάς που έχουμε ως αποστολή τη διατήρη
ση της ασφάλειας και τη διαφύλαξη της 
προστασίας της ζωής των πολιτών. Πολύ δε 
περισσότερο σήμερα, όπου νέες μορφές 
κινδύνου απειλούν την ατομική και κοινωνική 
ελευθερία».

Στην Ημερήσια Διαταγή του ο Αρχηγός 
του Σώματος Αντιστράτηγος κ. Φώτιος Να
σιάκος, ο οποίος παρέστη στις εκδηλώσεις 
που έγιναν στην συμπρωτεύουσα, τονίζει ότι 
«η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 απο
τελεί για μας τους Έλληνες αλλά και την αν
θρωπότητα ολόκληρη μια από τις σημαντι
κότερες και πιο ένδοξες στιγμές της σύγ
χρονης ιστορίας. Είναι η στιγμή που οι 
Έλληνες απέδειξαν με τον πιο απλό και με
γαλειώδη τρόπο πως το υπέρτατο ιδανικό 
τους είναι η ελευθερία.

Το νόημα της εθνικής επετείου του 1940 εί
ναι ανυπέρβλητο όσο και απλό. Έχει σκοπό να 
διδάξει τους σημερινούς Έλληνες, να τους γα- 
λουχήσει με το ανυπάταχτο όσο και ακέραιο 
εκείνο εθνικό φρόνημα που διατήρησε τον Ελ
ληνισμό σε όλο του το μεγαλείο μέχρι σήμερα.

Η Ελληνική Αστυνομία τιμά τις υψηλές 
ηθικές αξίες, αξιοπρέπεια, εντιμότητα, αγώ
να, λευτεριά και εμπνέεται από τους ήρωες 
του ‘40 στη συνέχιση του δύσκολου έργου 
της, για την προάσπιση των δημοκραηκών 
ελευθεριών και την προστασία των ανθρωπί
νων δικαιωμάτων».
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ΑΣΤΥΝΟΜΙ ΚΗ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002

ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης της Σουη
δίας κ. Dan Eliasson, επισκέφθηκε πρόσφα
τα τον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Ευάγ
γελο Μαλέσιο (φώτο 1) και συζήτησαν θέ
ματα σχετικά με την αστυνομική συνεργασία 
στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Ελλάδας 
για την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρω
παϊκής Ένωσης. Στη σύσκεψη που πραγμα
τοποιήθηκε έλαβαν μέρος ο Προϊστάμενος 
Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης Υποστράτη
γος κ. Νικόλαος Τασιόπουλος και ο Διευθυ
ντής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής 
Συνεργασίας Αστυν. Δ/ντής κ. Χουλιάρας.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
TOY Α.Τ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από τα 
εγκαίνια του νέου Αστυνομικού Τμήματος 
Βουλιαγμένης Αττικής (φώτο 2), που τίμη
σαν με την παρουσία τους ο Υπαρχηγός του 
Σώματος Αντιστράτηγος κ. Σπυρίδων Τσά- 
κος και ο Προϊστάμενος Επιτελείου Αντι
στράτηγος κ. Ιωάννης Πανηγυράκης.

PHILOXENIA 2002

Με μεγάλη επιτυχία λειτούργησε η 18η 
Διεθνής Έκθεση Τουρισμού «Philoxenia 
2002», στο εκθεσιακό κέντρο της Διεθνούς 
Έκθεσης Θεσσαλονίκης (φώτο 3).

Στην έκθεση συμμετείχε το Τμήμα Τουρι
στικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης με δικό 
του πληροφοριακό κέντρο. Σκοπός της συμ
μετοχής ήταν, αφενός μεν η εξυπηρέτηση 
των επισκεπτών της Έκθεσης και αφετέρου, 
η προβολή του έργου του Τμήματος και η 
προσφορά του στην ευρύτερη τουριστική 
ανάπτυξη της χώρας.

Στο χώρο του πληροφοριακού κέντρου 
εκτίθετο φωτογραφικό υλικό, διανέμετο 
έντυπο υλικό και προβαλλόταν βιντεοταινία 
με τη δραστηριότητα του Τμήματος.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 
ΣΤΗΝ Α.Δ. ΚΙΛΚΙΣ

Στο πλαίσιο των εγκαινίων του «Πάρκου 
Κυκλοφοριακής Αγωγής» του Δήμου Κιλκίς, 
η Αστυνομική Διεύθυνση και το Τμήμα Τρο
χαίας, για τρίτη συνεχή χρονιά διοργάνωσαν 
Έκθεση Τροχαίας με θέμα την ασφαλή κυ
κλοφορία πεζών και τροχοφόρων και τη σω
στή χρήση των μέσων πέδησης (φώτο 4) . Το 
θέμα καλύφθηκε με φωτογραφικό υλικό, βί
ντεο, στατιστικά στοιχεία, επισήμανση και

χαρτογράφηση των επικίνδυνων σημείων 
του οδικού δικτύου του νομού, επίδειξη λει
τουργίας των συσκευών ελέγχου ταχύτητας, 
θορύβου και μέθης. Στο σύντομο χαιρεπσμό 
του κατά τα εγκαίνια της Έκθεσης ο Διευθυ
ντής της Α.Δ. Κιλκίς Αστυν. Δ/ντής κ. Περι

κλής Πασχαλίδης τόνισε τη σημαντική μεί
ωση των τροχαίων ατυχημάτων κατά το πε
ρασμένο έτος. Την Έκθεση επισκέφθηκαν 
όλοι οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευ
τεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Κιλ
κίς και πλήθος κόσμου.
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εηικοιροτητα
ΑΓΩΝΕΣ ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ 
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ & 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι αγώνες ταε κβο ντο Ενόπλων Δυνάμε
ων και Σωμάτων Ασφαλείας, έτους 2002, διε- 
ξήχθησαν στο κλειστό Γυμναστήριο «Νίκης 
20Υ Λυκείου», στην Αγία Βαρβάρα, στις 9 
Νοεμβρίου.

Στους αγώνες έλαβαν μέρος αθλητές και 
των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων 
και Αρχηγείων των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η διοργάνωση και η διεξαγωγή των αγώ
νων είχε ανατεθεί στην Ελληνική Αστυνομία 
σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία 
ταε κβο ντο και την εποπτεία του Ανωτάτου 
Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων.

Αρχηγός της ομάδας της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αποστολής ήταν ο Αστυνόμος Α’ 
Χρήστος Γούλας, Διοικητής της Υ.Φ.Α.Α, αρ
χηγός ομάδος ο Ανθ/μος Γεώργιος Σακελ- 
λαρίου, προπονητής ο Αστυφύλακας Δημή- 
τριος Δημακογιάννης και βοηθός προπονη
τή ο Π.Υ Κωνσταντίνος Νικολετόπουλος,

της Γ.Α.Δ.Α. /Τμ Εκπαίδευσης

Με γνώμονα τη δημιουργία ενός 
ασφαλούς περιβάλλοντος με την 
ενεργό συμμετοχή του πολίτη και 

ειδικότερα τη δραστηριοποίησή του στον 
προληπτικό τομέα, η Α.Δ. Ημαθίας πραγ
ματοποίησε ημερίδα με θέμα το αλκοόλ 
και τις συνέπειές του στην ανθρώπινη 
συμπεριφορά, της οποίας οι εργασίες 
πραγματοποιήθηκαν στην «Αντωνιάδειο 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών» του Δή
μου Βέροιας. Κατά τη διάρκεια της ημε
ρίδας μίλησαν, ο Δ/ντής της Α.Δ. Ημα-

Κατάκτηση μεταλλίων στις κατηγορίες Αν
δρών:

Χρυσά μετάλλια
Οι Αστυφύλακες Ιωάννης Μαμέκας (κατη-

θίας Ταξίαρχος κ. Αθανάσιος Κατσάρας, 
ο ιατρός κ. Αντώνιος Ταντσής, ο Διοικη
τής του Τ.Τ. Βέροιας Αστυν. Α' Εμμανου
ήλ Μιχαλάκης ο Αντιεισαγγελέας Πρωτο
δικών κ. Γ εώργιος Καφτεράνης και ο κα
θηγητής κ. Παντελής Μητελούδης.

Μετά τις ομιλίες ακολούθησε συζήτη
ση, ενώ για την αρτιότερη ενημέρωση 
του κοινού διανεμήθηκε σχετικό έντυπο 
υλικό. Την ημερίδα παρακολούθησαν ο 
Γεν. Αστυν. Δ/ντής Κεντρικής Μακεδο
νίας Υποστράτηγος κ. Παναγιώτης Βιολι- 
ντζής και πλήθος κόσμου.

γορία 58 kg) και Παναγιώτης Παυλόπουλος 
(κατηγορία 67 Kg).

Αργυρά μετάλλια
Οι Αστυφύλακες Ευθύμιος Γαβαλάς (κατη

γορία έως 84 kg), Σταύρος Λουκάς (κατηγο
ρία 84 kg συν)και ο Ειδικός Φρουρός Αντώ
νιος Αντωνόπουλος (κατηγορία έως 67 kg).

Χάλκινα μετάλλια
Ο Αστυφύλακας Παντελής Σταυρουλάκης 

(κατηγορία έως 84 kg) και οι Ειδικοί Φρου
ροί Αθανάσιος Δουκαλέτσης (κατηγορία 
έως 78 kg) και

Παναγιώτης Κιούσης (κατηγορία έως 
62 kg).

Κατάκτηση μεταλλίων στις κατηγορίες  
Γ υναικών:

Χρυσά μετάλλια
Οι Αστυφύλακες Αδαμαντία Ψαλίδα και Αι

κατερίνη Μπάση.
Αργυρά μετάλλια
Η Αστυφύλακας Βασιλική Κουσαρίδου. 
Ομαδική κατάταξη:
1η ομάδα Στρατός Ξηράς 
2η ομάδα Ελληνική Αστυνομία 
3η ομάδα Πυροσβεστικό Σώμα 
4η ομάδα Πολεμική Αεροπορία 
5η ομάδα Λιμενικό Σώμα 
6η ομάδα Πολεμικό Ναυτικό

Ως εκπρόσωπος του Σώματος για την πα
ρακολούθηση των αγώνων παρέστη ο Ανα- 
πλ. Δ/ντου της Δ/νσης Αστυνομίας Δυτικής 
Αττικής, Αστυν. Δ/ντης 

κ. Γεώργιος Αρμυρός. Τους αγώνες παρα
κολούθησαν επίσης, ο Ανπδήμαρχος Αγ. 
Βαρβάρας Μιχαήλ Γιόγκας, ο επισμηναγός 
Δημήτριος Καραδήμας ως εκπρόσωπος του 
ΓΕΕΘΑ/ΑΣΑΕΔ, ο Ολυμπιονίκης Μιχαήλ 
Μουρούτσος, εκπρόσωποι των επιτελείων 
καθώς πλήθος φίλων του αθλήματος.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ
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3 ° ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Ϊ
τα πλαίσια του 20ου Μαραθωνίου Δρό

μου (κλασσική διαδρομή), πραγματο

ποιήθηκε το 3ο Πανευρωπαϊκό Πρωτά

θλημα Μαραθωνίου Δρόμου Αστυνομικών.

Το πρωτάθλημα διοργάνωσε η Αθλητική 

Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος υπό την αιγί

δα της USPE (Ευρωπαϊκή Αθλητική ‘Ένωση 

Αστυνομιών), τη συνδρομή της Ελληνικής 

Αστυνομίας και τη συνεργασία του ΣΕΓΑΣ 

στο αγωνιστικό μέρος.

Συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις Αστυνο

μίες 27 ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίοι ήταν 

ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί καθώς 

και οι αθλητικές αποστολές των 26 χωρών - 

μελών αποτελούμενες από 120 αθλητές.

Την USPE εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. 

Jean - Pierre Havrin, ο Γενικός Γραμματέας 

κ. Dietmar Schonhoff ο Αντιπρόεδρος Αστυ

νομικός Υποδιευθυντής

κ. Ιωάννης Καραπανάγος, μέλη του Δ.Σ. 

και της Τεχνικής Επιτροπής.

Η τελετή έναρξης έγινε στο 3ο κλειστό 

Γυμναστήριο Άνω Λιοσίων, όπου παρευρέ- 

θησαν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργεί

ου Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος Ευσταθιά- 

δης, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτρο

πής του Μαραθωνίου Υποστράτηγος κ. Νι

κόλαος Τασιόπουλος, το Δ.Σ. της Αθλητικής 

Ένωσης και οι επίσημοι της Ευρωπαϊκής 

Αθλητικής Ένωσης.

Ο Αρχηγός του Σώματος κ. Φώτιος Να- 

σιάκος, παρέθεσε επίσημο δείπνο στο ξενο

δοχείο που διέμεναν οι αποστολές, προς τι

μή των Αστυνομικών αθλητών και αθλητικών 

παραγόντων.

Ατομικά αποτελέσματα ανδρών

Ουκρανία

Ρουμανία

Πολωνία

Ατομικά αποτελέσματα γυναικών

Μεγ. Βρετανία

Γαλλία

Ολλανδία

Ομαδικά αποτελέσματα ανδρών.

Πολωνία

Ρουμανία

Ουκρανία

Ομαδικά αποτελέσματα γυναικών.

Γαλλία

Μεγ. Βρετανία 

Γερμανία

ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Τ ην 19η Νοεμβρίου, πραγματοποιή

θηκε στο Βερολίνο της Γερμανίας, 

φιλικός αγώνας πετοσφαίρισης γυ

ναικών της Ελληνικής Αστυνομίας με την 

αντίστοιχη της Γερμανικής Αστυνομίας.

Η Ένωση της Γερμανίας απεδέχθη 

πρόταση της Υ.Φ.Α.Α. και πραγματοποι

ήθηκε ο πρώτος αγώνας όπου την ευθύ

νη είχε ο Αντιπρόεδρος της Γερμανικής 

Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Fred 

Kusserow. Την συνάντηση τίμησε με την 

παρουσία του και ο Γενικός Γ ραμματέας 

της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ένωσης 

Αστυνομιών Dietmar Schonhoff.

Η Ελληνική αποστολή αποτελείτο από 

τον Διοικητής της ΥΦΑΑ Αστυνόμο Α' 

Χρήστο Γούλα, τον Αρχκρύλακα Αρχο- 

ντέλη Σωτήρχο ως προπονητή, τον 

Αστυφύλακα Θωμά Παπαντώνη ως διερ

μηνέα και την ομάδα πετοσφαίρισης 

που αποτελείτο τις Αστυφύλακες Ασπα

σία Πανταζή, Ειρήνη Βουγιουκλίδου, Αι

κατερίνη Κυριαζίδου, Ιουλία Γαλυφά, 

Σοφία Κολλιού, Κλεονίκη Σαντόλη, Αικα

τερίνη Σταυροπούλου, την Δ.Α. Γλυκε

ρία Κωνσταντίνου και τις Δοκ. Συν. Αρε

τή Καραβασίλη και Ασημίνα Καρκαλή.

Η ελληνική ομάδα κατάφερε να κερδί

σει το πρώτο σετ και έχασε τα υπόλοιπα 

τρία με διαφορά πόντων.

Επιμέλεια: 
Α νθ/μ ο ς Κω ν/νος Κ ούρος
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MAX WEBER

Η Ιοιαιιερόιηιο n i  
Δυτικού Πολιτισμού'
Εξετάζοντας γενικά προβλήματα της παγκόσμιας 

ιστορίας ο άνθρωπος της εποχής μας, δημιούργη
μα του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού, τοπο
θετείται υποχρεωτικά και αναπόφευκτα απέναντι 
στο ερώτημα: Σε ποιο συνδυασμό περιστάσεων θα 

έπρεπε να αποδοθεί το γεγονός, ότι στο έδαφος του 
δυτικού πολιτισμού και μόνο παρουσιάσθηκαν φαινόμε
να -όπως τουλάχιστον νομίζουμε ότι τα συλλαμβάνου
με- που διαμορφώνουν μια εξελικτική πορεία καθολικής 
σημασίας και ισχύος;

Μόνο στη Δύση υπάρχει επιστήμη στο σημείο εκείνο 
της εξέλιξης, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας 
«αδιαμφισβήτητης» παραδοχής της. Εμπειρική γνώση, 
στοχασμός πάνω στα προβλήματα του κόσμου και της 
ζωής, φιλοσοφική και θεολογική ενατένιση σε βάθος -αν 
και η πλήρης ανάπτυξη μιας συστηματικής θεολογίας 
είναι γέννημα του επηρεασμένου από την ελληνιστική 
σκέψη χριστιανισμού και μόνο ένα πρώτο ξεκίνημα εμ
φανίζεται στο Ισλάμ και σε μερικές ινδικές αιρέσεις- δια
πιστώνονται σε όλους τους κύκλους πολιτισμούς.

Γνώση και παρατήρηση εξαιρετικού αφαιρετικού επι
πέδου εμφανίζονται παντού, ιδιαίτερα στις Ινδίες, στην 
Κίνα, στη Βαβυλώνα, στην Αίγυπτο. Αλλά από τις αστρο
νομικές π.χ. παρατηρήσεις των Βαβυλωνίων -γεγονός 
που κάνει την εξέλιξη της βαβυλωνιακής αστρονομίας 
ακόμη περισσότερο καταπληκτική- και από την αστρο
νομία όποιου άλλου λαού, λείπει η μαθηματική θεμελίω- 
ση, που πρώτοι πραγματοποιούν οι Έλληνες. Αντίστοι
χα, από την ινδική γεωμετρία λείπει η λογική «απόδει
ξη», ένα άλλο προϊόν επίσης του ελληνικού πνεύματος, 
το οποίο άλλωστε δημιούργησε και τη Μηχανική και τη 
Φυσική. Από τις ινδικές φυσικές επιστήμες, που από την 
πλευρά της παρατήρησης εμφανίζουν μια ιδιαίτερα θε
τική εξέλιξη, απουσιάζει η πειραματική μέθοδος, που αν 
εξαιρέσει κανείς μερικά δειλά ξεκινήματα στην αρχαιό
τητα είναι ουσιαστικά ένα προϊόν της Αναγέννησης, 
όπως είναι και το σύγχρονο πειραματικό εργαστήριο. ΓΓ 
αυτό και λείπει από την ινδική ιατρική, παρόλη την εξαι
ρετική της ανάπτυξη προς την κατεύθυνση της εμπειρι
κής τεχνικής, κάθε βιολογική και ιδιαίτερα κάθε βιοχημι
κή θεμελίωση. Μια λογικά στηριγμένη χημεία απουσιά
ζει επίσης από όλες τις περιοχές του πολιτισμού, εκτός 
από τη Δύση. Η εξαιρετικά αναπτυγμένη κινεζική ιστο
ριογραφία δεν εμφανίζει κάτι ανάλογο με την πραγματι
στική μέθοδο του Θουκιδίδη. Ο Μακιαβέλλι είχε προ
δρόμους στις Ινδίες, αλλά σε ολόκληρη την υπολογίσι
μη πολιτική σκέψη δεν εμφανίζεται μια συστηματική, 
ανάλογη με εκείνη του Αριστοτέλη, και γενικά λείπουν οι
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λογικές κατηγορίες. Παρ’ όλες τις μεγάλες νομο
θετικές κωδικοποιήσεις, ιδιαίτερα στην Εγγύς 
Ανατολή, και στην ινδική νομική διδασκαλία λεί
πουν οι τόσο ουσιώδεις για μια έλλογη νομική 
επιστήμη αυστηρά συστηματικές μορφές σκέψης 
και σχηματοποιήσεις του Ρωμαϊκού δικαίου και 
του βασισμένου σε αυτό Δυτικού δικαίου. Μόνο 
στη Δύση διαμορφώνεται μια λογική κατασκευή 
με τη μορφή του Κανονικού Δικαίου.

Ανάλογα ισχύουν και στην τέχνη. Το μουσικό 
αισθητήριο ίσως σε άλλους λαούς να έφτασε σε 
ένα βαθμό ευαισθησίας υψηλότερο από ό,τι είναι 
το δικό μας σήμερα και οπωσδήποτε δεν μπο
ρούμε να ισχυριστούμε ότι υστερούσε σε σχέση 
με το δικό μας· η πολυφωνία διαφορετικών μορ
φών ήταν πλατιά διαδομένη πάνω στη γη, όπως άλλω
στε και η ταυτόχρονη σύμπραξη μιας πλειάδας οργά
νων, όπως και το άσμα, εμφανίζονται και αλλού' όλα τα 
ορθολογικά μας μουσικά διαστήματα είχαν υπολογισθεί 
και ήταν γνωστά και αλλού. Αλλά η ορθολογική αρμονι
κή μουσική -τόσο η αντίστιξη, όσο και η ομοφωνία-, η 
διαμόρφωση του μουσικού υλικού πάνω στη βάση των 
τριών συγχορδιών με την αρμονική τρίτη- η δική μας αρ
μονία, χρωματική και διατονική, που αναπτύχθηκε ορ
θολογικά από την Αναγέννηση και μετά' η ορχήστρα 
μας με πυρήνα το κουαρτέτο των εγχόρδων της και τη 
διοργάνωση της ομάδας των πνευστών το μπάσο κο- 
ντίνουο, το δικό μας σύστημα μουσικής σημειολογίας 
που έκανε δυνατή τη σύνθεση και εκτέλεση σύγχρονων 
μουσικών έργων και έτσι τη συνέχισή τους, οι σονάτες 
μας, οι συμφωνίες και όπερές μας, όλα αυτά υπήρχαν 
μόνο στη Δύση, παρόλο που και στις πιο διαφορετικές 
μουσικές παραδόσεις γινόταν χρήση τόσο της προ
γραμματικής και της περιγραφικής μουσικής, όσο και 
των τονικών αλλοιώσεων και της χρωματικότητας ως 
μέσων έκφρασης και επιπλέον ως μέσων εκτέλεσης 
όλων των βασικών μας οργάνων: του εκκλησιαστικού 
οργάνου, του πιάνου, του βιολιού.

Στην αρχιτεκτονική τεθλασμένα τόξα χρησιμοποιήθη
καν και αλλού σαν διακοσμητικά μέσα, στην αρχαιότητα 
και στην Ασία' ίσως ο συνδυασμός του τεθλασμένου τό
ξου και των σταυροθολίων να μην ήταν άγνωστος στην 
Ανατολή. Αλλά η έλλογη χρήση του γοτθικού θόλου σαν 
μέσου κατανομής πιέσεων και επιστέγασης του κάθε 
μορφής χώρου και, προ πάντων, σαν κατασκευαστική αρ
χή μεγάλων μνημειακών κτιρίων και βάση ενός στυλ που 
επεκτείνεται στη γλυπτική και στη ζωγραφική, όπως δια
μορφώθηκε στον ευρωπαϊκό μεσαίωνα, δεν υπάρχει αλ
λού. Μολονότι από την Ανατολή πήραμε την τεχνική βά
ση της αρχπεκτονικής μας, λείπει όμως από εκεί η λύση 
του προβλήματος του θόλου και ο τύπος εκείνος «κλασι
κής» εκλογίκευσης όλης της τέχνης -στη ζωγραφική με 
την ορθολογική χρησιμοποίηση των γραμμών και της 
προοπτικής του χώρου- που μας έδωσε η Αναγέννηση.

Προϊόντα της τυπογραφίας υπήρχαν στην Κίνα, αλλά 
τυπογραφική φιλολογία, που προοριζόταν μόνο για τύπω
μα και ήταν δυνατή χάρη στην ύπαρξή της και, προ πά
ντων, ο «τύπος» και το «περιοδικό» εμφανίζονται μόνο στη 
Δύση. Ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης κάθε δυνατού εί
δους, ακόμη και μερικά εξωτερικά όμοια με τα πανεπι
στήμιά μας ή και με τις ακαδημίες μας, διαπιστώνουμε ότι

* Από την εισαγωγή του βιβλίου του «Η προτεσταντική ηθική 
και το πνεύμα των καπιταλισμών (Μτφρ. Μ.Γ. Κυπραίου, εκδό
σεις Gutenberg).

υπήρχαν και αλλού 
(Κίνα, Ισλάμ), αλλά 
μια έλλογη, συστημα
τική και εξειδικευμένη 
επιδίωξη της επιστή
μης, με ασκημένο και 
ειδικευμένο προσωπι
κό υπήρξε μόνο στη 
Δύση, με την ιδιαπε- 
ρη κυριαρχική σημα
σία που απέκτησε 
στον πολιτισμό μας.

Η βασική όμως διαφορά διαπιστώνεται στην ύπαρξη 
ειδικευμένης υπαλληλίας, το στυλοβάτη του σύγχρονου 
κράτους και της σύγχρονης οικονομίας της Δύσης. Ση
μειώνονται και αλλού ορισμένες απαρχές, που όμως πο
τέ δεν πήραν τη μορφή ούτε απέκτησαν το βάρος που 
έχει σήμερα για την κοινωνική τάξη πραγμάτων στη Δύ
ση η υπαλληλία. Φυσικά ο «υπάλληλος», ακόμη και ο ει
δικευμένος υπάλληλος, είναι ένα πανάρχαιο φαινόμενο 
των πιο διαφορετικών πολιτισμών, αλλά καμιά χώρα και 
καμιά εποχή δε γνώρισε, με την ίδια έννοια όπως η Δύ
ση, την απόλυτη και ολοκληρωτική εξάρτηση ολόκλη
ρης της υπόστασής της, των πολιτικών, τεχνικών και οι
κονομικών βασικών όρων της ζωής της, από μια ειδικά 
ασκημένη οργάνωση της υπαλληλίας. Οι πιο σπουδαίες 
λειτουργίες της καθημερινής ζωής της κοινωνίας μας 
έφτασαν να είναι στα χέρια των τεχνικά, εμπορικά και, 
προ πάντων, νομικά ασκημένων κρατικών υπαλλήλων.

Το «κράτος» γενικά, με την έννοια μιας πολιτικής δο
μής, με ορθολογικά θεσπισμένο «σύνταγμα» και δίκαιο, 
και μια διοίκηση προσανατολισμένη σε έλλογους κανό
νες ή νόμους που στηρίζεται σε ειδικευμένους υπαλλή
λους είναι γνωστό, στη βάση του συνδυασμού όλων αυ
τών των χαρακτηριστικών, μόνο στη Δύση, χωρίς αυτό 
να σημαίνει ότι δε σημειώθηκαν απαρχές αυτής της 
μορφής σποραδικά και αλλού. ο
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λησιάζοντας προς την «καρδιά» του χειμώνα, οι 
ατέλειωτες οροσειρές της χώρας μας, από Βορ
ρά έως Νότο, μπορούν να μας χαρίσουν μοναδι
κές στιγμές, με σημείο αναφοράς ένα καταφύ
γιο γαντζωμένο σε κάποια βουνοπλαγιά. Το λευ

κό χρώμα του χιονιού συνδυάζεται συνήθως με τη σικ 
δραστηριότητα του σκι, ή χιονοδρομία επί το ελληνικό- 
τερον, είναι το παλιότερο άθλημα του χιονιού και ταυ
τόχρονα το πιο δημοφιλές. Εκατομμύρια άνθρωποι 
στον κόσμο δοκιμάζουν τις συγκινήσεις που προσφέρει 
μια κατάβαση σε λευκούς... τόνους. Αυτό που ίσως να 
μην είναι ευρύτερα γνωστό είναι ότι έχει πίσω της μα
κραίωνη ιστορία και παράδοση. Υπολογίζεται ότι οι 
πρόδρομοι των σημερινών σκι, που ήταν χοντρά και 
πλατιά ξύλινα χιονοπέδιλα, ανακαλύφθηκαν στη Σουη
δία και τη Φινλανδία και έχουν ηλικία τεσσάρων χιλιά
δων χρόνων. Υπάρχουν αναφορές σε χιονοδρομικές 
δραστηριότητες στην Κίνα του 7ου αιώνα, στους Βίκιν
γκς του 10ου και 11ου αιώνα, ενώ έχει επίσης κατα
γράφει ότι οι Λάπωνες συχνά κυνηγούσαν χρησιμοποι
ώντας χιονοπέδιλα.

Τα σκι χρησιμοποιήθηκαν αρχικά σαν μια πρακτική 
ανάγκη μετακίνησης στις μόνιμα χιονισμένες πλαγιές 
της Σκανδιναβικής χερσονήσου. Πολύτιμα όμως απο- 
δείχτηκαν και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις προσφέρο- 
ντας το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού: το 1200 Νορ
βηγοί στρατιώτες πραγματοποίησαν αναγνωριστικές 
αποστολές πριν από τη μάχη του Όσλο, ενώ στρατιωτι
κές μονάδες χιονοδρόμων εμφανίστηκαν και στη Σουη
δία το 1452. Από τον 15ο έως τον 17ο αιώνα, χιονοδρό
μοι χρησιμοποιήθηκαν σε πολεμικές επιχειρήσεις τόσο 
στις σκανδιναβικές χώρες όσο και στην Πολωνία, τη 
Ρωσία και Φινλανδία.

Ένας από τους πρώτους αγώνες σκι ήταν ο ανώμα
λος δρόμος του Τρόμσε της Νορβηγίας το 1843. Ορι
σμένα αθλήματα χιονοδρομίας σε ανώμαλο δρόμο δεν 
είναι παρά η φυσική εξέλιξη του σκι ως μέσου μεταφο
ράς. Γενικά τα αγωνίσματα του σκι υποδιαιρούνται σε 
δύο μεγάλες κατηγορίες: στους Δρόμους (Nordic) και 
στα Αλπικά Αγωνίσματα (Alpine) Οι δρόμοι περιλαμβά
νουν τους ανώμαλους δρόμους (Cross-Country) και τα 
άλματα (Jumping). Οι πρώτοι μεγάλοι αγώνες άλματος 
πραγματοποιήθηκαν στο Όσλο το 1879.

Το 1924, χρονιά που η χιονοδρομία έγινε ολυμπια
κό άθλημα, ιδρύθηκε η Διεθνής Ομοσπονδία του Σκι 
και έχει τη γενική εποπτεία του αθλήματος. Το 1925 
διοργανώθηκε το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα μό
νο με άνδρες, το 1931 όμως και μετά έγιναν δεκτές 
και οι γυναίκες.

Πέρα όμως από τη χρήση της ως μέσο μεταφοράς 
και ως άθλημα, η χιονοδρομία γνώρισε ιδιαίτερη ανά
πτυξη και ως μέσο ψυχαγωγίας. Κατά τον 20ο αιώνα το 
σκι απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα. Αρχικά στην Ευρώ-

7 3 6



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002

πη και αργότερα στη Β. Αμερική. Η εγκατάσταση εναέ
ριων γραμμών (τα γνωστά μας τελεφερίκ) με καθίσματα 
στην κορυφή της χιονοδρομικής πίστας, απλούστευσε 
τις μετακινήσεις και επέτρεψε στους φίλους του αθλή
ματος να εκτελούν περισσότερες καταβάσεις.

Η βελτίωση του σκι επίσης υπήρξε καθοριστική για 
την ανάπτυξη και διάδοση του αθλήματος. Τα σκι αρχι
κά κατασκευάζονταν από ένα κομμάτι ξύλο. Κατά τη δε
καετία του ‘30 άρχισαν να χρησιμοποιούνται λεπτά φύλ
λα ξύλου, ενώ από τη δεκαετία του ‘50 και μετά επικρά
τησε η χρήση των πλαστικών υλικών που προσφέρουν 
λείες επιφάνειες και παρέχουν τη δυνατότητα για ανά
πτυξη μεγάλων ταχυτήτων.

Στη χώρα μας ως άθλημα πρωτοεμφανίστηκε στα 
τέλη της δεκαετίας του 1920, ενώ μικρές ελληνικές 
βιοτεχνίες άρχισαν να δοκιμάζουν από τα πρώτα χρό
νια της δεκαετίας του ‘30 την κατασκευή των πρώτων 
σκι. Τη χρονιά αυτή ιδρύθηκε η Ελληνική Ομοσπονδία 
Χιονοδρομίας (ΕΟΧ) που μέχρι και σήμερα είναι ο μο
ναδικός φορέας για τη διοργάνωση αγώνων τόσο στην 
Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Μετά την ίδρυση του 
ΕΟΧ δεν άργησαν να πραγματοποιηθούν και οι πρώτοι 
αγώνες σκιονοδρομίας, όπως λεγόταν τότε η χιονο
δρομία Δύο μόλις χρόνια αργότερα το 1934 οργανώ
θηκαν πανελλήνιοι αγώνες στο Σαραντάπηχο Κοριν
θίας, ενώ την αμέσως επόμενη χρονιά δημοσιεύθηκαν 
οι πρώτοι Κανονισμοί Τελέσεως Αγώνων Χιονοδρομίας 
στο περιοδικό «Βουνό». Περιλαμβάνονταν μόνο δύο 
αγωνίσματα: Δρόμος Αντοχής 15-18 χιολιομέτρων και 
Αγώνες καταβάσεων

Το 1935 οι Πανελλήνιοι αγώνες οργανώθηκαν με 
μεγάλη συμμετοχή στη Ζήρεια Κορινθίας, ενώ το 1936 
η Ελλάδα έλαβε μέρος για πρώτη φορά στους 4ους 
Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Garmisch- 
Paternkirchen της Γερμανίας. Η ελληνική συμμετοχή 
σε σύνολο 78 αθλητών έλαβε την 43η θέση. Το 1937 
οι Πανελλήνιοι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στο Βέρ
μιο και ήταν η πρώτη φορά που έγινε στη χώρα μας 
αγώνισμα «Κυριών».

Σημαντική ήταν για την ιστορία της χιονοδρομίας η 
περίοδος 1940-41 και η κήρυξη του ελληνο'ίταλικού πο
λέμου. Το Γενικό Επιτελείο αποφάσισε τη σύσταση ενός 
τάγματος χιονοδρόμων με επικεφαλής τον Ταγματάρχη 
και χιονοδρόμο Γιάννη Παπαρρόδου, ο οποίος κατάφε- 
ρε στις αρχές του ‘41 να συγκεντρώσει στο Μέτσοβο 
όλους σχεδόν τους αθλητές-χιονοδρόμους από όλη τη 
χώρα. Η βασική εκπαίδευση κράτησε δύο εβδομάδες 
και στη συνέχεια αποσπάστηκαν στην πρώτη γραμμή 
του μετώπου. Το Τάγμα Χιονοδρόμων αποτέλεσε τη βά
ση για τη συγκρότηση των Λόχων Ορεινών Καταδρομών 
(τα γνωστά μας ΛΟΚ) και τη δημιουργία του στρατιωτι
κού Κέντρου Εκπαίδευσης Χιονοδρόμων στον Όλυμπο.

Κατά τη μεταπολεμική περίοδο η συμβολή της ΕΟΧ 
στην ανάπτυξη της χιονοδρομίας στη χώρα μας είναι 
πολύ μεγάλη. Διαθέτει πάνω από 95 εγγεγραμμένα σω
ματεία, 5000 αθλητές και 9.000 ως μέλη. Είναι σε θέση 
να διοργανώνει διεθνείς αγώνες και υπάρχουν αθλητές 
που μας εκπροσωπούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα 
τελευταία χρόνια η Εθνική Ομάδα έχει καταφέρει να κα
τατάσσεται ανάμεσα στις 25 καλύτερες του κόσμου.

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

• ΒΑΣΙΛΙΤΣΔ
Υψόμετρο: 1.750. Απέχει 45χλμ. από τα Γρεβενά. Δια

θέτει δύο εναέριους αναβατήρες, τέσσερις συρόμε
νους κι ένα Baby lift. Τηλ: 2462-028001,084100,084850

• ΒΕΛΟΥΧΙ
Υψόμετρο: 1.800. Απέχει 11χλμ. από το Καρπενήσι. 

Διαθέτει δέκα πίστες με τρεις συρόμενους και τέσσερις 
εναέριους αναβατήρες. Λειτουργεί εστιατόριο και 
μπαρ. Τηλ. 2237-022002,023506,021112

• ΒΙΓΛΑ ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ
Υψόμετρο 1.650. Απέχει 18 χλμ. από τη Φλώρινα. Δια

θέτει δύο αναβατήρες με κάθισμα, έναν συρόμενο και 
δύο Baby lift. Τηλ. 2385-045800.

• ΒΟΡΡΑΣ
Υψόμετρο: 2.100. Απέχει 45 χλμ. από την Έδεσσα. 

Διαθέτει έναν εναέριο αναβατήρα, τρία baby lift και δύο 
«άγκυρες». Τηλ. 2381-032000, 023101, 027666.

• ΒΡΥΣΟΠΟΥΑΕΣ
Τψόμετρο: 2.000. Απέχει 40 χλμ. από την Ελασσόνα. 

Διαθέτει πέντε πίστες με τρεις συρόμενους αναβατή
ρες. Τηλ. 2493-062163, 023467, 022261.

• ΓΕΡΟΝΤΟΒΡΑΧΟΣ
Υψόμετρο: 1.800. Απέχει 25 χλμ από την Αράχοβα. 

Εκεί βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Αθηναϊικού Ομί
λου Φίλων Σκι. Διαθέτει τρεις συρόμενους αναβατήρες. 
Λειτουργούν εστιατόριο, μπαρ. Τηλ. 2267-031391, 
0311970.

• ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ
Υψόμετρο: Απέχει 36 χλμ. από την Κατερίνη. Είναι το 

νεότερο χιονοδρομικό κέντρο. Διαθέτει τρεις πίστες με 
έναν εναέριο αναβατήρα και ένα baby lift. Λειτουργεί 
σαλέ. Τηλ. 2351-082994.

« ΛΑΪΛΙΑΣ
Υψόμετρο: 1.850.
Απέχει 27 χλμ. από τις Σέρρες. Διαθέτει δύο συρόμε

νους αναβατήρες
και ένα baby lift. Τηλ. 2321-062400, 058783.
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• ΜΑΙΝΑΛΟ
Υψόμετρο: 1.600. Απέχει 30 χλμ. από την Τρίπολη. 

Διαθέτει τρεις αναβατήρες που οδηγούν σε πέντε πί
στες. Λειτουργούν εστιατόριο, μπαρ. Τηλ. 2796.022227, 
271-023243, 022600, 022211.

• ΠΑΓΓΑΙΟ
Υψόμετρο: 1.750. Απέχει 44 χλμ. από την Καβάλα. 

Διαθέτει μία πίστα, δύο συρόμενους αναβατήρες και 
ένα baby lift. Τηλ. 251-0231067, 0835952, 0223938.

• ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΕΛΛΑΡΙΑ-ΦΤΕΡΟΛΑΚΑ)
Υψόμετρο: 1.700-2.000. Απέχει 18 χλμ. από την Αρά

χοβα. Διαθέτει μία τηλεκαμπίνα, πέντε εναέριους και 
τρεις συρόμενους αναβατήρες που οδηγούν σε οκτώ 
πίστες. Διαθέτει επίσης παιδικό σταθμό στα Κελλάρια 
και τρεις εναέριους κι έναν συρόμενο αναβατήρα στη 
Φτερόλακα. Λειτουργούν εστιατόρια και μπαρ. Τηλ. 
2234-022789, 022694, 022695, 022693, 022373.

• ΠΕΡΤΟΥΛΙ
Υψόμετρο: 1.300. Απέχει 45 χλμ. από τα Τρίκαλα. Δια

θέτει τρεις πίστες και τρεις αναβατήρες. Λειτουργεί 
εστιατόριο, μπαρ. Τηλ. 2334-091385, 091558, 076117.

• ΠΗΛΙΟ
Υψόμετρο: 1.500. Απέχει 27 χλμ. από τον Βόλο. Δια

θέτει έξι πίστες, τέσσερις αναβατήρες κι ένα baby lift. 
Λειτουργεί εστιατόριο, μπαρ.

Τηλ. 2428-073719, 073702.

• ΠΟΛΙΤΣΕΣ
Υψόμετρο: 1.350. Απέχει 2χλμ. από το Μέτσοβο. Δια

θέτει δύο πίστες, τέσσερις αναβατήρες κι ένα baby lift. 
Τηλ. 2656-041095, 041211.

• ΣΕΛΙ
Υψόμετρο: 1.500. Απέχει 22χλμ. από τη Βέροια. Δια

θέτει τέσσερις αναβατήρες και τρία baby ΙίίΤΛειτουργεί 
εστιατόριο, μπαρ. Τηλ. 2331-026237, 049226, 049297.

• ΤΡΙΑ ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΑ
Υψόμετρο: 1.470. Απέχει 17χλμ. από τη Νάουσα. Δια

θέτει τρεις συρόμενους αναβατήρες με «πιάτο» και έναν 
με κάθισμα. Λειτουργεί εστιατόριο, μπαρ. Τηλ. 2332- 
044981, 024414, 044446.

• ΦΑΛΑΚΡΟ
Υψόμετρο: 1.720. Απέχει 43 χλμ. από τη Δράμα. Τέσ

σερις συρόμενοι αναβατήρες μεταφέρουν τον κόσμο 
σε ισάριθμες πίστες. Λειτουργεί εστιατόριο, μπαρ και 
ξενώνας. Τηλ. 2521-033054, 033049.

• ΧΕΛΜΟΣ
Υψόμετρο: 1.700. Απέχει 14 χλμ. από τα Καλάβρυτα. 

Διαθέτει πέντε συρόμενους αναβατήρες και δύο εναέρι
ους που οδηγούν σε δώδεκα πίστες. Λειτουργούν εστια
τόριο, μπαρ. Τηλ. 2692-024451, 022661, 022174.

Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΟΥ*

Η χιονοδρομία, όπως και κάθε άθλημα στη φύση, 
εγκυμονεί κινδύνους. Ωστόσο, εύκολα μπορεί 
κανείς να αποφύγει τα ατυχήματα, αρκεί να 

ακολουθήσει μερικές βασικές συμβουλές από την 
πλέον έγκυρη πηγή, την ΕΟΧ

Ο χιονοδρόμος που ανεβαίνει ή κατεβαίνει την 
πίστα χωρίς να φοράει σκι πρέπει να χρησιμοποιεί 
πάντα την άκρη της πίστας.

Κάθε χιονοδρόμος πρέπει να δείχνει ιδιαίτερη 
προσοχή στη σηματοδότηση της πίστας.

Κάθε χιονοδρόμος είναι υποχρεωμένος να 
ελέγχει τα σκι του. Πρέπει να εναρμονίζει την τα
χύτητα του και τον τρόπο που κάνει σκι ανάλογα 
με τις δυνατότητες του, τις  δυσκολίες του εδά
φους, την κατάσταση του χιονιού και τις  καιρικές 

συνθήκες, καθώς και να λαμ
βάνει υπ' όψιν του τον αριθμό 
των χιονοδρόμων που βρίσκο
νται στην πίστα.

Ο χιονοδρόμος που βρί
σκεται στο επάνω μέρος της πί
στας έχει τη δυνατότητα, λόγω 
της θέσης του, να διαλέξει την 
πορεία του. Έτσι πρέπει να επι- 
λέξει κατεύθυνση, η οποία δεν 
θα βάζει σε κίνδυνο τον χιονο
δρόμο που βρίσκεται σε πιο χα

μηλό μέρος της πίστας
Κάθε χιονοδρόμος πρέπει να συμπεριφέρεται 

με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη θέσει σε κίνδυνο άλλον 
χιονοδρόμο ή να προκαλέσει ατύχημα.

Κάθε χιονοδρόμος πρέπει να αποφεύγει να 
σταματά χωρίς λόγο στις πίστες, σε περάσματα, 
στενά, ή χωρίς ορατότητα. Σε περίπτωση πτώσης, ο 
χιονοδρόμος πρέπει να απελευθερώνει την πίστα 
όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Το προπέρασμα πρέπει να γίνεται πάντοτε σε 
απόσταση μεγάλη, ώστε ο χιονοδρόμος που προ
σπερνάμε να μπορεί κάνει ελεύθερα οιονδήποτε 
ελιγμό χωρίς κίνδυνο σύγκρουσης.

Κάθε χιονοδρόμος που εισέρχεται σε πίστα κα
τάβασης ή ξεκινά έπειτα από στάση πρέπει να βε
βαιωθεί ότι μπορεί να κινηθεί χωρίς να θέσει σε κίν
δυνο τον εαυτό του ή κάποιον άλλο. Οφείλει να 
ελέγξει, τόσο το επάνω όσο και το κάτω μέρος της 
πίστας.

Σε περίπτωση ατυχήματος κάθε χιονοδρόμος 
οφείλει να προσφέρει τη βοήθεια του.

Κάθε χιονοδρόμος ή μάρτυρας ατυχήματος, εί
τε έχει ευθύνη για το ατύχημα είτε όχι, πρέπει να 
ανταλλάσσει ονόματα και διευθύνσεις αμέσως μετά 
το συμβάν.

*  Γ ια  π ληροφ ορ ίες  σ χετικά  μ ε  τη  χ ιονοδρομία , ο ι εν 
δ ια φ ερ ό μ εν ο ι μ π ορ ού ν να α π ευ θ ύ νον τα ι σ τη ν  ΕΟΧ, Κ α- 
ρ α γ ιώ ρ γη  Σ ε ρ β ία ς  7, τηλ. 2 1 0 -3 2 3 0 1 8 2 , Fax: 2 1 0 -  

3230.142.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

ΠΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
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«Α.Α.»: Γέροντα, τις  γ ιορτινές α υτές μέρες παντού 
ακούμε για το  πνεύμα αγάπης και ειρήνης των Χρι
στουγέννων. Γύρω μας όμως μόνο αγάπη και ειρήνη  
δεν βλέπουμε.

«Απ.»: Τονίζεται από πολλούς τις ημέρες αυτές ότι τα 
Χριστούγεννα είναι ημέρα αγάπης και ειρήνης. Δεν λέ
γεται όμως όλη η αλήθεια. Ότι δηλαδή η αληθινή αγά
πη και η αληθινή ειρήνη είναι δώρα του ενανθρωπήσα- 
ντος Σωτήρος μας Ιησού Χριστού σε όσους αγωνίζονται 
με μετάνοια, ταπείνωση, προσευχή, άσκηση και υπακοή 
στην Εκκλησία να ξεπεράσουν τον εγωισμό τους. ΓΤ αυ
τό δεν βλέπουμε την περιπόθητη αγάπη και ειρήνη. 
Όταν είμαστε γεμάτοι από εγωισμό, ούτε να αγαπούμε 
σωστά μπορούμε, ούτε να έχουμε αληθινή ειρήνη με 
τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας. Η ταπεινή 
μας ευχή από το Άγιον Όρος, είναι να αγωνισθούμε 
όλοι κατά του εγωισμού μας, ώστε να έλθει στις καρδιές 
μας, στις οικογένειές μας, στην πατρίδα μας, στον κό
σμο η αληθινή αγάπη και ειρήνη του Χριστού.

«Α.Α.»: Είναι γεγονός, Γέροντα, ότι η εποχή μας χα
ρακτηρίζεται από ένα πνεύμα ευμάρειας αλλά και 
ανασφάλειας συγχρόνως. Σ ’ αυτό το  κλίμα πως μπο
ρούν να μιλήσουν τα Χριστούγεννα στις καρδιές των 
ανθρώπων;

«Απ.»: Στον σημερινό, ταραγμένο και ραγδαίως μετα
βαλλόμενο κόσμο μας το μόνο σταθερό σημείο και η 
μόνη ελπίδα μας είναι το ταπεινό Θείο Βρέφος της Βη
θλεέμ και η Εκκλησία Του. Μετά την κατάρρευση όλων 
των ειδώλων και την διάλυση όλων των απατηλών ελπί
δων, ο ταπεινός Ιησούς παραμένει η μοναδική ελπίδα 
μας. Ματαιοπονούμε ψάχνοντας για άλλες λύσεις. Ο 
καταδιωγμένος στην Ανατολή και περιφρονημένος στην 
Δύση Χριστός, είναι ο Σωτήρας της πολύπαθης ανθρώ
πινης ύπαρξης. Για να ενεργήσει όμως την σωτηρία μας 
ζητά την ελευθερία μας, την ταπείνωσή μας, την μετά- 
νοιά μας.

«Α.Α.»: Πώς μπορεί, Γέροντα, να κατανοηθεί η τα 
πείνωση, ή η μετάνοια που αναφ έρατε από τον σύγ
χρονο άνθρωπο;

«Απ.»: Είναι αλήθεια ότι μόνο οι απλές και ταπεινές 
ψυχές μπορούν να κατανοήσουν αληθινά το Θεό, για
τ ί μόνο αυτές μπορούν να δεχθούν ότι ο σκοπός της 
υπάρξεως των δε βρίσκεται στο δικό τους εγώ, αλλά 
στο Θεό. Όμως δυστυχώς ο άνθρωπος παρασύρεται 
από τον διάβολο και τον εγωισμό του, δεν θέλει να δο
ξάσει και ευχαριστήσει τον Θεό. Φοβάται μήπως η δό
ξα του Θεού, του αφαιρέσει τη δική του δόξα. Αντί να 
είναι φιλόθεος, γίνεται φίλαυτος και φιλόδοξος και οι- 
κοδομεί την ηθική του, την φιλοσοφία του και τον πο
λιτισμό του στη φιλαυτία και φιλοδοξία. Καταλάβατε; 
Όλα για την δόξα του ανθρώπου. Μακριά ο Θεός. Εδώ 
βασίζεται ο εγωκεντρικός ανθρωπισμός. Ο αυτοδοξα- 
ζόμενος άνθρωπος λατρεύει τον εαυτό του για θεό. 
Μέχρι πότε όμως μπορεί να λατρεύει τον εαυτό του 
για θεό; Σύντομα καταλαβαίνει το ψεύδος, βλέπει το 
είδωλο του να γκρεμίζεται, παραπαίει, δεν έχει από κά
που να πιαστεί, βρίσκεται στο χάος. Η αυτολατρεία γί
νεται σαρκολατρία, ειδωλολατρία, δαιμονολατρία. Ο 
άνθρωπος που αρνείται να προσκυνήσει τον Θεό, υπο

Ζούμε σε μια εποχή αβεβαιότητας που δεν γνωρίζουμε 
τι θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Και φαίνεται σχήμα ο· 
ξύμωρο να ακούς τα λόγια των αγγέλων και επί γης ει
ρήνη...», ενώ έχουν περάσει δυο χιλιάδες χρόνια και ο κό
σμος έχει αιματοκυλισθεί από άπειρους πολέμους. Και 
διερωτάται κανείς τι εννοούσαν οι άγγελοι όταν έψαλλαν 
ότι γεννήθηκε ο Χριστός και θα έρθει η ειρήνη στη γη; 
Χριστούγεννα του 2002 και το περιοδικό μας αναζητώ
ντας και αυτό την έννοια της πολυπόθητης αυτής ειρή
νης ανάμεσα στους ανθρώπους, «ταξίδεψε» μέχρι το 
«περιβόλι της Παναγίας», στο Άγιο Όρος, και συζήτησε 
για το θέμα αυτό με τον π. Γεώργιο Καψάνη, Ηγούμενο 
της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου. Από τα πρώτα λόγια 
που ανταλλάξαμε νιώσαμε μια παράξενη γαλήνη να γε
μίζει την καρδιά μας. Είχαμε ακούσει πολλά γΓ αυτόν 
τον εξαιρετικά μορφωμένο κληρικό που αναζητώντας 
και αυτός την ειρήνη, που όλοι ψάχνουν, άφησε τα πα
νεπιστημιακά έδρανα για να μονάσει στο Άγιο Όρος.

δουλώνεται στα χειρότερα πάθη, στους χειρότερους 
τυράννους που του υπόσχονται απελευθέρωση και τε
λικά και στον ίδιο τον διάβολο. Είναι γνωστή η διάδο
ση που έχει σήμερα η μαγεία, ο αποκρυφισμός, η δαι- 
μονολατρία. Ο προφήτης Δαυίδ μίλησε γ ι’ αυτήν την 
κατάσταση πολλούς αιώνες προ Χριστού: «Άνθρωπος 
εν τιμή ων ου συνήκε, παρασυνεβλήθη τοις κτήνεσι 
τοις ανοήτοις και ωμοιώθη αυτοίς» (Ψαλμός μη’, 13). 
Αυτοί λοιπόν άνθρωποι είναι δύσκολο να κατανοήσουν 
τι σημαίνει μετάνοια και ταπείνωση.

«Α.Α.»: Θα μπορούσαμε να πούμε Πάτερ, ότι ο άν
θρωπος έχει παρεξηγήσει την έννοια της ελευθερ ίας;

«Απ.»: Ο σύγχρονος άνθρωπος πλανήθηκε από τον 
διάβολο και πίστεψε, όπως παλαιότερα ο Αδάμ και η 
Εύα, ότι η ελευθερία του βρίσκεται στην αυτονόμησή 
του και στην ανταρσία του κατά του Θεού. Με την εγω
ιστική αυτή στάση του ο άνθρωπος, χάνει την δυνατό
τητα αληθινής κοινωνίας, όχι μόνο με τον Θεό και Πα
τέρα του, αλλά και με τους συνανθρώπους του, και ζει 
σε μια αφόρητη μοναξιά και ορφάνια, που την βιώνει 
σαν υπαρξιακό κενό. Ένας νέος που κάνει χρήση ναρ
κωτικών με διαβεβαίωσε ότι θα διέκοπτε τα ναρκωτικά, 
εάν δεν προσπαθούσε μ’ αυτά να καλύψει το υπαρξια
κό του κενό. Το κενό όμως αυτό μπορεί νατό «γεμίσει» 
ο ενανθρωπήσας Χριστός, ο οποίος μας προσκαλεί 
στην ελευθερία της αγάπης. Αυτή όμως η ελευθερία 
περνά μέσα από τον αγώνα, τον Σταυρό που λέγει ο 
Χριστός. Αυτός είναι ο αγώνας του Ορθοδόξου Χρι
στιανισμού. Αγώνας σταυρικός, αλλά και χαροποιός, 
γιατί μας φέρει την Ανάσταση.

«Α.Α.»: Ποιος είναι ο πραγματικά ελεύθερ ος άν
θρωπος Γ έροντα;

«Απ.»: Η Ορθόδοξος Εκκλησία μας είναι το λίκνο και 
το εργαστήριο που διασώζει και αναπλάσει αυτήν την 
μοναδική στον κόσμο ελευθερία. Αυτόν τον θεανθρωπι-
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σμό αμφισβητεί σήμερα και προσπαθεί να περιορίσει 
και εξοβελίσει από τον τόπο μας μια άλλη ελευθερία, 
ένας άλλος «ανθρωπισμός» που, παρά τα διάφορα προ
σωπεία του, έχει κοινό χαρακτηριστικό την αθεΐα και τον 
υλισμό. Ο αθεϊστικός και υλιστικός αυτός «ανθρωπι
σμός», εμφανίζεται ως απελευθέρωση και χειραφέτηση 
του ανθρώπου. Ως εάν οι χιλιάδες των μέχρι τώρα πι
στών και Αγίων και ηρώων μας, να μη ήσαν ελεύθεροι 
και ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Μπορεί όμως ποτέ ο άν
θρωπος να είναι αληθινά ελεύθερος όταν δεν ελευθε
ρωθεί από τον εγωισμό του και τα πάθη του και όταν η 
δική του κτιστή ελευθερία δεν πηγάζει από την άκτιστη 
ελευθερία του Δημιουργού του; Εν ονόματι αυτής της 
«απελευθερώσεως» προπαγανδίζεται ο χωρίς ηθική 
έρωτας, καταργείται η ιερότης του γάμου και της οικο
γένειας, προβάλλεται η μοιχεία ως παλικαριά. Ο άθεος 
«ανθρωπισμός» που εναντιώνεται στον θεανθρωπισμό 
της Παραδόσεώς μας, περιορίζει τον άνθρωπο στην ζω
ώδη και επίγεια ζωή του. Τον βλέπει σαν εξελιγμένο ζώο 
και σαν οικονομική και καταναλωτική μηχανή παραγνω
ρίζοντας τη Θεϊκή του καταγωγή και την βαθύτερη λα
χτάρα του για καταξίωση επέκεινα της υπάρξεώς του 
στον Θεό και την αιωνιότητα.

«Α.Α.»: Τελικά Σεβασ τέ μας Γέροντα, τι γιορτάζουμε  
τα Χριστούγεννα;

«Απ.»: Γιορτάζουμε το γεγονός της απείρου αγάπης 
του Θεού και Πατέρα μας, προς τον άνθρωπο. Για μας ο 
Χριστός γίνεται τέλειος άνθρωπος, για να μας μεταδώ
σει αυτό που μας έλλειπε, τη θεία ζωή. Παίρνει από εμάς 
ό,τι δεν είχε, την ανθρώπινη φύση, για να μας δώσει ό,τι 
δεν είχαμε, την θεότητα. Έτσι ο άνθρωπος αποκτά άπει
ρη αξία. Για κάθε άνθρωπο ο Θεός γίνεται άνθρωπος και 
κάθε άνθρωπος ημπορεί να γίνει κατά χάριν Θεός. Είναι 
δίκαιο λοιπόν να ειπούμε ότι τα Χριστούγεννα δεν γεν- 
νάται μόνον ο Θεάνθρωπος Χριστός, αλλά και ο άνθρω
πος. Χωρίς τον Θεάνθρωπο Χριστό, ο άνθρωπος παρά 
τα υψηλά πολιτιστικά και επιστημονικά επιτεύγματά του, 
είναι ένα τραγικό και αξιοθρήνητο ον, που δεν γνωρίζει 
από που έρχεται και που πηγαίνει. Ζει για να πεθάνει και 
όλα τα βλέπει μάταια και παράλογα. Είναι φυσικό μια τέ
τοια ζωή να συνοδεύεται από το άγχος, την απελπισία, 
το ανικανοποίητο, την πλήξη, το κενό. Η υπαρξιακή Φι
λοσοφία και τέχνη, μας αποκαλύπτουν το δράμα του 
σύγχρονου ανθρώπου. Ζωή χωρίς Θεό, είναι ζωή δίχως 
νόημα, διέξοδο και παραμυθία. Μέσα από την καρδιά 
μου παρακαλώ το Θεό όλοι οι άνθρωποι να προσπαθή
σουμε να κάνουμε αυτά που μας ζητά ο Χριστός. Τότε 
θα νοιώσουμε αληθινά Χριστούγεννα.

«Α.Α.»: Γέροντα, σας ευχαριστούμε θερμά. Είναι 
κρίμα που ο π εριορισμένος χρόνος δεν μας επιτρέπει 
να συζητήσουμε κι άλλο. Θα θέλαμε εν όψ ει του ερ 
χομένου γεγονότος της γεννήσεω ς του Χριστού μια 
ευχή από καρδίας.

«Απ.»: Ολόθερμες είναι οι προσευχές μας από τον 
ευλογημένο Άθωνα ο νηπιάσας Θεός, ο Κύριος μας Ιη
σούς Χριστός να έχει μόνιμο κατάλυμα στις καρδιές 
όλων μας. Π

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
ΑΡΧ/ΚΑΣ ΚΩΝ. ΤΣΙΝΑΛΗΣ
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οταν ακόμα στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα γιορτά
ζονταν με λατρευτική αυτοτέλεια, χωρίς ν’ ανα
κατεύονται με τα γενικότερα έθιμα του Νέου 
Χρόνου, ο άι- Βασίλης ήταν ένας καθαρά πρωτο
χρονιάτικος άγιος, κάτι ανάμεσα στον πραγματι

κό Ιεράρχη της Καισάρειας και σ’ ένα πρόσωπο συμβο
λικό του Ελληνισμού, πού ξεκινούσε από τα βάθη της 
Ελληνικής Ασίας, κι έφτανε την ίδια μέρα σ’ όλα τα πλά
τη, από τον Πόντο ώς την Επτάνησο κι από την Ήπειρο 
ώς την Κύπρο. Ξεκινούσε σαν μεσαιωνικός πεζοπόρος, 
αμέσως ύστερ’ από τα Χριστούγεννα, με το ραβδί στο 
χέρι, και περνούσε απ’ τους διάφορους τόπους, καλό
βολος πάνα και κουβεντιαστής με όσους συναντούσε.

Δεν κρατούσε κοφίνι στην πλάτη του, ούτε 
σακί φορτωμένο με δώρα. Εκείνο που 
έφερνε στους ανθρώπους ήταν περισσό
τερο συμβολικό: η καλή τύχη ιδιαίτερα κι 
η ιερατική ευλογία του. Το μόνο κάπως 
συγκεκριμένο ήταν το μαγικό ραβδί του, 
απ’ όπου με θαυμαστόν τρόπο βλάσται- 
ναν ή ζωντάνευαν κλαδιά και πέρδικες, 
σύμβολα των αντίστοιχων δώρων, πού 
θα μπορούσε να μοιράσει στους ευνο- 
ουμένουςτου.

Ήταν πάντα περίεργη η περίπτωση 
του αγίου αυτού, πού, παρ’ όλη την 
άξια και ανώτερη θέση του στην Ορ
θοδοξία, έμεινε στη λαϊκή αντίληψη 
ένας ανθρώπινος άγιος, καθόλου συ-

ναξαρικός, που περπατεί ανάμεσά μας, και ζει σαν ταξι
διάρης ή σαν γεωργός με τ ’ αλέτρι του, σαν επισκέπτης 
με καλό ποδαρικό, ή σαν μάντης και κουβαλητής της 
Τύχης. Λες και δεν πέθανε ποτέ, ή, κι αν πέθανε, ξανάρ
χεται από τον πέρα κόσμο, απαραίτητος πάντα για να 
βάλει σε κίνηση τον καινούργιο χρόνο. Κι ακόμα είναι 
παράξενη κι αντιφατική η περίπτωσή του, που ενώ ζώ- 
ντας δεν έπαψε να μιλεί και να γράφει «κατά αστρολο
γίας, ειμαρμένης, οιωνών, δεισιδαιμονιών, κληδόνων, 
ονειρομαντείας, μαγγανειών, φίλτρων, κυβείας κλπ.», 
όλα αυτά γίνονται ίσα-ίσα σε μεγαλύτερο βαθμό την 
ημέρα της γιορτής του, τουλάχιστο στις δικές μας ορ
θόδοξες χώρες. Το μόνο πού βρίσκεται σε συμφωνία με 
τη βιογραφία και τη φιλόπτωχη δράση του, είναι η φι
λαλληλία των ανθρώπων, την ημέρα αυτή, και τα δώρα 
πού γίνονται στα παιδιά και στους εργαζόμενους για το 
Νέο Έτος. Όλα όμως είναι συμπτωματικά, κι είναι γεγο
νός ότι, αν ο Ιεράρχης Βασίλειος δεν πέθαινε την 1η Ια
νουάριου (του 379), κάποιος άλλος άγιος θα είχε πάρει 
τη θέση του, που θ’ ακουόταν, όπως π.χ. ο άγιος Σίλβε- 
στρος στους Καθολικούς.

Εδώ δεν μας ενδιαφέρει τόσο η γενική δοξασιακή θέ
ση του πρωτοχρονιάτικου αγίου, όσο η ειδικότερη μορ
φή και εμφάνισή του, σαν ελληνική προσωποποίηση του 
Καινούργιου Χρόνου, που μας χρειάζεται να την αντιπα- 
ραθέσουμε στον καλοθρεμμένο Pere Noel ή τον Saint 
Nicolas και τον Santa Claus των ξένων.

Τα ελληνικά κάλαντα μας δίνουν μ’ επιγραμματικούς 
στίχους τη μορφή και την παρουσία του δικού μας άι-
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Βασίλη, κι είναι περίεργο ότι κανένας ώς τώρα ζωγρά
φος ή σχεδιαστής δεν μας έδωσε μια μελετημένη σύν
θεση, πού θα τη χρησιμοποιούσαμε σαν σύμβολο της 
Ελληνικής πρωτοχρονιάς, και πού θα ήταν συγκινητική 
για την αλήθεια της παράδοσής της.

Ϊ
α αγιοβασιλιάτικα κάλαντα παρουσιάζουν και διαφο
ρές στην περιγραφή του αγίου πού εγκωμιάζουν. 
Φαίνεται ότι στα βυζαντινά χρόνια ήταν περισσότερο 
θρησκευτικά, κι επαινούσαν τον άγιο Βασίλη σαν πραγ
ματικό Ιεράρχη, εξιστορώντας την αντίστασή του τότε 

στις αξιώσεις του παραβάτη Ιουλιανού. Ύστερα πέρα
σαν στη γνωστή σκηνή του γραμματισμένου άι-Βασίλη, 
που έρχεται από την Καισάρεια, και στο τέλος ξέχασαν 
την ιδιότητα και την πατρίδα του και τον έκαμαν απλό 
ζευγολάτη, πού τον συνάντησε στη Γη ο Χριστός, όταν 
κατέβηκε για ευλογητική περιοδεία...

[
μείς θα σταθούμε στη δεύτερη περίπτωση, πού είναι 
η περισσότερο γνωστή κι η πιο κλασική. Στα κάλαντα 
που ακούμε συνήθως τώρα, «ο άγιος Βασίλης έρχε
ται από μακρινή πορεία, από την Καισάρεια, κρατώντας 
στο χέρι του κάποιο χειρόγραφο και μαζί πέννα και κα

λαμάρι. Ο κόσμος με φιλόξενη διάθεση τον ερωτά από 
πού έρχεται και πού πηγαίνει. Κι εκείνος απαντά με παι
δική αφέλεια, πως έρχεται από το σπίτι του και πηγαίνει 
στο σχολειό. (Να κάτι ακόμα, που συμφωνεί με τη βιο
γραφία και τις σπουδές του αγίου). Τον καλούν σε φα
γοπότι και σε γλέντι, και του ζητούν να τους τραγουδή
σει. Ο σεμνός πεζοπόρο τους απαντά ότι δεν ξέρει τρα
γούδια (αυτό δεν θα ταίριαζε για την ιεροσύνη), αλλά 
μόνο γράμματα. Εκείνοι του προτείνουν να τους πει τ ’ 
αλφαβητάρι (ένα έμμετρο κείμενο, με αλφαβητική 
ακροστιχίδα και μ’ ευχές, τυλιγμένο ίσως στο ραβδί). Κι 
ο ταξιδευτής άι-Βασίλης, σαν να είναι κι αυτός ένα κα- 
λαντιοτής, τους το απαγγέλνει. Στο σημείο αυτό γίνεται 
το θαύμα. Καθώς ο άγιος ακούμπησε στο ραβδί του, για 
να διαβάσει το χαρτί, εκείνο ξαφνικά έβγαλε κλωνάρια, 
και πάνω τους βρέθηκαν πέρδικες και περιστέρια κι άλ
λα πουλιά, που κελαηδούσαν κι έλεγαν χίλια καλά για 
τους ακροατές...».

Άγιος Βασίλης έρχεται από την Καισαρεία, 
βαστάει πέννα και χαρτί, χαρτί και καλαμάρι, 
το καλαμάρι έγραφε και το χαρτί εμίλιε.
-Βασίλη, πούθεν έρχεσαι και πούθεν κατεβαίνεις;
-Από της μάνας μ ’ έρχομαι και στο σκολειό πηγαίνω. 
-Κάτσε να φας, κάτσε να πιεις, κάτσε να τραγουδήσεις. 
-Εγώ γράμματα μάθαινα, τραγούδια δεν ηξέρω.
-Και σαν ηξέρεις γράμματα, πες μας την αλφαβήτα.
Και στο ραβδί του ακούμπησε, να πει την αλφαβήτα. 
Και το ραβδί ήτανε ξερό, χλωρά βλαστάρια επέτα, 
κι απάνω στα κλωνάρια του πέρδικες κελάίδούσαν...

Μ
ε τέτοια λοιπόν εμφάνιση και παρουσία γνώριζαν 
τον πρωτοχρονιάτικο άι-Βασίλη οι ελληνικές γενε
ές. Κάθε φορά που έφτανε, γονείς και συγγενείς 
έδιναν στα παιδιά τους μπουναμάδες, ή και μεταξύ τους 
τα δώρα. Δεν έφερνε τίποτα ο άγιος Βασίλης. Αντίθετα 

λες και ζητούσαν την ευλογία του, με το να μοιράζουν 
από δική τους πρόθεση οι άνθρωποι δώρα και λεφτά.

Μα ήρθαν κάποτε οι ξένες επιδράσεις, με την πρωτο
βουλία ιδιαίτερα των αστικών τάξεων. Ήρθε λοιπόν από 
την Ευρώπη ο Pere Noel με τα κόκκινα βασιλικά ρούχα 
και την ερμίνα του, με τις μπότες του καλοβολεμένου 
νοικοκύρη, πεζός με το κοφίνι στην πλάτη ή ξαπλωμέ
νος σε έλκηθρο, με χιόνια και με γένεια κάτασπρα. Τον 
πήραμε κι εμείς οι νότιοι, χωρίς να του αλλάξουμε τη 
μορφή και τον είπαμε «Άι-Βασίλη».

Ήρθε όμως, καθώς είπαμε, πολύ ταιριαστός ο μεγάλος 
αυτός άγιος της Χριστιανοσύνης, που εύκολα έγινε και 
λαϊκός άγιος του Ελληνισμού. Με τη δεύτερη αυτή ιδιότη
τά του, και με την παραδοσιακή αντοχή του στους αιώνες 
του πρωτοχρονιάτικου αντικρίσματος, αν ήμουν ζωγρά
φος, ή αν ήξερα να τον σχεδιάσω, θα έδινα τη συμπαθη
τική μορφή του, να πορεύεται μέσ’ από τους αιώνες της 
δύσκολης ελληνικής ζωής και να φτάνει κάθε Πρωτοχρο
νιά κοντά μας, όχι χοντρομάγουλος και προκλητικός, αλ
λά κάπως αδύνατος, μα καλόβολος και γελαστός. Θα 
ήταν ντυμένος σαν βυζαντινός πεζοπόρος, μ’ ένα σκουφί 
ίσως και με πέδιλα, με γένεια πιο πολύ μαύρα και με φρύ
δια καμαρωτά. Θα είχε στη ζώση του το καλαμάρι του λό
γιου, θα είχε κάπου το χαρτί και την πένα του, αλλά προ
πάντων θα κρατούσε στο χέρι ένα ραβδί στιβαρό.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ
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Ιο Χριστούγεννα
ίτην ταβέρνα του Πατσόπουλου, ενώ ο βοριάς φυ

σούσε, και ψηλά στα βουνά χιόνιζε, ένα πρωί, μπή
κε να πιει ένα ρούμι να ζεσταθεί ο μάστρο Παύλος 
ο Πισκολέτος, διωγμένος από τη γυναίκα του, 
υβρισμένος από την πεθερά του, δαρμένος από 

τον κουνιάδο του, ξορκισμένος από την κυρά - Στρατί- 
να τη σπιτονοικοκυρά του, και φασκελωμένος από το 
μικρό τρίχρονο γιο του, που ο προκομμένος θείος του 
τον δίδασκε με επιμέλεια, όπως κάνουν και γονείς ακό
μα στα «κατώτερα στρώματα», πώς να μουντζώνει, να 
βρίζει, να βλαστημάει και να κατεβάζει κάτω σταυρούς, 
Παναγίες, καντήλια, θυμιατά και κόλλυβα. Κι έπειτα 
γράψε αθηναϊκά διηγήματα!

Μπήκε στην ταβέρνα, τρέμοντας, ο μαστρο-Παυλά- 
κης και ζήτησε ένα ρούμι. Το παιδί του καπηλιού, που 
τον ήξερε καλά, του είπε:

-Έχεις πεντάρα;
Ο άνθρωπος κούνησε τους ώμους του με τρόπο δι

φορούμενο.
-Βάλε εσύ το ρούμι, είπε.
Πώς να έχει πεντάρα; Καλά και τα λεφτά, καλή κι η δου

λειά, καλό και το κρασί, καλή κι η κουβέντα, όλα καλά.
Καλύτερη απ’ όλα η τεμπελιά, το ντόλτσε φαρ νιέντε 

των αδελφών Ιταλών.
Ακριβώς την ώρα αυτή ήρθε απ’ αντίκρυ ο Δημήτρης 

ο φραγκοράφτης, για να πιει το «πρωινό» του. Μπήκε 
και παράγγειλε ένα κρασί. Έπειτα, όταν είδε τον Παύλο: 

-Βάλε και του μάστρο-Παυλάκη ένα ρούμι, είπε.
Σα να ήταν σταλμένος από το Θεό, για να λύσει το ζή

τημα της πεντάρας, ανάμεσα στον πελάτη και το παιδί

του τεμπέλη
του μαγαζιού.

-Πού σκόλη και γιορτή, μαστρο-Παυλέτο, φίλε μου, εί
πε, ούτε καθισιό, ούτε χουζούρι. Τ’ Άη-Νικολάου δουλέ
ψαμε, τ ’ Άη-Σπυρίδωνα δουλέψαμε, την Κυριακή προ
χθές δουλέψαμε. Έρχονται Χριστούγεννα και θαρρώ 
πως θα δουλεύουμε, χρονιάρα μέρα...

-Θέλω κάτι να πω, αλλά δεν ξέρω για να τα σταμπά
ρω περί γραμμάτου μαστρο-Δημήτρη μου, είπε. Μου 
φαίνεται, πως αυτοί οι μαστόροι, αυτοί οι αρχόντοι, αυ
τή η κοινωνία πολύ κακά έχουνε διορισμένα τα πράγμα
τα. Αντί να είναι η δουλειά μοιρασμένη ίσια τις καθημε
ρινές, πέφτει μονομιάς και μονομπάντα. Δουλεύουμε 
βιαστικά τις γιορτάδες, και ύστερα χασομερούμε εβδο
μάδες και μήνες τις καθημερινές.

-Είναι και η τεμπελιά στο μέσο, είπε με πονηρή αυθά
δεια το παιδί του καπηλειού, που επωφελήθηκε από μια 
στιγμή, που ο αφέντης του είχε συζήτηση στο κατώφλι 
της πόρτας και δεν μπορούσε ν’ ακούσει.

-Ας είναι, τι να σου κάνει η προκομάδα και η τεμπελιά; 
Είπε ο Δημήτρης. Το σωστό είναι πολλά κεσάτια και λί
γη μαζωμένη δουλειά. Καλά λέει ο μαστρο-Παύλος. 
Ύστερα, κάμε προκοπή.

-Υγρασία μεγάλη, μαστρο-Δημήτρη, είπε ο Παυλέτος, 
απαντώντας στις δικές του σκέψεις. Υγρασία κάτω στα 
μαγαζιά, χαμηλό το μέρος, η δουλειά βαριά, ρευματισμοί, 
κρυώματα. Ύστερα κόπιασε, αν αγαπάς, να αργάζεις τα 
τομάρια. Το δικό μας το τομάρι άργασε πια, άργασε...

-Καλά αργασμένο το δικό σου, μαστρο-Παύλο, αυθα- 
δίασε πάλι ο νεαρός, υπονοώντας ίσως τις σκηνές ανά
μεσα στον Παύλο και το γυναικάδελφό του.

Έπειτα μπήκε ο κάπελας. Ο μάστρο-Δημήτρης 
έφυγε, να συνεχίσει την εργασία του και η συζήτηση 
σταμάτησε.

Ο μάστρο-Παύλος αφέθηκε στις φαντασίες του. Σάβ
βατο σήμερα, μεθαύριο παραμονή, την άλλη Χριστού
γεννα. Να είχε τουλάχιστον λεφτά για ν’ αγοράσει ένα 
γαλόπουλο, να κάνει κι αυτός Χριστούγεννα στο σπίτι 
του, όπως όλοι! Μετανοούσε τώρα πικρά, που δεν πήγε 
τις τελευταίες μέρες στα βυρσοδεψεία να δουλέψει και 
να βγάλει λίγα λεφτά, για να περάσει φτωχικά τις γιορ
τές. «Υγρασία μεγάλη, χαμηλό το μέρος, η δουλειά βα
ριά, κόπιασε να αργάζεις τομάρια! Το δικό μας το τομά
ρι θέλει άργασμα!»

Είχε ακούσει το λαϊκό μύθο για τον τεμπέλη, που πή
γαινε να τον κρεμάσουν και που συμφωνούσε να ζήσει 
με τον όρο να είναι «βρεμένο το παξιμάδι». Γνώριζε και 
την άλλη ιστορία για το τεμπελχανιό, που το ίδρυσε, λέ
νε, ο Μεχμέτ Αλής στην πατρίδα του, την Καβάλα. Εκεί, 
επειδή το κακό είχε παραγίνει, ο επιστάτης σοφίστηκε 
να στρώνει μια ψάθα, που πάνω σ’ αυτήν ανάγκαζε τους 
άεργους να ξαπλώνουν. Έπειτα έβαζε φωτιά στην ψά
θα. Όποιος προτιμούσε να καεί, παρά να σηκωθεί από 
τη θέση του, ήταν σωστός τεμπέλης, και είχε δικαίωμα 
να φάει δωρεάν το πιλάφι. Όποιος σηκωνόταν και έφευ
γε από τη φωτιά, δεν ήταν σωστός τεμπέλης και έχανε
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τα δικαιώματα. Τόσοι Βαλλιάνοι, τόσοι Αβέρωφ και Συγ- 
γροί, σκεπτόταν ο μαστρο-Παύλος, και κανείς απ’ αυ
τούς να μην ιδρύσει κάτι παρόμοιο στην Αθήνα!

Ο μάστρο-Παυλάκης τριγύριζε άσκοπα ακόμα δυο 
μέρες και την άλλη ήταν παραμονή. Το γαλόπουλο δε 
σταματούσε να το ονειροπολεί και να το ορέγεται. Πώς 
να το προμηθευτεί;

Αφού νύχτωσε, διωγμένος καθώς ήταν από το σπίτι, 
αποτόλμησε και ήρθε από ένα πλάγιο δρομάκι και ήταν 
έτοιμος να χωθεί στο καπηλειό. Ο νους του ήταν κολλη
μένος στο γαλόπουλο. Θα χρησίμευε αυτό, αν το είχε, 
και σα μέσο συμφιλίωσης με τη γυναίκα του.

Εκεί, καθώς στράφηκε να μπει στο καπηλειό, βλέπει 
ένα παιδί της αγοράς, με μια κοφίνα στους ώμους, που 
φαινόταν ακριβώς να περιέχει ένα γάλο, αγριολάχανα, 
πορτοκάλια, ίσως και βούτυρο και άλλα καλά πράγμα
τα. Το παιδί κοίταζε δεξιά και αριστερά και φαινόταν να 
αναζητάει κάποιο σπίτι. Ήταν έτοιμο να μπει στο καπη
λειό για να ρωτήσει. Έπειτα είδε τον Παύλο και στρά
φηκε σ’ αυτόν:

-Ξέρεις, πατριώτη, του λόγου σου, που είναι εδώ χά
μω το σπίτι του κυρ-Θανάση του Μπελιόπουλου;

-Του κυρ-Θανάση του Μπε...
Αστραπή, σαν ιδέα, έλαμψε στο μυαλό του Παύλου.
-Μούπε τον αριθμό και τον ξέχασα. Τώρα γρήγορα 

έπιασε σπίτι εδώ χάμω, σ’ αυτό το δρόμο... τον είχα 
μουστερή από πρώτα... μπροστύτερα καθόταν πάρα πέ
ρα, στο Γεράνι.

-Του κυρ-Θανάση του Μπελιοπούλου! Αυτοσχέδιασε 
ο μάστρο-Παύλος_ να, εδώ είναι το σπίτι του. Να φωνά
ξεις την κυρα-Παύλαινα, μέσα στην κάτω κάμαρα, στο 
ισόγειο... αυτή είναι η νοικοκυρά του...πώς να πω; Είναι 
η γενιά του... την έχει λύσε-δέσε, σ’ όλα τα πάντα... οι- 
κονόμισσα στο νοικοκυριό του... είναι κουνιάδα του, μα
θές θέλω να πω, ανιψιό του... φώναξέ την και δώσε της 
τα ψώνια.

Και αφού προχώρησε ο ίδιος πέντε βήματα, προς την 
πόρτα της αυλής, έκανε πως φώναξε:

-Κυρά-Παύλαινα, κόπιασ’ εδώ να πάρεις τα ψώνια, 
που σου στέλνει ο κύριος... ο αφέντης σου.

Καλά ήρθαν τα πράγματα ως τώρα. Ο μαστρο-Παυ- 
λάκης έτριβε τα χέρια του και αισθανόταν στη μύτη του 
τη μυρωδιά του ψητού γάλου. Και δεν τον ένοιαζε τόσο 
για το γάλο, αλλά θα συμφιλιωνόταν με τη γυναίκα του. 
Τη νύχτα την πέρασε σε ένα ολονύχτιο καφενείο και το 
πρωί πήγε στην εκκλησία.

Όλη τη μέρα προσκολλήθηκε σε μια συντροφιά, έπει
τα σε μια άλλη παλιών γνωστών του, στο καπηλειό, που 
έμενε τις περισσότερες ώρες ανοιχτό, με τα παράθυρα 
κλεισμένα, και πέρασε με λίγους μεζέδες και αρκετά κε
ράσματα.

Το βράδυ, αφού νύχτωσε, πήγε με τόλμη από το πο
λύ πιοτό και από τη θύμηση του γάλου και χτύπησε την 
πόρτα της οικογένειάς του. Η πόρτα ήταν κλεισμένη 
από μέσα.

-Καλησπέρα, κυρά-Παύλαινα, φώναξε απ’ έξω, χρό
νους πολλούς. Πώς πήγε ο γάλος; Βλέπεις, εγώ πάλε;

Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Όλη η αυλή ήταν ήσυχη. 
Τα ισόγεια, οι τρώγλες, τα κοτέτσια της κυρα-Στρατί- 
νας, όλα κοιμούνταν. Ο σκύλος μόνο γνώρισε το μα- 
στρο-Παύλο, έγρυξε λίγο και πάλι ησύχασε.

Υπήρχαν εκεί εκτός από τρεις ή τέσσερις οικογένειες,

που κατοικούσαν στ’ ανήλια δωμάτια, δύο γίδες, δώδε
κα όρνιθες, τέσσερις γάτες, δυο γαλοπούλες και πολλά 
ζευγάρια περιστέρια.

Αμέσως ακούστηκε κρότος βημάτων στο σπίτι.
-Ε, μάστρο-Παύλε, είπε πλησιάζοντας η κυρα-Στρατί- 

να, νάχουμε και καλό ρώτημα... Τι γάλος και γαλίζεις και 
γυαλίζεις και καλό να μώχεις, ασίκη μου; Είδαμε και πά- 
θαμε να σκεπάσουμε το πράμα, να μην προσβαλθεί το 
σπίτι... Εκείνος που ήταν δικός του ο γάλος, ήρθε μεσά
νυχτα κι εφώναζε, έκανε το κακό, και μας φοβέριζε 
όλους, κι η φαμίλια σου, επειδής τον είχε κόψει το γά
λο, μαθές, και τον είχε βάλει στο τσουκάλι, βρέθηκε στα 
στενά... κλειδώθηκε μες την κάμαρα, και δεν ήξευρε τ ι 
να κάμει... Είπε και ο κουνιάδος σου... καλό κελεπούρι 
ήτανε κι αυτό, μαθές... και επέρασε η φαμίλια σου όλη 
την ημέρα κλειδομανταλωμένη μέσα, από φόβο μην ξα
ναέρθει εκείνος πούχε το γάλο και μας φέρει και την 
αστυνομία... ήταν φόβος να μην προσβαλθεί κι εμένα 
το σπίτι μου. Άλλη φορά, τέτοια αστεία να μην τα κά
νεις, μάστρο-Παυλάκη. Τέτοια προσβολή να λείπει από 
το σπίτι μου, εμένα, τ ’ άκουσες;

Ο μάστρο-Παύλος ρώτησε δειλά:
-Τώρα... είναι μέσα η φαμίλια μου;
-Είναι μέσα όλοι τους, κι έχουνε κλειδωμένα καλά, και 

το φως κατεβασμένο, για το φόβο των Ιουδαίων. Κοίτα
ξε, μη σε νιώσει από πουθενά, κείνος ο σκιάς ο κουνιά
δος σου, πάλε...

-Είναι μέσα;
-Ή μέσα είναι, ή όπου είναι έφτασε...να; κάπου 

ακούω τη φωνή του.
Ακούστηκε, πράγματι, μια φωνή εκεί κοντά, που δεν 

υποσχόταν καλά για το νυχτερινό επισκέπτη.
-Ε, μάστρο-Παυλίνη, έλεγε, καλός ήταν ο γάλος...
Ποιος ήταν αυτός που μίλησε, άγνωστο. Ίσως να 

ήταν ο μάστρο-Δημήτρης ο γείτονας. Μπορεί να ήταν 
και ο φοβερός γυναικάδελφος του μάστρο-Παύλου.

-Και να μην πάρω κι εγώ ένα μεζέ; Παραπονέθηκε 
ωστόσο ο άνθρωπός μας.

-Τι σου χρειάζεται ο μεζές, μάστρο-Παυλάκη μου; 
επανέλαβε η Στρατίνα. Τα πράματα είναι πολύ σκούρα. 
Άφσε τα αυτά. Δουλειά, δουλειά! Η δουλειά βγάζει πα
λικάρια. Ό ,τι έγινε-έγινε, να πας να δουλέψεις να μου 
φέρεις εμένα τα νοίκια μου. Τ’ ακούς;

-Τ’ ακούω.
-Φέρε μου εσύ τον παρά, κι εγώ, με όλη τη φτώχεια, 

τη θυσιάζω μια γαλοπούλα και τρώμε.
Ακούστηκε από μέσα βραχνό μουρμουρητό, έπειτα 

φωνή μικρού παιδιού είπε.
-Την υγειά σου, μάτο-Πάλο, τεμελόκυλο, κακέ πατέ- 

λα! Τόνε φάαμε το λάλο. Να, πάλε κι εσύ πέντε, κι άλλα 
πέντε δέκα!

Προφανώς ήταν μέσα ο φοβερός ο γυναικάδελφος, 
που είχε δασκαλέψει το παιδί να τα φωνάζει αυτά.

-Μη στέκεσαι στιγμή, μαστρο-Παυλέτο, είπε η Στρατί
να. Το καλό που σου θέλω! Δρόμο τώρα, και μεθαύριο 
δουλειά, δουλειά!...

Ακούστηκε κρότος, σα να σηκώθηκε κάποιος από μέ
σα και να πλησίαζε με βήμα βαρύ προς την πόρτα.

-Δρόμο, επανέλαβε μηχανικά ο Παύλος, που συμμορ
φώθηκε έμπρακτα με τη λέξη... δρόμο και δουλειά!

(Εφημερίδα «Ακρόπολις», 25 Δεκ. 1896)



ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ 
ΔΡΕΤΤΑΚΗ

Την 1.10.2002 ο πρωθυπουργός, μιλώντας στην τε
λετή έναρξης της λειτουργίας του Ιδρύματος Ια- 
τροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών εί
πε, ανάμεσα στα άλλα, και τα εξής: «Γνώση σημαί
νει αναζήτηση, γνώση σημαίνει έρευνα. Και η έρευ

να στην Ελλάδα, κυρίως η εφαρμοσμένη έρευνα, αλλά 
και η θεωρητική υστερούν. Ωστόσο, τα τελευταία χρό
νια έχουν γίνει στη χώρα μας και στον τομέα έρευνας 
σημαντικά βήματα». Θα ήταν ευχής έργον να έχουν τα 
πράγματα έτσι. Δυστυχώς, η πραγματικότητα είναι δια
φορετική και απογοητευτική για τη χώρα μας.

Κατά σύμπτωση την ίδια μέρα (στο φύλλο της 
1.10.2002) η γαλλική εφημερίδα Le Monde δημοσίευσε 
μια ανταπόκριση ειδικού απεσταλμένου της στο 
Salzbourg της Αυστρίας, σχετικά με τα αποτελέσματα 
μιας συγκριτικής μελέτης που έγινε από το Παγκόσμιο 
Οικονομικό Φόρουμ και το Κέντρο Μελετών για την Ευ
ρωπαϊκή Ενοποίηση, η οποία παρουσιάστηκε στο 
Salzburg στις 16.9.2002, σχετικά με την πρόοδο που 
επιτεύχθηκε τόσο στην Ευρωπαϊκή Ενωση (Ε.Ε.), ως σύ

νολο σε σύγκριση με τις ΗΠΑ όσο και στις επιμέρους 
χώρες-μέλη της, δυόμισι χρόνια μετά τις αποφάσεις 
που είχαν ληφθεί στη σύνοδο κορυφής της Λισσαβώνας 
στις 23/24.3.2000 για την οικονομία της γνώσης. Σύμ
φωνα με τις αποφάσεις της συνόδου αυτής:

«Στην οικονομία της γνώσης η Ευρωπαϊκή Ενωση 
θα πρέπει να γίνει η πιο ανταγωνιστική και η πιο δυ
ναμική του κόσμου, ικανή για μια διαρκή οικονομική 
ανάπτυξη, συνοδευόμενη από μια ποσοτική και ποιο
τική βελτίωση της απασχόλησης και μια μεγαλύτερη 
κοινωνική συνοχή».

Τα 8 κριτήρια τα οποία έλαβε υπόψη η συγκριτική με
λέτη που προαναφέρθηκε (τα κριτήρια της Λισσαβώ- 
νας) και με βάση τα οποία έγινε η κατάταξη τόσο της 
Ε.Ε. ως σύνολο σε σύγκριση με τις ΗΠΑ όσο και των επι
μέρους χωρών-μελών μέσα στην Ε.Ε. ήταν: α) Κοινωνία 
της γνώσης β) Καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη γ) Απε
λευθέρωση των αγορών δ) Οικονομία στο Δίκτυο ε) 
Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στ) Περιβάλλον ζ) Κοι
νωνική ένταξη και η) Διαρκής ανάπτυξη. Σύμφωνα με τα 
συμπεράσματα της μελέτης που παρουσιάστηκε στο 
Salzburg η Ε.Ε. υστερεί έναντι των ΗΠΑ σε όλα τα κρι-
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τήρια «με εξαίρεση τις προσπάθειες που έχουν αναλη- 
φθεί ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό».

_____________ Η κατάταξη

Οι επιμέρους χώρες -μέλη της Ε.Ε. (με την εξαίρεση 
του Λουξεμβούργου, λόγω του μικρού μεγέθους της 
χώρας αυτής) κατατάσσονται στη σειρά για τον καθένα 
από τα 8 κριτήρια και μετά υπολογίζεται ο μέσος όρος. 
Οσο μικρότερο μέσο όρο έχει μια χώρα τόσο καλύτερη 
είναι η θέση της στην κατάταξη σε ό,τι αφορά την οικο
νομία της γνώσης. Η κατάταξη αυτή δίνεται στον πίνα

κα παρακάτω. Οπως φαίνεται σ’ αυτόν, οι σκανδιναβι
κές χώρες βρίσκονται στην κορυφή με βάση τα κριτήρια 
της Λισσαβώνας. Π.χ. η Φινλανδία κατέχει την 1η θέση 
ανάμεσα στις 14 χώρες στα 6 από τα 8 κριτήρια, τη 2η 
θέση στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την 3η θέ
ση στην κοινωνική ένταξη. Αντίθετα η χώρα μας βρίσκε
ται στη 14η (και τελευταία θέση).

Μια αναλυτικότερη εικόνα της κατάταξης των 4 χω
ρών του Ταμείου Συνοχής (Ιρλανδίας, Πορτογαλίας, 
Ισπανίας και Ελλάδας) και της Ιταλίας στο καθένα από 
τα 8 κριτήρια δίνεται στον πίνακα πάνω δεξιά. Στην κα
λύτερη θέση από τις 5 χώρες βρίσκεται η Ιρλανδία, η 
οποία κατέχει την 3η θέση στο περιβάλλον, την 6η θέση 
στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την 8η θέση 
στην απελευθέρωση των αγορών, ανάμεσα στις 14 χώ
ρες. Αντίθετα στη χειρότερη (14η) θέση βρίσκεται η χώ
ρα μας και στα 8 κριτήρια της Λισσαβώνας.

Είναι σαφές, επομένως, ότι στον κρίσιμο για την ανά
πτυξη της χώρας τομέα της γνώσης η χώρα μας υστε
ρεί απέναντι σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. Η δυσμε

νής αυτή θέση αντανακλάται στην πολύ χαμηλή αντα
γωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και αποτελεί 
έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η 
Ελλάδα κατέχει την τελευταία (15η) θέση στην αγορα
στική δύναμη του κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εγχώρι
ου Προϊόντος (ΑΕΠ).

Διάθεση πόρων

Η βελτίωση της θέσης της χώρας σε ό,τι αφορά τα 8 
κριτήρια της Λισσαβώνας απαιτεί, όπως είναι φυσικό, τη 
διάθεση πολύ μεγαλύτερων πόρων από όσους διατίθε
νται σήμερα σε πολλούς και βασικούς τομείς της οικο
νομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου. Ο βασικότερος 
από τους τομείς αυτούς είναι η εκπαίδευση σε όλες τις 
βαθμίδες της (προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτερο
βάθμιας και τριτοβάθμιας). Για να υπάρξει ουσιαστική 
βελτίωση στον τομέα της εκπαίδευσης απαιτείται γεν
ναία αύξηση (ως ποσοστό του ΑΕΠ) των πιστώσεων που 
διατίθενται για την εκπαίδευση, τόσο από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό όσο και από το Πρόγραμμα Δημόσιων 
Επενδύσεων. Οι πιστώσεις αυτές θα πρέπει να διατε
θούν για την αύξηση της αγοραστικής δύναμης των ει
σοδημάτων των εκπαιδευτικών όλων των βαθμιδών και 
τη βελτίωση τόσο της κτιριακής όσο και της υλικοτεχνι- 
κής υποδομής των σχολείων, των ΤΕΙ και των ΑΕΙ. Δε
δομένου, όμως, του διεθνούς ανταγωνιστικού περιβάλ
λοντος στο οποίο μετέχει ως μέλος της Ε.Ε. η χώρα 
μας, δεν αρκεί η αύξηση των πιστώσεων για την εκπαί
δευση. Θα πρέπει, ταυτόχρονα, να εντατικοποιηθεί και 
η προσπάθεια που απαιτείται από τους εκπαιδευτικούς 
για τη μετάδοση και από τους μαθητές για την αφομοί
ωση των αναγκαίων γνώσεων, καθώς και η προσπάθεια 
που πρέπει να καταβάλουν όλοι (γονείς, εκπαιδευτικοί 
και μαθητές) για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη της προ
σωπικότητας των νέων.

Διαρροή εγκεφάλων»

Η Ελλάδα, όπως είναι γνωστό, πάσχει από μια χρό
νια «διαρροή εγκεφάλων». Για να παραμείνουν στην 
Ελλάδα ή να επανέλθουν από το εξωτερικό οι ταλα
ντούχοι επιστήμονες μας θα πρέπει να δημιουργη- 
θούν οι θέσεις εκείνες εργασίας, οι οποίες απαιτού
νται προκειμένου να αξιοποιηθούν οι γνώσεις και οι 
ικανότητές τους και να υπάρξει το περιβάλλον εκείνο 
που θα τους συγκροτήσει στη χώρα. Γ ια τον σκοπό 
αυτό πρέπει: α) να αυξηθούν οι δημόσιες επενδύσεις 
για τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών, β) να αυ
ξηθεί το ποσοστό του ΑΕΠ που αφιερώνεται στην 
έρευνα τόσο στα ερευνητικά ιδρύματα, κέντρα και ιν
στιτούτα όσο και στα ΑΕΙ και ΤΕΙ και γ) να υπάρξει ση
μαντική αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων για την 
ίδρυση ή επέκταση των παραγωγικών εκείνων μονά
δων, οι οποίες θα προσφέρουν αυτές τις  θέσεις ερ
γασίας. Για όλα τα παραπάνω απαιτούνται τόσο ένας 
βραχυπρόθεσμος και μεσοπρόθεσμος όσο και ένας 
μακροπρόθεσμος κοινωνικός και οικονομικός προ
γραμματισμός, ο οποίος, δυστυχώς, απουσιάζει σήμε
ρα από όλους σχεδόν τους τομείς και τους κλάδους 
της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.
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Η παγκόσμια ιστορία της ανθρωπότητας επεφύλα- 
ξε στην γενιά μας, και θα λέγαμε αποκλειστικά 
μόνο σε αυτήν, ένα ιδιαίτερο προνόμιο. Ένα τό
σο θαυμαστό και μαζί ζηλευτό προνόμιο, που οι 
προηγούμενες γενιές, αν μπορούσαν να το μά

θαιναν, θα μας μακάριζαν. Και αν ακόμη προσπαθού
σαν να το φαντασθούν στα πιο τολμηρά τους όνειρα, θα 
μετέθεταν ασφαλώς την πραγματοποίησή του σε μια 
εσχατολογική εποχή, τότε που η ανθρωπότητα, λου
σμένη μέσα στο φως της σοφίας και της γνώσεως, θα 
ζούσε μια ευλογημένη περίοδο ειρήνης και ευτυχίας. 
Το προνόμιο αυτό, για το οποίο μιλάμε, είναι ο τεχνικός 
μας πολιτισμός.

Και πράγματι έτσι είναι. Γιατί η γενιά μας παρέλαβε 
την άμαξα και παραδίδει το διαστημόπλοιο. Άρχισε με 
το αριθμητήριο και αφήνει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Άκουγε τον τελάλη και σήμερα παρακολουθεί την τηλε
όραση μέσω δορυφόρων. Φωτιζόταν με την λάμπα του 
πετρελαίου και την ασετυλίνη για να τις μεταποιήσει σε 
λάμπες φθορίου και να εμπνευσθεί τις  ακτίνες λέιζερ. 
Θερμάνθηκε με το μαγκάλι και το κάρβουνο για να φθά- 
σει, σήμερα, στις ασύλληπτες θερμοκρασίες του πυρη
νικού αντιδραστήρα. Φοβόταν την εγχείρηση σκωληκο
ειδίτιδας, ενώ σήμερα επεμβαίνει στον εγκέφαλο και αλ
λάζει καρδιά. Ρωτούσε για το ρόλο των μικροβίων και 
τώρα αναλύει τον γενετικό κώδικα.

Πράγματι λοιπόν, η γενιά μας είναι μια γενιά προνομι
ούχος. Και τα επιτεύγματά της, που ασφαλώς ξεπερ
νούν και την πιο τολμηρή φαντασία των ανθρώπων του 
παρελθόντος, μαρτυρούν, βέβαια, πολλή γνώση, ίσως 
και πολλή σοφία. Ωστόσο, το κοινωνικό πλαίσιο μέσα 
στο οποίο έπρεπε να πραγματοποιηθούν τα επιτεύγμα-
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τα αυτά, σύμφωνα με τα εσχατολογικά οράματα των 
παλαιοτέρων γενεών, δηλαδή σε μια περίοδο ειρήνης 
και ευτυχίας, καθόλου, μα καθόλου δεν επαληθεύθηκε.

Οι παλαιότεροι και κυρίως από την Αναγέννηση και 
μετά, πάνω στον ενθουσιασμό τους να ερμηνεύσουν 
τον κόσμο, πίστευαν τόσο πολύ στο κλειδί της γνώσε- 
ως, που έκαναν το μοιραίο σφάλμα να θεωρήσουν την 
φτωχή γνώση επαρκή να δώσει στον άνθρωπο το νόημα 
της ζωής και την ευτυχία. Η γενιά μας, όμως, γρήγορα 
διεπίστωσε το λάθος αυτό. Ωστόσο δεν μπορούσε πο
τέ να φαντασθεί, όταν πρωτοέκανε αυτήν τη διαπίστω
ση, ότι θα έφθανε η στιγμή, όπως η σημερινή, που να 
νιώθει, τόσο απτά, το πόσο άσχετη είναι η γνώση με την 
ευτυχία του ανθρώπου. Σήμερα, σε όλους μας πλανιέ
τα ι ένα ερωτηματικό. Τι συμβαίνει με τον άνθρωπο, ή 
καλύτερα, τ ι συμβαίνει με όλους εμάς, που αποτελούμε 
την κοινωνία;

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι για πολλά πράγματα πρέ
πει να είμαστε ευχαριστημένοι. Θα είμαστε άλλωστε 
αχάριστοι, αν δεν αναγνωρίζαμε και θετικά σημεία. Ότι 
δηλαδή, την πρόοδο του τεχνικού μας πολιτισμού, την 
ακολούθησε, έστω και από μια σεβαστή απόσταση, ο 
ηθικός πολιτισμός. Σήμερα, έχουμε συλλάβει καλύτερα 
από τις παλιότερες γενιές, το νόημα της ισότητας ανά
μεσα στους ανθρώπους και το έχουμε κατοχυρώσει συ
νταγματικά. Από αυτό πάλι το δικαίωμα εξεκίνησε η 
προσπάθεια για την πιο σωστή κατανόηση των δύο φύ
λων και την επίτευξη των τόσων και τόσων νόμιμων κα- 
τακτήσεων της γυναίκας. Πάνω στο ίδιο πάλι δικαίωμα, 
στηρίχθηκε η νομική επιστήμη για να διαμορφώσει την 
έννοια της προσωπικής ευθύνης και να αρνηθεί την συ- 
νυπευθυνότητα των αναίτιων προσώπων, έστω και αν 
συνδέονται με τον πταίστη, ακόμη και με τον πιο στενό 
βαθμό συγγένειας. Πάνω στην ίδια έννοα της ισότητας, 
στηρίχθηκε η κοινωνική αποκατάσταση των νόθων παι
διών με τα τόσα και τόσα ευεργετικά ψυχολογικά επα
κόλουθα γ ι’ αυτά.

Αν έρθουμε και στον τομέα της κοινωνικής αντιλήψε- 
ως με το ωράριο εργασίας, τις άδειες, τον μισθό, την 
σύνταξη, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τόσα 
άλλα, πρέπει να ομολογήσουμε ότι έχουμε σημειώσει 
μεγάλη πρόοδο. Τα παραπάνω παραδείγματα που μαρ
τυρούν την πρόοδο του ανθρώπου στον ηθικό τομέα, 
θα μπορούσε εύκολα κανείς να τα πολλαπλασιάσει. Και 
όμως, το ερωτηματικό για την κοινωνία μας πλανιέται. 
Δεν πρόκειται εδώ να καταφύγουμε σε «Ιερεμιάδες». 
Μας αρκεί η προσωπική μας βιωματική μαρτυρία, ότι η 
σημερινή μας κοινωνία, όχι μόνο δεν μας αναπαύει, αλ
λά ότι, με τον καιρό, γίνεται ολοένα και περισσότερο 
απάνθρωπη.

Η αλήθεια, όμως, είναι ότι το παρελθόν μας είναι γε
μάτο από ηρωικές προσπάθειες και αγώνες για να κα
τακτήσουμε τη γνώση. Νομίζουμε, όμως, ότι αξίζει τον 
κόπο να προσπαθήσουμε και πάλι για να κερδίσει η ζωή 
μας την «ποιότητα» που της αξίζει. Δεν ξέρουμε αν αυ
τό το μέλλον που άρχισε τώρα να προβάλλει με την ανα
τολή του 21 ου αιώνα πρέπει να το οραματισθούμε όπως 
και οι παλαιοί. Ξέρουμε όμως, ότι πρέπει να το ευχη
θούμε να είναι το καλύτερο. Θα είναι, όμως, καλύτερο 
αν ο άνθρωπος ατενίσει προς τον Ουρανό. Γιατί έχει 
ανάγκη από το ένα και μοναδικό μήνυμα που φέρνει ο

κόσμος του Ουρανού στον κόσμο της Γης. Και αυτό το 
μήνυμα είναι το πρωτόφαντο και πολυσυζητημένο μή
νυμα της αγάπης.

Συμπληρώθηκαν δύο χιλιάδες χρόνια από τότε που 
έφθασε στη Γη ο Θεάνθρωπος με τον πιο διακριτικό τρό
πο! Την ώρα εκείνη κανείς δεν μπορούσε να συλλάβει 
την σημασία του γεγονότος. Κανείς δεν μπορούσε να 
φαντασθεί ότι η Παρουσία Του θα έτεμνε την ιστορία 
του κόσμου στη μέση. Στο διάστημα αυτό, από τότε μέ
χρι σήμερα, πολλά συνέβησαν. Μεγάλα γεγονότα συνε- 
τάραξαν την Οικουμένη. Συστήματα και κοσμοθεωρίες 
έκαναν πολλές φορές την εμφάνισή τους. Όμως κα- 
τέρρευσαν, χρεοκόπησαν και εξαφανίσθηκαν. Ωστόσο, 
η παγκόσμια ιστορία στην πορεία της δεν γνώρισε νέα 
τομή στο χρόνο. Τούτο το γεγονός δεν μπορεί να είναι 
τυχαίο. Και δεν μπορεί να είναι τυχαίο διότι είναι, αδια
φιλονίκητα, το κατ’ εξοχήν κοσμοϊστορικό γεγονός. □

*  Ο Χαράλαμπος Μπαμπίλης, Δημοσιολόγος καί Ειδικός σε 
θέματα Δημοσίας Διοικήσεως, Μέλος του Συνδέσμου Επιτελών 
Εθνικής Αμύνης, καθηγητής των Αστυνομικών Σχολών, ενώ έχει 
τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών με τη διάκριση του επαίνου.
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Εκπληξη!
Τώρα ο vinipoq 

Οιαράζει id χέρι!
Διαβήτης, καρκίνος, αιματολογικά προβλήματα. Όλο 
και περισσότεροι επιστήμονες μελετούν τις γραμμές 
του χεριού για να κάνουν διάγνωση. Οι επιστήμονες 
γυρνούν στη χειρομαντεία; δεν είναι ακριβώς έτσι. Ας 
ακούσουμε τι μας λέγει ένας γνωστός γενετιστής...

ΤΟΥ
GIANCARTA
RONDINELLI

β
ώστε μου το χέρι σας και θα σας πω πώς είστε! 
Λόγια χειρομάντη; Όχι, γιατρού! Πράγματι οι αυ
λακιές των γραμμών που διασχίζουν τα δάκτυλα 
και την παλάμη θα μπορούσαν να φανούν χρήσι
μες στη διάγνωση διαφόρων ασθενειών, από 

εντερικές διαταραχές έως τον διαβήτη. Ορισμένοι μάλι
στα υποστηρίζουν ότι η ανάγνωση του χεριού μπορεί να 
μας δώσει και το δείκτη νοημοσύνης.

Ισπανοί ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Βαρκε
λώνης μελέτησαν πρόσφατα ένα δείγμα από 140 παι
διά, φθάνοντας στο συμπέρασμα ότι κάποιες ανωμαλίες 
της γραμμής του Simian (μια από εκείνες που διασχί
ζουν οριζόντια την παλάμη του χεριού) θα μπορούσαν 
να συσχετιστούν με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης.

Όλα ξεκίνησαν από το γεγονός ότι τα δακτυλικά απο
τυπώματα εμφανίζονται από τη δέκατη όγδοη εβδομά
δα της εγκυμοσύνης, μια περίοδο κρίσιμη για την ανά
πτυξη της νοημοσύνης του εμβρύου. Έτσι θα μπορού
σαν να καταγραφούν τα τραυματικά επεισόδια της εν
δομήτριος ζωής, όπως διατροφικές διαταραχές της μη
τέρας ή μολύνσεις, όπως κάνουν και οι κύκλοι ανάπτυ
ξης των φυτών.

«Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης», λέγει ο 
Giovanni Floris, καθηγητής της ανθρωπολογίας στο 
Πανεπιστήμιο του Cagliari, «μπορούν να παρουσια
στούν αλλαγές στις γραμμές του χεριού. Από εδώ 
ξεκινάει η ιδέα πως αυτά τα σημάδια μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της ανάπτυξης κά
ποιων παθολογιών». Και όχι μόνον για αυτές που 
αναφέρονται στην ενδομήτρια ζωή. «Είναι ήδη απο
δεδειγμένο», λέγει ο γενετιστής Bruno Dallapiccola, 
«ότι υπάρχει μια ακριβής αντιστοιχία μεταξύ των δα
κτυλικών αποτυπωμάτων και χρωμοσωμικών ανωμα
λιών. Για παράδειγμα, το σύνδρομο του Down μπο

ρεί να διαγνωστεί με την εξέταση των χεριών».
Μια τάση έρευνας υποσχόμενη ότι δίνει τα πρώτα 

αποτελέσματα. Πάντα οι ερευνητές του Πανεπιστημίου 
της Βαρκελώνης έχουν ανακαλύψει ότι υπάρχει μια σχέ
ση μεταξύ των ανωμαλιών μιας άλλης γραμμής της πα
λάμης (εκείνης του Sidney) και των προβλημάτων της 
πήξης του αίματος.

Επίσης η ομάδα του καθηγητή Bernard Richards, στο 
Manchester, δημιούργησε μια βάση δεδομένων με δα
κτυλικά αποτυπώματα και ανακάλυψε ότι μια εκατοντά
δα ανθρώπων που πάσχουν από διαβήτη παρουσιάζουν 
δυο κάθετες γραμμές κοντά στον καρπό, που απουσιά
ζουν από τους υγιείς.

Μια άλλη κατηγορία, η οποία θα μπορούσε να έχει 
ευεργετικό ρόλο στην έρευνα της παλάμης και των 
γραμμών της, είναι εκείνοι που πάσχουν από δυσκοι
λιότητα ή κολίτιδα. Ήδη, πριν από κάποιο χρόνο, μια 
μελέτη που δημοσιεύτηκε στο εξειδικευμένο περιο
δικό Gastroenterology αποδεικνύει ότι τα δακτυλικά 
αποτυπώματα ατόμων με εντερικές διαταραχές 
έχουν έναν αριθμό τόξων μικρότερο από το μέσο 
όρο. Οι συγγραφείς της μελέτης έχουν επίσης εκτι
μήσει την αποτελεσματικότητα του τεστ: Η ανωμαλία 
στα αποτυπώματα σχετίζεται με την ασθένεια στο 
88% των περιπτώσεων.

Τέλος στο Πανεπιστήμιο του Tel Aviv η μελέτη των 
δακτυλικών αποτυπωμάτων χρησιμοποιείται στην πρό
ληψη του καρκίνου. Έχουν εξεταστεί αρκετές γυναίκες 
που πάσχουν από καρκίνο της μήτρας και σε ένα σημα
ντικό ποσοστό παρουσιάζουν στην παλάμη διαφορές 
από το μέσο όρο.

Όμως υπάρχει και εκείνος που μας καλεί σε περίσκε
ψη. «Οι δερματολόγοι», λέγει ο Giovanni Floris, «μπο
ρούν να χρησιμοποιηθούν για να καταλάβουμε, αν κά
ποιο άτομο βρίσκεται σε κίνδυνο. Όμως από μόνοι τους 
δεν επαρκούν για να κάνουν μια σωστή διάγνωση». D

(Από το περιοδικό Venerdi, ένθετο της εφημερίδας 
Repubblica).

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΝΟΥΣΗΣ

75 2



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002

KALININGRAD

Τ
ο Κάλινγκραντ (Kaliningrad) είναι μια ρωσική περι
φέρεια στη Βαλτική με ένα εκατομμύριο κατοίκους 
περίπου, που περιβάλλεται από την Πολωνία και τη 
Λιθουανία. Με την ένταξη της Πολωνίας και της Λι
θουανίας όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κάλιν- 

γκραντ θα αποτελεί πλέον μια ρωσική νησίδα μέσα στον 
κοινοτικό χώρο. Το γεγονός αυτό, όπως είναι φυσικό, 
επισείει πλείστο αριθμό προβλημάτων που ξεκινούν από 
την ελεύθερη ή μη διέλευση των Ρώσων από και προς 
το Κάλινγκραντ προς την ηπειρωτική Ρωσία, και φθά
νουν ώς το οργανωμένο έγκλημα και το Aids.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να συνεκτιμηθεί το γεγο
νός ότι ο ρωσικός θύλακας του Κάλινγκραντ αποτελεί 
την έδρα του Ρωσικού στόλου της Βαλτικής και όταν 
ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης των προαναφερθέ- 
ντων χωρών (πιθανόν το 2004), θα βρεθεί περικυκλωμέ
νος από εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επαρχία του Κάλινγκραντ αρχικά ανήκε στην Πρω
σία και είχε την ονομασία Konigsberg. Πρώην πρωτεύ
ουσα των βασιλέων της Πρωσίας και αργότερα πρω
τεύουσα της Ανατολικής Πρωσίας, η πόλη εκχωρήθηκε 
στη Σοβιετική Ένωση το 1945 υπό το βάρος της συμ
φωνίας του Potsdam.

Η παλιά πόλη του Konigsberg (που σημαίνει το βουνό 
του Βασιλιά) ήταν οχυρωμένη με κάστρο που χτίστηκε 
το 1255 από Τεύτονες Ιππότες κατόπιν εντολής του Βα
σιλιά της Βοημίας Premysl Otakar II. Το πρώτο προάστιο 
ήταν κοντά στην «ψαρόπολη» του Steindamun, αλλά με
τά την καταστροφή του από τους Πρώσους το 1263, ξα
ναχτίστηκε στο σημείο που βρίσκεται σήμερα.

To Konigsberg έλαβε δημοτικά προνόμια το 1286, 
ενώ από 1457 υπήρξε η έδρα του Μεγάλου Μαγίστρου 
των Τευτόνων Ιπποτών και από το 1525 μέχρι το 1618 
έδρα των Βασιλέων της Πρωσίας.

Το 1544 ιδρύθηκε από τον δούκα της Πρωσσίας Αλ
βέρτο I, το περίφημο Πανεπιστήμιο Collegium 
Albertinum, στο οποίο δίδαξαν μεταξύ άλλων ο φιλόσο
φος Immanuel Kant, ο οποίος γεννήθηκε εκεί στα 1724, 
ο J.G. von Herder, ο F.W. Bessel και ο J.F. Herbart. Το 
Πανεπιστήμιο «εξαφανίστηκε» με την κατάληψη της πό
λης από τους Ρώσους. Τελικά όμως, στα 1967, ένα άλ
λο, νέο Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε στη θέση του παλιού.

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η πό
λη καταστράφηκε ολοσχερώς από τον Ερυθρό Στρα
τό. Ειδικότερα παρέμειναν σε κατάσταση ερειπίων ο 
Καθεδρικός Ναός της πόλης, που χρονολογείται από 
το 14ο αι., το μεγαλοπρεπές κάστρο των Τευτόνων 
Ιπποτών, καθώς και το παλιό Πανεπιστήμιο. Την περίο
δο αυτή το Konigsberg περνάει στην κυριαρχία της

Ε.Σ.Σ.Δ. και μετονομάζεται σε Κάλινγκραντ (1946). Κτί
ζεται από την αρχή, στα ερείπια του Konigsberg και γ ί
νεται μεγάλο εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο. Ενώνε
τα ι με κανάλι μήκους 32 χιλιομέτρων με τη ναυτική βά
ση της Βαλτικής Baltiys Κ. και αποτελεί έδρα του ρω
σικού στόλου.

Με δεδομένη την ιδιαίτερη γεωγραφική κατάσταση 
του ρωσικού θύλακα του Κάλινγκραντ και ενόψει της δι
εύρυνσης της Ε.Ε., το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπο
γράμμισε την αναγκαιότητα της συνεργασίας της Ένω
σης και της Ρωσίας, στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρι
κής σχέσης και συνεργασίας, προκειμένου να αποφευ
χθεί τόσο η γεωγραφική όσο και η οικονομική και κοι
νωνική απομόνωση της περιοχής.

Μεριμνώντας για την εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ 
της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης 
και της ανάγκης να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις από 
και προς το Κάλινγκραντ, η Ρωσία και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, συμφώνησαν σε ένα σχέδιο, το οποίο θα επι
τρέπει στους Ρώσους να ταξιδεύουν μεταξύ Κάλινγκρα- 
ντ και Ρωσίας εφοδιασμένοι με ειδικά έγγραφα και πά
ντως χωρίς την απαίτηση βίζας.

Παράλληλα συμφωνήθηκε η δημιουργία νέας ταχείας 
σιδηροδρομικής γραμμής από το νέο έτος, η οποία θα 
συνδέει απευθείας το Κάλινγκραντ με τη ρωσική ενδο- 
χώρα και δεν θα απαιτεί κανενός είδους ταξιδιωτικά έγ
γραφα. Συνάμα, καταρτίστηκε «σχέδιο δράσης» για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, το οποίο προβλέπει 
απαλλαγή πληροφοριών, που αφορούν σε τρομοκρατι
κές οργανώσεις και περαιτέρω διεύρυνση της συνεργα
σίας τους στα διεθνή fora. ο
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Με διάφορα Π.Δ. και αποφάσεις 
του Αρχηγού του Σώματος 
τέθηκαν σε αποστρατεία,
■ Με το βαθμό του Αντιστράτηγου ο Αθανάσιος 
Παπαβασιλείου.
■ Με το βαθμό του Ταξιάρχου ο Γεώργιος Μη- 
λιαράς.
■ Με το βαθμό του Αστυν. Διευθυντή ο Χαράλα
μπος Γούλας.
■ Με το βαθμό του Αστυν. Υποδ/ντή ο Μιχαήλ 
Παπαγιαννάκης.
■ Με το βαθμό του Αστυνόμου Β’ οι, Νικόλαος 
Ηλιόπουλος, και Χρήστος Βασιλάκος.
■ Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α', οι Ιωάννης 
Παππάς, και Παναγιώτη Γιαννακόπουλο.
■ Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ οι, Γεώρ
γιος Μαρίγκος, Παναγιώτης Τσοπανάκης, Πα- 
σχάλης Φιλοσόγλου, Χρήστος Μπίστας, Βασί
λειος Δημουλάς, Αθανάσιος Γιαννακόπουλος, 
και Φίλιππος Κοζάρης.
■ Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, Ανδρέ- 
ας Παγάνης, Πέτρος Καραντώνης, Αθανάσιος 
Δέλχας, Δημήτριος Σταυρίδης, Γεώργιος Γεωρ- 
γίου, Λεωνίδας Παναγιώτης, Δημήτριος Τσί- 
τσιος, Ιωάννης Μπαράκος, Γεώργιος Καμπού
ρης, Δημήτριος Καρανδινάκης, Γεώργιος Συ- 
μνιανάκης, Κωνσταντίνος Παρχαρίδης, και Γε- 
ώργιος Κατερός.
■ Με το βαθμό του Αρχκρύλακα οι, Γεώργιος 
Καραπαυλίδης, Άγγελος Τουλάτος, Δημήτριος 
Σαρναζής, Γεώργιος Πέσιος, και Γεώργιος Πα- 
παδόπουλος.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

■ Ο Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος Ντούμας, που 
υπηρετεί στο Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας 
Θεσπρωτίας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήπστε υπηρεσία της 
ΓΑΔΑ,τηλ. 0944548022.
■ Η Αρχιφύλακας Σοφία Βούλγαρη, που υπηρε
τεί στην Υποδ/νση Ασφάλειας Πύργου, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της Δ/νσης Ασφάλειας 
Αττικής.
■ Αρχιφύλακας που υπηρετεί στον Α.Σ. Καρύ
στου Εύβοιας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της ΓΑΔΑ,τηλ. 0973051317,2224022262-52.
■ Ο Αστυφύλακας Αντώνιος Χριστόπουλος, 
που υπηρετεί στο Α.Τ. Μεσσήνης, επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α., τηλ. επικοι
νωνίας: 0946978446.
■ Ο Αστυφύλακας Γεώργιος Γριβέας, που υπη

ρετεί στο Α.Τ. Πύλου Μεσσηνίας επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποια
δήποτε υπηρεσία της ΓΑΔΑ, τηλ. 0976219806.
■ Ο Αστυφύλακας Νικόλαος Τσιπιανίτης, που υ
πηρετεί στο Α.Τ. Φιλιατρών Μεσσηνίας, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του α
πό οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Αχαΐας ή Η
λείας, τηλ. 0936985850,2761032563.
■ Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Α.Τ. Ακρόπο
λης, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. 
Αρτας, Πρέβεζας ή Λευκάδας, τηλ.
0976258258.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΤΕΧΕΡΑΝΗ

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Μιχά- 
λης Χρυσοχοίδης μετέβη στη Μόσχα, συ- 
νοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγο
ντες των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης, 
Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, προκειμέ- 
νου να συμμετάσχει σε συνάντηση Υπουρ
γών στο πλαίσιο των επαφών της Ευρω
παϊκής Ένωσης με τη Ρωσία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν και η 
Υπουργός Δικαιοσύνης της Δανίας, χώ
ρας που ασκεί σήμερα την Προεδρία 
στην Ε.Ε., εκπρόσωποι της Γεν. Γραμμα
τείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και Υπουργοί της ρωσικής κυ
βέρνησης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζη
τήθηκαν τα εξής θέματα:

• Συμφωνία Συνεργασίας Europol - 
Ρωσίας

•  Καταπολέμηση Οργανωμένου Εγκλή
ματος

•  Σχέδιο Δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης 
- Ρωσίας

•  Διακήρυξη κατά της εμπορίας παι
διών και της σεξουαλικής εκμετάλ
λευσής τους

•  Μετανάστευση, επανεισδοχή και δια
χείριση συνόρων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των διμερών 
σχέσεων της χώρας μας με τη Ρωσία, ο κ. 
Χρυσοχοίδης είχε συνομιλίες με τον ομό
λογό του Υπουργό για θέματα αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος.

Την ίδια ημέρα ο κ. Υπουργός μετέβη 
στο Ιράν, όπου την 6-11-2002 πραγματο
ποίησε επίσημη επίσκεψη στην Τεχερά
νη. Στην Τεχεράνη συναντήθηκε με τον 
ομόλογό του Υπουργό Εσωτερικών και 
συζήτησαν θέματα σχετικά με την Συμ
φωνία Αστυνομικής Συνεργασίας που 
έχει υπογράφει από το 1995 μεταξύ του 
Υπουργείου μας και του Υπουργείου 
Εσωτερικών του Ιράν.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ 
ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο την 
25 Νοεμβρίου 2002, η Διεθνής Υπουργι
κή Διάσκεψη με θέμα το Οργανωμένο 
Έγκλημα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 
και κυρίως, στα Δυτικά Βαλκάνια.

Στη Διάσκεψη συμμετείχαν οι Υπουργοί 
Εξωτερικών και Εσωτερικών (Δημόσιας 
Τάξης) των κρατών-μελών της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης, των υποψηφίων προς έντα
ξη κρατών, τρίτων χωρών, τα κράτη-μέλη 
της G8, καθώς και εκπρόσωποι της Γ.Γ. 
του Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτρο
πής και των Διεθνών Οργανισμών.

Τη χώρα μας εκπροσώπησαν οι Υπουρ
γοί Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης κ.κ. Γ. 
Παπανδρέου και Μ. Χρυσοχοίδης, οι οποί
οι συνοδεύθηκαν από υπηρεσιακούς πα
ράγοντες των δύο Υπουργείων.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα παρα
κάτω θέματα:

•  Η φύση του οργανωμένου εγκλήμα
τος και το πρόβλημα που αποτελεί 
για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

• Άμεσα και έμμεσα συμφέροντα της 
Ε.Ε. και της διεθνούς κοινότητας για 
την εξεύρεση λύσεων

• «Ευαίσθητα» σημεία των δικτύων Ορ
γανωμένου Εγκλήματος

•  Αποτελεσματικές μέθοδοι για την 
αντιμετώπιση των δικτύων

• Εθνική και περιφερειακή δράση
• Βοήθεια από την Ε.Ε. και τη διεθνή 

κοινότητα.
Μετά το πέρας της προαναφερόμενης 

συνάντησης και στα πλαίσια των διμε
ρών σχέσεων της χώρας μας με τη 
Π.Γ.Δ.Μ., ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης 
κ. Μ.Χρυσοχοϊδης θα έχει συνομιλίες με 
τον ομόλογό του Υπουργό Εσωτερικών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ · ΜΕΛΩΝ 
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 
ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

Ο Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης κ. 
Ευάγγελος Μαλέσιος, μετέβη πρόσφα
τα στο Leccee της Ιταλίας, προκειμέ-
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ΑΣΤΥΝΟΜΙ ΚΗ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ,ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟ
ΣΤΙΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑ
ΠΟΥΣ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

#■ a στερα από το υπ αριθμ. 8021/85/917 από 31.10.2002 έγγραφο του Ε7ΎΑΠ, από 
Υ  το οποίο προκύπτει ότι ορισμένες Υπηρεσίες εξακολουθούν μέχρι και σήμερα 
I  να επιβάλλουν πρόστιμα σε αλλοδαπούς, κατ' εφαρμογή του ν. 1975/1991, του 

οποίου οι διατάξεις έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του ν. 2910/2001, ως εκ τού
του θα πρέπει να εφαρμόζεται η υπ αριθμ. 4803/13/66-γ από 31.10.2001 Διαταγή του 
4ου Τμήματος της Δ/νσης Οικονομικών/ΑΕΑ, σύμφωνα με την οποία τα πρόστιμα και 
τα παράβολα που προβλέπονται από τον ν.2910/2001 εισπράττονται υπέρ του Δη
μοσίου και από τις ισχύος του ανωτέρω νόμου κατέστη νόμω αδύνατη η κατάθεση 
των προστίμων για παραβάσεις του άρθρου 33 ν. 1975/1991, υπέρ των ασφαλιστικών 

Ταμείων ΤΑΑΣ και ΕΤΥΑΠ.

νου να συμμετάσχει στη Συνάντηση 
Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Εσωτε
ρικών των κρατών-μελών της Πρωτο
βουλίας Αδριατικής Θάλασσας και Ιονί- 
ου Πελάγους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι ομόλο
γοι Υπουργοί της Ιταλίας, Ελλάδος, Αλ
βανίας, Κροατίας, Σλοβενίας, Βοσνίας- 
Ερζεγοβίνης και Ο.Δ. Γιουγκοσλαβίας 
καθώς και οι αντίστοιχοι της Κύπρου, 
Π.Γ.Δ.Μ., Βουλγαρίας και Τουρκίας, ως 
παρατηρητές.

Στο πλαίσιο της συνάντησης οι κ.κ. 
Υπουργοί κλήθηκαν να υιοθετήσουν και 
να υπογράψουν κοινή δήλωση, με σκοπό 
την ανάληψη ακόμα πιο αποτελεσματι
κής δράσης για την πρόληψη και την κα
ταπολέμηση της παράνομης μετανά
στευσης και της διακίνησης ανθρώπων 
στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιο- 
νίου πελάγους.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. 
Υφυπουργός είχε επαφές με ομολόγους 
του, στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων 
της χώρας μας.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, της υπ’ 
αριθμ. 2/72000/0022 από 18.12.20001 κοι
νής απόφασης Υπουργών Οικονομικών και 
Δημόσιας Τάξης, οι αποσπώμενοι από μια 
υπηρεσία σε άλλη για χρονικό διάστημα 
μέχρι τριών μηνών δικαιολογούν οδοιπορι
κά έξοδα εκτέλεσης υπηρεσίας για όλες 
τις ημέρες απόσπασης.

Οι κατά τα ανωτέρω αποσπώμενοι, όταν 
μετακινούνται από τον τόπο της απόσπα
σής τους για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός 
έδρας δεν δικαιούνται άλλα οδοιπορικά 
έξοδα για το χρόνο που δικαιολογούν τέ

τοια λόγω απόσπασης.
Από τον μέχρι σήμερα έλεγχο υπομνη

μάτων οδοιπορικών εξόδων, διαπιστώθηκε 
ότι πολλές υπηρεσίες του τόπου απόσπα
σης υποβάλλουν στην Δ/νση Ελεγκτηρίου 
Δαπανών για τους αποσπασμένους και άλ
λα υπομνήματα οδοιπορικών εξόδων για 
εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας, κατά 
παρέκκλιση των οριζομένων στο 6 παρ. 1 
(δεν είναι δυνατή η δικαιολόγηση οδοιπο

ρικών εξόδων δύο φορές για μια ημέρα).
Για το λόγο αυτό οι υπηρεσίες του τό

που απόσπασης θα δίδουν στον αποσπα
σμένο μετά τη λήξη της απόσπασής του 
βεβαίωση στην οποία θα αναγράφονται οι 
ημέρες κωλύματος (βραχεία άδεια, κανονι
κή, αναρρωτική) ως επίσης ότι δεν δικαιο
λογήθηκαν άλλες ημέρες εκτός έδρας.

Η βεβαίωση αυτή θα υποβάλλεται στην 
Δ/νση Ελεγκτηρίου Δαπανών ως δικαιολο- 
γητικό με το υπόμνημα της απόσπασης.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις εκπαι
δεύσεις.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 
ΑΝΔΡΑΓΑΘΙΑΣ

Το «Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγα
θίας» απονεμήθηκε στον Ανθυπαστυνόμο 
Αναστάσιο Κούτρη διότι την 21.3.1999, 
ευρισκόμενος εκτός υπηρεσίας, ανδρα- 
γάθησε έξοχα, σώζοντας τη ζωή γυναί
κας που κινδύνευε να πνιγεί σε θαλάσσια 
περιοχή της Θεσσαλονίκης, θέτοντας 
αποδεδειγμένα τη ζωή του σε άμεσο και 
προφανή κίνδυνο.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕ
ΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ, ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ, 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

- '«ΙΟΙΙΟ,,,,,

«ΝΤΟΜΟΓΡΛφιεγ

Φ  ο

Ιο βιβλίο του Υποστράτηγου κ. Νικολάου Τασιό- 
πουλου αφορά στα αρκτικόλεξα, ακρωνύμια και 
συντομογραφίες. Η συγκεκριμένη (και αναγνω

ρισμένη) προσπάθεια του συγγραφέα έρχεται να 
συμπληρώσει ένα σημαντικό κενό στη βιβλιογρα
φία που αφορά στα αρκτικόλεξα, στα ακρωνύμια 
και στις συντομογραφίες σε πέντε γλώσσες (αγ
γλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική).

Στο βιβλίο αυτό έχουν συγκεντρωθεί τα αρκτι
κόλεξα, ακρωνύμια και συντομογραφίες που 
αναφέρονται κυρίως στους παγκόσμιους οργα
νισμούς, ενώσεις, ομοσπονδίες, συνομοσπον
δίες, ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα, ινστιτούτα * 
και ιδρύματα, ταμεία, διεθνείς συμβάσεις, επι
στημονικές εταιρείες, ή συνδικαλιστικές ενώσεις. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει δο
θείς στη συμπερίληψη οργανισμών, συμβουλίων, επιτροπών, ινστιτούτων και οργά
νων που λειτουργούν στα πλαίσια του ΟΗΕ., του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε., ενώ ιδιαίτερη έμ
φαση έχει δοθεί στην καταγραφή τρομοκρατικών οργανώσεων που δραστηριοποι
ούνται ανά την υδρόγειο.

Οι εργασίες της έρευνας και συλλογής του υλικού διήρκεσε περισσότερο από δε
καπέντε χρόνια και συνολικά καταγράφονται άνω των 5.000 λημμάτων.

Γ ια την πληρέστερη ενημέρωση του αναγνώστη στο τέλος του βιβλίου ακολουθεί 
πίνακας που περιλαμβάνει λεξικό πέραν των πέντε πιο διαδεδομένων γλωσσών στη 
βασκική, τουρκική, ολλανδική, πορτογαλική, ρωσική και αλβανική.
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υπηρεσιακό
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Π αρακαλούντα ι, όσοι επ ιθυμούν  
να λαμβάνουν την  «Αστυνομική Α να
σκόπηση» σε ατομική δ ιεύθυνσ η να 
μας το γνω ρίσουν με έγγραφ ό του ς ή 
τηλεομοιότυπ ο (φ α ξ), στο οποίο θα  
αναγράφονται ο Α ΓΜ , βαθμός, ονο
ματεπώ νυμο, δ ιεύθυνσ η και Τ.Κ.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 6 της υπ. αριθμ. 2/72000/ 
0022/2001 κοινής Απόφασης των υπουρ
γών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, το 
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας 
που διατελεί σε απόσπαση δικαιούται 
οδοιπορικά έξοδα εκτέλεσης υπηρεσίας 
για χρονικό διάστημα τριών μηνών, για 
όλες τις ημέρες της απόσπασης. Αν μετά 
την απόσπαση ακολουθήσει τοποθέτηση, 
δικαιολογούνται έξοδα μετάθεσης.

ΕΠΑΙΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ 
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Το τμήμα εθελοντικής αιμοδοσίας της 
Σχολής Αστυφυλάκων Γρεβενών εξελέγη 
κατόπιν ψηφοφορίας από τους δημοσιο
γράφους και εργαζόμενους στα μέσα 
ενημέρωσης του νομού, ως καλύτερη 
εθελοντική οργάνωση για το 2002. Στην 
ψηφοφορία μετείχαν δώδεκα οργανώ
σεις και σύλλογοι του νομού Γρεβενών 
που ασκούν εθελοντικά πρόνοια. Στη 
φετινή διαδικασία δεν συμμετείχαν όσοι 
φορείς βραβεύθηκαν τις προηγούμενες 
χρονιές. Το τμήμα εθελοντικής αιμοδο
σίας της Σχολής θα βραβευτεί σε ειδική 
εκδήλωση στην Αθήνα, η οποία έχει τε 
θεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της 
Δημοκρατίας.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 
ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ 
ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Γέννηση του Χριστού είναι μια πραγ
ματικότητα που την προετοίμασαν οι 
προφήτες, την ύμνησαν οι άγγελοι και 
την κήρυξαν παντού οι Απόστολοι. Είναι 
πραγματικότητα ιστορική και πνευματική,

γιατί ο Χριστός ξαναγεννιέται μέσα στον 
ιστορικό χρόνο και αναγεννά πνευματικά 
τον άνθρωπο. Σήμερα οι περισσότεροι 
άνθρωποι κλεισμένοι στον ορθολογισμό 
και τον εγωισμό τους, συνεχίζουν να 
γιορτάζουν τα Χριστούγεννα τυπικά και 
χωρίς Χριστό.Ο Θεάνθρωπος απουσιάζει 
από την καρδιά μας, την οικογένειά μας, 
την κοινωνία μας. Ο άνθρωπος της επο
χής μας αναζητά τη χαρά, τη λύτρωση, 
την ευτυχία σε απατηλά μονοπάτια όπως 
είναι τα ναρκωτικά, η ψεύτικη ηδονή, η 
πλάνη, η παραθρησκεία και ο ευδαιμονι
σμός. Όμως η Εκκλησία, είκοσι αιώνες 
τώρα μας παρουσιάζει το Θείο Βρέφος 
της Βηθλεέμ και μας καλεί να γιορτάσου
με αληθινά τα Χριστούγεννα, ψάλλοντας 
«Δεύτε ίδωμεν πιστοί που εγεννήθη ο Χρι
στός». Ελάτε μας λέει να γιορτάσουμε 
Χριστούγεννα με πίστη στο μυστήριο, με 
πνευματική αναγέννηση, με ελπίδα και 
λύτρωση. Χριστούγεννα που ενώνουν τον 
κάθε άνθρωπο με τον Θεάνθρωπο, αλλά 
και τον συνάνθρωπο. Χριστούγεννα που 
βιώνονται στην κατανυκτική ατμόσφαιρα 
των ναών της ορθοδοξίας, αλλά και στο 
ναό της αγάπης ολόκληρης της ανθρω
πότητας.

Αυτά τα Χριστούγεννα εύχομαι ολόψυ
χα να γιορτάσουμε και εμείς ζώντας το 
αληθινό τους μήνυμα κοντά στην εκκλησία 
μας. Ακόμη, το νέο έτος να είναι για όλους 
τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους αστυ
νομικούς μας, έτος ελπίδας και αγαθών 
προσδοκιών για πνευματική πρόοδο, ευ
τυχία και ειρήνη στη ζωή μας και την κοι
νωνία ολόκληρη.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

+ Πέτρος Θ. 

Ο ικ ο ν ο μ ά - 

κος. Γεννή

θηκε το έτος 

1939 στο 

Φλωμοχώρι 

Λακωνίας. Υπηρέτησε επί 25 χρόνια 

στην τ. Αστυνομία Πόλεων ως διοι

κητικός υπάλληλος. Βοήθησε απο

φασιστικά στα πρώτα χρόνια της 

ενοποίησης των δύο Σωμάτων. 

Απεβίωσε την 23.9.2002

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α

(Α). Η παρουσία της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. στο Ευ
ρωπαϊκό Συμβούλιο Αστυνομικών Συνδι
κάτων (CESP).

«Η Π.Ο.ΑΞΙ.Α. αποτελεί ιδρυτικό μέλος 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αστυνομικών 
Συνδικάτων (CESP). To CESP είναι μία μη 
κυβερνητική οργάνωση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, η οποία αντιπροσωπεύει 250.000 
αστυνομικούς από δεκαεπτά χώρες και η δι
οικητική της έδρα βρίσκεται στη Λυών της 
Γαλλίας.

Κατά το χρονικό διάστημα 14-16/11/2002, 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αστυνομικών Συν
δικάτων, συνεδρίασε στο Στρασβούργο για 
το 5ο εκλογικό - απολογιστικό Συνέδριο, το 
οποίο, βάσει του άρθρου 11 του καταστατι
κού του, διοργανώνεται κάθε τριετία.

Για το σημαντικό, από κάθε άποψη αυτό 
Συνέδριο, που είχε ως θέμα «Η Ευρωπαϊκή 
Πολιτική για την Ελευθερία, Ασφάλεια και 
Δικαιοσύνη», σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Έγινε τροποποίηση ορισμένων άρ
θρων του καταστατικού του CESP, όπου η 
συμβολή της ελληνικής αντιπροσωπείας 
(Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) υπήρξε σημαντική, δημιουργι
κή και καθοριστική.

2. Για πρώτη φορά στην ιστορία του 
CESP, η Π.Ο.ΑΞΙ.Α. συμμετέχει ενεργά και 
ισότιμα στο 7μελές Εκτελεστικό Γραφείο 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αστυνομικών 
Συνδικάτων.

Συγκεκριμένα, εξελέγη μέλος του Εκτελε
στικού Γ ραφείου του CESP, ο Α' Αντιπρόε
δρος και Οργανωτικός Γραμματέας της 
Ομοσπονδίας μας Αστυνόμος Α’ Αριστείδης 
Ανδρικόπουλος, λαμβάνοντας τη θέση του 
Α’ Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα του CESP 
με ψήφους 15 υπέρ, 1 κατά και 1 αποχή.

Το συνδικαλιστικό αυτό κεκτημένο, απο
τελεί σπουδαία και τιμητική διάκριση για την 
Ομοσπονδία μας και κάνει ομολογουμένως 
περήφανους όλους τους συνδικαλιστές και 
τα μέλη της.

Αποτελεί δικαίωση της Ομοσπονδίας μας 
για τους συνδικαλιστικούς τους αγώνες στα 
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αστυ
νομικών Συνδικάτων και μας δίνει την δυνα
τότητα και μοναδική ευκαιρία να βρισκόμα
στε μέσα στο κέντρο λήψης των αποφάσε
ων του CESP, στο Εκτελεστικό Γ ραφείο, με 
ότι συνεπάγεται για την βελτίωση των αρ
μοδιοτήτων μας στο κοινό συνδικαλιστικό 
ευρωπαϊκό αγώνα, με στόχο μια ευρωπαϊκή 
αστυνομία υψηλά καταρτισμένη, αναγνωρι
σμένη και σεβαστή στις υπηρεσίες όλων 
των πολιτών των Ευρώπης

3. Στο τελικό ψήφισμα του 5ου Συνεδρίου 
του CESP, μεταξύ των άλλων σημειώνονται 
και υπογραμμίζονται τα εξής:

α. Ο σεβασμός όλων των αστυνομικών, 
κατά την άσκηση των καθηκόντων
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τους στην Διακήρυξη των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, στην Ευρωπαϊκή Σύμβα
ση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
κυρίως στον Ευρωπαϊκό Αστυνομικό 
Δεοντολογικό Κώδικα (Πρόταση 10- 
2001 από 19-9-2002), που υιοθετήθηκε 
από το Συμβούλιο Υπουργών του Συμ
βουλίου της Ευρώπης.

β. Η προσήλωση στην διαδικασία δημιουρ
γίας κοινού εδάφους δικαιοσύνης, ελευ
θερίας και ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, διαδικασία στην οποία οι ευρώ· 
παίοι αστυνομικοί θα πρέπει να είναι επαγ- 
γελματίες της ασφάλειας και προστάτες 
όλων των ελευθεριών των πολπών.

γ. Η σταθερή και κατηγορηματική καταδί
κη της τρομοκρατίας οποιοσδήποτε 
μορφής. To CESP συνεχάρη την Ελλη
νική Αστυνομία στην προσπάθειά της 
για την πλήρη εξάρθρωση της τρομο
κρατικής οργάνωσης «17η Νοέμβρη».

δ. Η απαίτηση για έγκριση μιας δίκαιης 
λύσης στο πρόβλημα των Κυπρίων 
αστυνομικών συναδέλφων μας, που 
χάθηκαν κατά την διάρκεια της τουρκι
κής εισβολής στην Κύπρο, πρόβλημα 
που παραμένει άλυτο για 29 χρόνια.

ε. Τέλος, το CESP απαιτεί την εφαρμογή 
των αποφάσεων του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και 
χαιρετίζει τις νέες προσπάθειες και 
πρωτοβουλίες, που θα βοηθήσουν την 
ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, γεγονός που θα βοηθήσει 
στην επίλυση των διαφόρων προβλη
μάτων της Κυπριακής Αστυνομίας.

Τα ανωτέρω εκτεθέντα ήταν αποτέλεσμα 
σκληρής δουλειάς εντόνων διαβουλεύσεων 
και σοβαρών διαπραγματεύσεων μεταξύ 
των αντιπροσωπειών αστυνομιών χωρών - 
μελών του CESP.

Το τελευταίο δίμηνο, αντιπροσωπείες 
του προεδρείου της Π.Ο.ΑΞΙ.Α., μετέβη- 
σαν διαδοχικά στην Κύπρο, Βουλγαρία, 
Σκόπια, Μάλτα και Ισπανία, όπου έγιναν 
συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων, για 
το μέλλον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Αστυνομικών Συνδικάτων.

Ο στόχος μας επετεύχθη. Η Π.Ο.ΑΞΙ.Α., 
από σήμερα διαδραματίζει ενεργό και ση
μαντικό ρόλο στα συνδικαλιστικά δρώμενα 
των Αστυνομιών της Ευρώπης».

(Β). Το νομοσχέδιο για την τροποποίη
ση τη ς  συνταξιοδοτικής νομοθεσ ίας του  
Δημοσίου και άλλες δ ιατάξεις.

«Την 12-11-2002 ψηφίσθηκε στην Βουλή 
ο νέος νόμος που περιέχει τις κατωτέρω 
διατάξεις:

1. Στο άρθρο 6 παρ. 1 επεκτείνονται οι δια
τάξεις του άρθρου 3 Ν.Δ. 142/74 (πλασματι

κή 5ετία) και σε όσους αστυνομικούς υπηρε
τούσαν σε Υποδιευθύνσεις, Τμήματα και 
Σταθμούς Τουριστικής Αστυνομίας, Αγορα
νομίας, Ελέγχων Διαβατηρίων, Διαβιβάσεων 
- Κέντρων R/T, Γ ραφείων Εγκληματολογιών 
Ερευνών καθώς και στις Αστυνομικές Σχο
λές (εκπαιδευτικό προσωπικό).

2. Στο άρθρο 6 παρ. 8 αναγνωρίζεται η 
γνωστή 3ετία Κονδύλη (προσαύξηση της 
σύνταξης κατά 3/35) και στους αξιωματι
κούς υπό την προϋπόθεση ότι αποστρατεύ
ονται αυτεπάγγελτα λόγω προαγωγής νεω- 
τέρου τους και εφόσον καταβάλλουν το σύ
νολο των ασφαλιστικών εισφορών.

3. Στο άρθρο 14 παρ.2, για τον υπολογι
σμό της σύνταξης των αξιωματικών από το 
βαθμό του Ταξιάρχου και άνω υπολογίζεται 
και το επίδομα επιτελικής ευθύνης, το οποίο 
ανέρχεται για τον Ταξίαρχο στα 205 ευρώ, 
για τον Υποστράτηγο στα 323 ευρώ, για τον 
Αντιστράτηγο στα 440 ευρώ και για τον Αρ
χηγό στα 586 ευρώ, αντί του επιδόματος 
των 176 ευρώ που προβλεπόταν με την παρ. 
13 του άρθρου 1 του Ν.3029/2002. Για τον 
Αστυνομικό Διευθυντή και κάτω, παραμένει 
το επίδομα των 176 ευρώ.

Το ανωτέρω επίδομα θα καταβληθεί τμη
ματικά από 1-1-2003 και θα ολοκληρωθεί 
την 1-1-2007 δηλαδή 1/5 κάθε έτους.

Το επίδομα αυτό αφορά και τους ήδη συ
νταξιούχους και το κρίσιμο είναι ότι ο βαθ
μός στον οποίο υπολογίζεται είναι ο τελικός 
βαθμός που απονέμεται στους αξιωματι
κούς μετά τήν αποστρατεία τους, δηλαδή 
λαμβάνεται υπόψη ο «μίνι» βαθμός.

Θεωρούμε υποχρέωσή μας για το επίμα
χο θέμα της 3ετίας Κονδύλη να σας γνωρί
σουμε τα εξής:

Το μήνα Ιούνιο η Ομοσπονδία μας συνα
ντήθηκε με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. 
Χρυσοχοΐδη και τον Υφυπουργό Οικονομι
κών κ. Φλωρίδη και ζήτησε να υπάρξει ρύθ
μιση, ώστε να αναγνωρισθεί η 3ετία Κονδύ
λη με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 
που ισχύει για το προσωπικό μέχρι το βαθμό 
του Ανθυπαστυνόμου και στους αξιωματι
κούς, δηλαδή να αναγνωρίζονται ως συντά
ξιμα 3 χρόνια για οποιονδήποτε λόγο και αν 
κάποιος εξέρχεται της υπηρεσίας χωρίς κα
ταβολή εισφορών. Οι παραπάνω υπουργοί, 
αποδεχόμενοι την πρόταση της Ομοσπον
δίας μας, υπεσχέθησαν ότι στο πρώτο συ- 
νταξιοδοτικό νομοσχέδιο που θα εισαχθεί 
προς ψήφιση στη Βουλή θα περιληφθεί διά
ταξη, που θα επιλύει το θέμα οριστικά.

Παρά όμως τις υποσχέσεις, αρχές Σε
πτεμβρίου που κατετέθη το παραπάνω σχέ
διο νόμου στη Βουλή περιελήφθη η τελικώς 
ψηφισθείσα διάταξη η οποία ορίζει ότι η 
3ετία Κονδύλη θα ισχύσει για τους αξιωματι
κούς, μόνο όταν αποστρατεύονται λόγω

προαγωγής νεωτέρου τους και αφού κατα
βάλουν το σύνολο των εισφορών το οποίο 
υπολογίζεται σε 4.400 ευρώ περίπου.

Επειδή η παραπάνω ρύθμιση δεν ικανο
ποιεί τους αξιωματικούς, αλλά μάλλον τους 
εμποδίζει για το λόγο ότι έχει ελάχιστο πε
δίο εφαρμογής, η Ομοσπονδία μας άρχισε 
έναν μαραθώνιο διαβουλεύσεων για να λυ
θεί το ζήτημα ευνοϊκά. Το δεύτερο ΙΟήμερο 
του Σεπτεμβρίου ζητήθηκε συνάντηση με 
τον κ.Φλωρίδη ο οποίος όμως δεν μας δέ
χτηκε και μας παρέπεμψε στον Διευθυντή 
του γραφείου του, ο οποίος έδειξε εχθρική 
προς το αίτημά μας διάθεση.

Την 23 Σεπτεμβρίου 2002 συναντηθήκα
με με τον κ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης, του 
θέσαμε εγγράφως το θέμα, μας απήντησε 
ότι δεν το γνωρίζει, αλλά θα το μελετούσε 
και θα απαντούσε. Επειδή ο χρόνος παρήρ- 
χετο και πλησίαζε η ψήφιση του νομοσχεδί
ου από τη Βουλή, προσπαθήσαμε κατ’ επα
νάληψη να συναντηθούμε με τον Υπουργό 
Δημόσιας Τάξης, πλην όμως δεν μας δέ
χθηκε για τους δικούς του λόγους. Κατόπιν 
αυτού αποστείλαμε σε αυτόν έγγραφο που 
κοινοποιήσαμε σε όλες τις υπηρεσίες της 
Ελληνικής Αστυνομίας, στο οποίο περιγρά- 
φαμε το πρόβλημα και ζητούσαμε την πα
ρέμβασή του για τη λύση του.

Απευθυνθήκαμε επίσης σε όλα τα κόμμα
τα της Βουλής, τα οποία κατά τη συζήτηση 
του σχεδίου νόμου υποστήριξαν την πρότα
σή μας και το δίκαιο του αιτήματος μας, 
πλην όμως ο Υφυπουργός Οικονομικών με 
επιμονή, δεν δέχθηκε καμία τροποποίηση 
για την επίμαχη διάταξη.

Η διάταξη που ψηφίσθηκε σχετικά με την 
3ετία Κονδύλη, εισάγει νέα δεδομένα και 
ήθη στις κρίσεις - προαγωγές των αξιωματι
κών, αυξάνοντας τις πελατειακές σχέσεις 
και την αναξιοπρέπεια, αφού πλέον το «μέ
σον» δεν θα μπαίνει μόνο για την τυχόν προ
αγωγή μας, αλλά και την αποστρατεία μας.

Το θέμα της 3ετίας Κονδύλη παραμένει 
ανοικτό.

Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να επιλυθεί οριστικά τώρα, πράγμα που 
δεν έγινε. Καλούμε τον Υπουργό Δημόσιας 
Τάξης από σήμερα να προωθήσει στο 
Υπουργείο Οικονομικών διάταξη, η οποία 
να προβλέπει τη ρύθμιση του θέματος της 
3ετίας Κονδύλη με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις που ισχύει για το λοιπό προ
σωπικό και να αναλάβει πρωτοβουλία, 
ώστε να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα, λαμ- 
βανομένου υπόψη ότι δεν έχει ιδιαίτερο οι
κονομικό κόστος και αφορά κυρίως στους 
νέους αξιωματικούς, για τους οποίους όλοι 
έχουμε υποχρέωση να δημιουργήσουμε 
προοπτικές ώστε απερίσπαστοι να αφο- 
σιωθούν στα καθήκοντά τους.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ

(Α) Παρακρατήσ εις από tic  αποδοχές

Η ΠΟΑΣΥ με έγγραφό της προς τις 
Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις αναφέρεται 
σχετικά με τις παρακρατήσεις από τις 
αποδοχές του Νοεμβρίου.

«Τις τελευταίες ημέρες κατακλύζεται η 
Ομοσπονδία από τηλέφωνα διαμαρτυ
ρίας για τις κρατήσεις που έχουν γίνει 
από τις αποδοχές του μηνός Νοεμβρίου. 
Για το θέμα αυτό σας γνωρίζουμε ότι για 
όλα τα μέλη της Ένωσης Αττικής έγινε 
παρακράτηση ενός ευρώ, για ενίσχυση 
του μέλους της Κυριάκου Σπηλιώπουλου, 
σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 901 από 30-08- 
2002 έγγραφό της.

Για 328 μέλη της Ένωσης Αττικής έγι
νε επιπλέον παρακράτηση είκοσι ευρώ 
στο καθένα, και είναι το αντίτιμο της αγω
γής των για τη διεκδίκηση του οικογενει
ακού επιδόματος των ετών 2000, 2001 
και έως 06/2002

Για τα μέλη των Ενώσεων Δωδεκανή- 
σου, Κοζάνης, Καβάλας και Ημαθίας έγι
νε έκτακτη παρακράτηση σε όλα τα μέλη 
τους από τις αποδοχές του μηνός Νοεμ
βρίου 3, 10, 15, 15 ευρώ σύμφωνα με τα 
υπ’ αριθμ. 400/2002/3 από 4-09-2002,303 
από 10-09-2002,3001 από 19-09-2002 και 
55 από 30-09-2002 αντίστοιχα έγγραφα 
των ανωτέρω Ενώσεων.

Επίσης, στα μέλη όλων των πρωτο
βαθμίων Ενώσεων που κατέθεσαν σχετι
κές αγωγές για τη διεκδίκηση του οικο
γενειακού επιδόματος, για το προανα- 
φερθέν χρονικό διάστημα, παρακρατή
θηκε το ποσό των είκοσι ευρώ στο καθέ
να, σύμφωνα με το εργολαβικό που συ
νυπέγραψαν.

Ως εκ τούτου θεωρούμε πως είναι ορ
θό όταν λαμβάνονται αποφάσεις από τα 
κατά τόπους Διοικητικά Συμβούλια για 
έκτακτες κρατήσεις να ενημερώνονται τα 
μέλη τους

για να μην δημιουργούνται πλασματι
κές εντυπώσεις και απευθύνονται άστο
χες διαμαρτυρίες εις βάρος της Ομο
σπονδίας, οι οποίες σε κάθε περίπτωση 
είναι άδικες. Επίσης, με το 393 από 2-10- 
2002 έγγραφό της ΠΟΑΣΥ, με το οποίο 
αποστείλαμε τις καταστάσεις των μελών 
που κατέθεσαν την ανωτέρω αγωγή, 
γνωστοποιούσαμε στους ενδιαφερομέ
νους ότι από τη μισθοδοσία του μηνός 
Νοεμβρίου θα γίνει παρακράτηση των εί
κοσι ευρώ για τον κάθε ενδιαφερόμενο

και κατά συνέπεια τα ενδιαφερόμενο μέ
λη θα έπρεπε να ενημερωθούν έγκαιρα 
ώστε να γνωρίζουν την αιτία της παρα
κράτησης που τους γίνεται».

(Β) Η ΠΟΑΣΥ απευθυνόμενη προς τις 
πρωτοβάθμιες Οργανώσεις γνωστοποιεί 
ότι:

«Η Ομοσπονδία διεκδικεί για το έτος 
2003 την διαφορά του επιδόματος ειδι
κής απασχόλησης χρηματικού ποσού 
ύψους 59,69 Ευρώ. Παράλληλα υπάρχει 
δυνατότητα διεκδίκησης των αναδρομι
κών των δύο τελευταίων ετών. Επειδή 
όμως η συγκέντρωση όλων των δικαιο- 
λογητικών απ' όλα τα μέλη σας είναι πι
θανόν να καθυστερήσει και πέραν της 
καταληκτικής ημερομηνίας, με κίνδυνο 
να υποπέσουν στην παραγραφή οι απαι
τήσεις των συναδέλφων για το έτος 
2000, θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι 31- 
12-2002 αίτηση στην Διεύθυνση Οικονο
μικών του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Η υποβολή των αιτήσεων 
μπορεί να γίνει είτε μέσω της υπηρεσίας 
του κάθε ενδιαφερομένου , είτε συγκε
ντρωτικά από εσάς.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 
πρέπει να υποβληθούν θα ζητηθούν αρ
γότερα.

Κρίνουμε τέλος σκόπιμο να ενημερώ
σετε για το όλο ζήτημα και την διαδικα
σία και τις Ενώσεις Συνταξιούχων συνα
δέλφων.

(Γ) Η ΠΟΑΣΥ απευθυνόμενη με επι
στολή της προς τον κ. Υπουργό παρατη
ρεί τα εξής, σχετικά με την προέλευση, 
προσόντα, πρόσληψη, μετάταξη και εξέ
λιξη αστυνομικού προσωπικού ειδικών 
καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας

«Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Περιήλθε στην Ομοσπονδία το σχέδιο 

Προεδρικού Διατάγματος ’’Προέλευση, 
προσόντα, πρόσληψη, μετάταξη και εξέ
λιξη αστυνομικού προσωπικού ειδικών 
καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας” , 
το οποίο ερήμην αυτής καταρτίσθηκε.

Είμαστε υποχρεωμένοι, πρώτον για λό
γους αρχής να διαμαρτυρηθούμε για την 
αγνόησή μας, αλλά και για λόγους ου
σιαστικούς να δηλώσουμε την αντίθεσή 
μας για το περιεχόμενο συγκεκριμένων 
διατάξεων, όπως π.χ των αναφερομένων 
άρθρο 3 παρ.2 , όπου για να είναι δυνα
τή η μετάταξη αστυνομικών γενικών κα

θηκόντων ή η ένταξη του αστυνομικού 
προσωπικού στη κατηγορία Αξιωματικών 
Ειδικών Καθηκόντων οι συνάδελφοι δεν 
πρέπει να έχουν υπερβεί το 32ο έτος της 
ηλικίας τους.

Τούτο γίνεται εμφανώς ότι λειτουργεί 
σε βάρος επιστημόνων συναδέλφων 
που ανάλωσαν χρόνια και κόπιασαν για 
την απόκτηση επίκτητων γνώσεων, κα
θόσον αποκλείονται από μία μελλοντική 
μετάταξη ή ένταξη στη κατηγορία Αξιω
ματικών Ειδικών Καθηκόντων ενώ του
ναντίον κατά την άποψή μας θα έπρεπε 
να προτιμιόνται σε πρώτο βαθμό αυτοί 
ασχέτως ορίου ηλικίας και σε περίπτω
ση μη επιθυμίας μετάταξης ή ένταξης να 
αναζητούνται ιδιώτες για την πλήρωση 
των κενών οργανικών θέσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε 
για την διόρθωση της συγκεκριμένης 
διάταξης, την οποία και αναμένουν οι εν 
ενεργεία επιστήμονες συνάδελφοι, ως 
επιβράβευση των κόπων τους και όχι ως 
τιμωρία».

(Δ) Η ΠΟΑΣΥ απευθυνόμενη με έγγρα
φό της στις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις 
τις ενημερώνει για την πρόοδο σχετικά 
με ζητήματα περί μεταθέσεων και συντα- 
ξιοδότησης:

«Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας μας 
συναντήθηκε την 7.11.2002, με την πολι
τική και υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης και εξετάστηκε η 
πρόοδος των θεμάτων που μας αφορούν.

Διαπιστώθηκε με ικανοποίηση η περά- 
τωση του Π.Δ. για τις μεταθέσεις και η 
συνεργασία για τις τελικές ρυθμίσεις του 
Π.Δ. για το πειθαρχικό και δόθηκε εντο
λή για άμεση προώθηση των τελικών κει
μένων, χωρίς καμία καθυστέρηση για 
υπογραφή.

Από την πλευρά μας υποβλήθηκε σχέ
διο Π.Δ. για την επίλυση του προβλήμα
τος, με τη δυνατότητα παραμονής στην 
ενεργό υπηρεσία και πέρα του 55ου 
έτους της ηλικίας όσων το επιθυμούν, 
προκειμένου να συμπληρώσουν συντάξι
μα χρόνια.

Ο κύριος Υπουργός αποδέχθηκε την 
εισήγησή μας και έδωσε εντολή άμεσης 
προώθησής του, ώστε οι προτεινόμενες 
ρυθμίσεις να συμπεριλάβουν και αυτούς 
που την 31-12-2002 καταλαμβάνονται 
από το όριο ηλικίας.

Επίσης, ο κύριος Υπουργός αποδέχτη-
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κε την πρότασή μας για αύξηση του ορί
ου ηλικίας των αστυνομικών γενικών κα
θηκόντων που μπορούν να μεταταγούν 
σε αστυνομικούς ειδικών καθηκόντων, 
σύμφωνα με προωθούμενο Προεδρικό 
Διάταγμα από το 32ο έτος της ηλικίας 
που προβλεπόταν στο 40ο και έδωσε 
εντολή να επέλθει η σχετική διόρθωση 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του 
σχετικού προωθούμενου προς υπογρα
φή Προεδρικού Διατάγματος.

(Ε) Σχετικά με την οπλοχρησία των 
αστυνομικών η ΠΟΑΣΥ προέβη στην κα
τωτέρω ανακοίνωση:

«Ύστερα από μια πολύχρονη ατολμία 
των κυβερνήσεων να αναμορφώσουν το 
παμπάλαιο νομοθέτημα (Ν.29/43) σε 
ό,τι αφορά την χρήση των όπλων από 
τους αστυνομικούς και να προσαρμό
σουν αυτό στα σύγχρονα κοινωνικά δε
δομένα, σήμερα επιτέλους επιχειρείται 
το αυτονόητο για μια ευνομούμενη Πο
λιτεία. Και μόνο το γεγονός αυτό χαιρε
τίζεται θετικά από την πλευρά μας. Επι
πρόσθετα όμως επισημαίνουμε τα εξής:

1. Η μέχρι σήμερα αόριστη και αφηρη- 
μένη επιγραμματική παράθεση των περι
πτώσεων που επιτρέπεται η χρήση του 
όπλου, χωρίς καμία σχεδόν πρόβλεψη 
για ασφαλιστικές δικλείδες για αποτρο
πή της καταχρηστικής χρήσης αλλά και 
χωρίς καμία σοβαρή κατοχύρωση για τον 
αστυνομικό, βόλευε την Πολιτεία, όχι 
όμως τον αστυνομικό και τον πολίτη.

2. Περιστατικά με θύτες αστυνομι
κούς αποτέλεσαν λόγους, σοβαρών πο
λιτικών και κοινωνικών αναταραχών και 
έβαλαν στο «μάτι του κυκλώνα» τον 
Έλληνα αστυνομικό, ενώ αντίθετα περι
στατικά με θύματα αστυνομικούς, ελάχι
στα ευαισθητοποίησαν και πολύ λίγο 
προβλημάτισαν. Δύο αράδες επικήδει
ος στους ανθρώπους μας , που σχεδόν 
πάντα εντελώς άδοξα και παράδοξα 
έχασαν τη ζωή τους.

3. Αποτέλεσε μέχρι σήμερα σύνηθες 
φαινόμενο οι θύτες αστυνομικοί, ανε
ξάρτητα του αν ενήργησαν μέσα στα 
επιτρεπόμενα όρια άμυνας, να συλλαμ- 
βάνονται - να κρατούνται υπόδικοι και 
να δικάζονται όχι σπάνια για ανθρωπο
κτονίες εκ προθέσεως και ουδείς μπορεί 
να ισχυριστεί, αν αυτό ήταν άδικο ή δί
καιο, καθ’ ον χρόνο δεν υπήρχε σαφής 
αντίληψη και άποψη, σε ποιες περιπτώ

σεις μπορεί ο αστυνομικός να κάνει χρή
ση του εργαλείου (όπλου) που η ίδια η 
Πολιτεία χορήγησε.

Η έλλειψη γνώσης του όπλου και η 
απαράδεκτη έως ανύπαρκτη εκπαίδευση 
του αστυνομικού στα όπλα, η κακή ψυχο
λογική προετοιμασία του και η έλλειψη 
συντονισμένων ενεργειών, θεωρητικά 
αντιμετωπίζονται με το δημοσιοποιηθέν 
Σχέδιο Νόμου από πλευράς του Υπουρ
γού Δημόσιας Τάξης, ο οποίος υιοθέτη
σε σε ικανοποιητικό βαθμό τις προτάσεις 
του συνδικαλιστικού κινήματος.

Μετά τούτου, η Ομοσπονδία εντός 
των προσεχών ημερών θα υποβάλει 
συμπληρωματικά στοιχεία (π.χ. δια
σφάλιση των πολιτών από την κακή 
χρήση κλπ). Ελπίζει ότι με τη βοήθεια 
των υγιώς σκεπτόμενων φορέων, αλλά 
και ειδικότερα των πολιτικών κομμά
των της Χώρας, το προτεινόμενο νομο
θέτημα να καταστεί Νόμος, με τη δέ
σμευση από πλευράς μας τούτο να 
εφαρμοστεί σε όλη του τη διάσταση 
(δημιουργία χώρων εκπαίδευσης σε 
κάθε Νομό της Χώρας, εκπαίδευση, ια
τρικές εξετάσεις κ.λπ.).

(ΣΤ) Σχόλια της ΠΟΑΣΥ για το πρό
σφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο που αφορά 
στην «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δη
μοσίου και άλλες διατάξεις»

«Ψηφίσθηκε στην Ολομέλεια της Βου
λής το σχέδιο Νόμου "Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομο
θεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις” .

Ο σχετικός πλέον Νόμος περιέχει για 
το αστυνομικό προσωπικό τις παρακά
τω θετικές διατάξεις, ύστερα από τις 
καταβληθείσες από μέρους μας προ
σπάθειες.

Πιο συγκεκριμένα:
α) Η παράγραφος 5 παρ.2 του Νόμου 

αναφέρει: ”Τα πρόσωπα των παραγρά
φων 1 και 2 του άρθρου 40 του Ν. 
2190/1994 (ΦΕΚ 28Α) και της παραγρά
φου 23 του άρθρου 8 του Ν. 2366/1995 
(ΦΕΚ 256 Α) μπορούν με αίτησή τους να 
αναγνωρίσουν ως συντάξιμο από το Δη
μόσιο χρόνο που μεσολάβησε από την 
κλήση τους προς κατάταξη ή την κύρω
ση των πινάκων επιτυχίας μέχρι την κα
τάταξη ή το διορισμό τους, αντίστοιχα, 
με καταβολή του συνόλου των ασφαλι
στικών εισφορών από τους ίδιους ” .

β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του 
Νόμου αναφέρει: Στο τέλος του άρθρου 
3 του ΝΔ 142/1974 (προτελευταίο εδάφιο 
της περιπτ. γ’της παραγράφου 5 του άρ
θρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρα
τιωτικών Συντάξεων) προστίθεται περί
πτωση κ’ως εξής :

κ ϊ'Σ ε  Υποδιευθύνσεις, Τμήματα και 
Σταθμούς της Τουριστικής Αστυνομίας, 
Αγορανομίας, ελέγχων διαβατηρίων, δια
βιβάσεων- κέντρων R/T, γραφείων εγκλη- 
ματολογικών ερευνών, καθώς και στις 
Αστυνομικές Σχολές (εκπαιδευτικό προ
σωπικό), καθώς και στα ανακριτικά γρα
φεία των διοικήσεων Πυροσβεστικών 
Υπηρεσιών Πόλεων, στα Πυροσβεστικά 
Συνεργεία, στο 199 Συντονιστικό Επιχει
ρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Πυροσβεστι
κού Σώματος και στις Σχολές της Πυρο
σβεστικής Ακαδημίας”

γ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 του 
Νόμου αναφέρει: «Η σύνταξη των Αξιω
ματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των 
Σωμάτων Ασφαλείας που αποστρατεύο
νται αυτεπάγγελτα λόγω προαγωγής 
νεωτέρου τους και δεν συμπληρώνουν 
πραγματική συντάξιμη υπηρεσία τρια- 
νταπέντε (35) ετών, προσαυξάνεται μέ
χρι 3/35 και μέχρι τη συμπλήρωση τρια- 
κονταπενταετούς πραγματικής συντάξι
μης υπηρεσίας, με την προϋπόθεση κα
ταβολής από τους ίδιους του συνόλου 
των ασφαλιστικών εισφορών».

(Ζ) Κοινή ανακοίνωση των Ομοσπον
διών: Π.Ο.ΑΞΙ.Α, Π.Ο.ΑΣ.Υ., Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ, 
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ, Ε.Α.Π.Σ.

«Στα πλαίσια της ενημέρωσης των Πο
λιτικών και Φυσικών ηγεσιών των Σωμά
των Ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε την 
15 -11 -2002 συνάντηση των Ομοσπον
διών με τον Υπουργό Ναυτιλίας και τον 
Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, σε ότι 
αφορά τις οικονομικές διεκδικήσεις για 
το έτος 2003.

1. -Την χορήγηση και στα ένστολα 
στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας του 
ιδίου σε ύψος επιδόματος Ειδικής Απα
σχόλησης με αυτό των Ενόπλων Δυνά
μεων, ήτο :

•  Στους Αξιωματικούς , Ανθυπαστυνό- 
μους και αντίστοιχους του Π.Σ. και Λ.Σ. 
249.45 ευρώ (85.000 δρχ.) αντί του μέχρι 
σήμερα χορηγουμένου 190,76 ευρώ 
(65.000 δρχ.).
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•  Στα λοιπά στελέχη 190,76 (65.000 
δρχ.) αντί του μέχρι σήμερα χορηγούμε
νου 132,06 ευρώ (45.000 δρχ.).

2. -Η Ειδική αποζημίωση που χορηγεί
ται στα ένστολα στελέχη των Σωμάτων 
Ασφαλείας να αναπροσαρμοσθεί στα 
εβδομήντα (70) ευρώ για κάθε ημέρα πέ
ραν του πενθημέρου απασχόληση.

3. -Να υλοποιηθεί έμπρακτα η αδιαμ
φισβήτητη αποδοχή απ’ όλη τη Κοινωνία 
ότι το επάγγελμα των ένστολων στελεχών 
των Σωμάτων Ασφαλείας είναι επικίνδυ
νο, με την θεσμοθέτηση του χαρακτηρι
σμού του ως τέτοιο (επικίνδυνο) και την 
χορήγηση αντίστοιχου επιδόματος, ή το ι:

α) Όσοι εκτελούν μάχιμη υπηρεσία 
και όσοι εκτελούν υπηρεσία γρα
φείου λόγω βλάβης της υγείας 
τους που προήλθε συνεπεία ή ένε
κα της υπηρεσίας τους, λαμβά
νουν μηνιαίως το ποσό των 180 ευ
ρώ και

β) Όσοι εκτελούν περιστασιακά μάχι
μη υπηρεσία και όσοι εκτελούν 
υπηρεσία γραφείου λόγω βλάβης 
της υγείας τους για οποιανδήποτε 
λόγο πλην της ανωτέρω αναφερο- 
μένης, λαμβάνουν μηνιαίως το πο
σό των 120 ευρώ

4. -Χορήγηση των ίδιων κινήτρων και 
στο ένστολο προσωπικό των Σωμάτων 
Ασφαλείας μ’ αυτά που χορηγούνται 
στους λοιπούς υπαλλήλους της Χώρας, 
οι οποίοι υπηρετούν σε προβληματικές 
και παραμεθόριες περιοχές.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας κ. ΑΝΩ- 
ΜΕΡΙΤΗΣ δήλωσε τη συμπαράστασή 
του κατανοώντας το δίκαιο και αυτο
νόητο των αιτημάτων, λέγοντας χαρα
κτηριστικά: «-Αυτά τα οποία διεκδικεί- 
τε εσείς σήμερα και τα οποία εγώ ανα
γνωρίζω ως δίκαια, σε άλλους κλά
δους του Δημοσίου Τομέα έχουν ρυθ
μιστεί εδώ και 20 ή 30 χρόνια. Στηρίζω 
τις θέσεις σας τις οποίες θα θέσω 
στους συναρμοδίους Υπουργούς ευ- 
ελπιστώντας στο καλύτερο δυνατό.»

Ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος 
κ. Δελημιχάλης εξέφρασε την αμέρι- 
στη συμπαράστασή του στα δίκαια αι
τήματα, κάνοντας παράλληλα σαφές

ότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ανε
ξαρτήτως βαθμού και θέσης, ενωμέ
νοι έως τέλους.

Οι Ομοσπονδίες θα συνεχίσουν τον 
κύκλο ενημέρωσης, κάνοντας γνωστό 
σε όλους ότι η αποδοχή των προτάσε- 
ών μας θεωρείται ως ελάχιστη έμπρα
κτη απόδειξη της ικανοποίησης της 
Πολιτείας, για το παρεχόμενο έργο 
μας προς την κοινωνία.

(Η ) ΑΠΟ Φ ΑΣΗ  Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ ΙΚ Ο Υ  -
ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
2 7 /2 8 - 11 -2002

I. Το Διοικητικό και το  Γενικό Συμ
βούλιο κατά τη διήμερη συνεδρίασή 
τους προέβησαν στην ανακεφαλαίωση 
των ζητημάτων (θεσμικών, οικονομικών, 
εργασιακών) που απασχόλησαν την 
Ομοσπονδία και κατ' επέκταση το αστυ
νομικό προσωπικό κατά το έτος 2002, το 
οποίο εκπνέει. Ταυτόχρονα καταδείχθη- 
κε και συμφωνήθηκε ομόφωνα η ακο
λουθητέα πορεία της Ομοσπονδίας σε 
ό,τι αφορά τα εκκρεμή ζητήματα που τα
λανίζουν τον οργανισμό και το αστυνομι
κό προσωπικό.

II. Πιο συγκεκριμένα :
α) Εκκρεμή ζητήματα (Αναμόρφωση 

Πειθαρχικού Δικαίου, αναμόρφωση 
νομικού πλαισίου για τη χρήση των 
όπλων, βελτίωση κώδικα μεταθέσε
ων, κατάρτιση νέου βαθμολογίου, 
επέκταση των διατάξεων σε ότι 
αφορά τα θύματα της τρομοκρα
τίας και για λοιπά βίαια συμβάντα, 
αναμόρφωση συστήματος μισθολο- 
γικών προαγωγών, απασχόληση 
των αστυνομικών σε επαγγελματι
κές αθλητικές συναντήσεις), βαί
νουν προς τελική θεσμοθέτηση, γε
γονός που θετικά καταγράφεται, πέ
ραν των όσων ρυθμίσθηκαν κατά τη 
χρονιά που κυλάει.

β) Ζητήματα που ταλανίζουν τον ορ
γανισμό και απασχολούν σε μεγά
λο βαθμό το αστυνομικό προσωπι
κό, με αποτέλεσμα να λειτουρ
γούν ανασταλτικά στην εύρυθμη 
λειτουργία του οργανισμού, αλλά 
και να αποκαρδιώσουν το αστυνο
μικό προσωπικό, το οποίο επιζητά 
άμεση λύση για τα αυτονόητα, κυ
ριάρχησαν κατά τη συνεδρίαση.

Ειδικότερα:

1) Η παραβίαση κατοχυρωμένων θε
σμών από τη Διοίκηση. Ο αστυνομικός, ως 
θεματοφύλακας θεσμών, αδυνατεί να δια
σφαλίσει θεσμούς που αφορούν τον ίδιο.

Επ’ αυτού υπάρχει ομόφωνη θέση 
του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας «Όποιος αυ
θαιρετεί αναλαμβάνει και τις προσωπι
κές του ευθύνες και το κόστος των 
ενεργειών του». Το δε σχέδιο δράσης 
είναι συγκεκριμένο και γνωστό. Εναπο
μένει η εφαρμογή του. Αρκεί τούτο να 
αιτηθεί από πλευράς των Πρωτοβαθ
μίων Οργανώσεων.

2) Το χάσμα - η εχθρότητα μεταξύ 
πολιτών και Αστυνομίας επανέρχεται, 
με άμεσους αποδέκτες τους ίδιους του 
αστυνομικούς που καλούνται να εφαρ
μόσουν στυγνά μια κακώς ερμηνευθεί- 
σα κατεύθυνση σε ό,τι αφορά την αύξη
ση της παραγωγικότητας, αδυνατώντας 
για μια ορθολογική και ποιοτική αστυνο
μική παρουσία, με αυστηρότητα, αλλά 
και δικαιοσύνη «καίγονται και τα χλωρά 
με τα ξερά».

Η κοινωνία παλαιότερα οδηγήθηκε 
απέναντι και εναντίον μας, γιατί κυβερ
νήσεις επέλεξαν ένα διαφορετικό και 
άχαρο ρόλο για τον αστυνομικό. Είναι 
καταστροφικό σήμερα να οδηγηθούμε 
και πάλι στην αντίπερα όχθη γιατί ορι
σμένοι εξ ημών αντιλαμβάνονται την 
απόδοση και την παραγωγικότητα, ως 
ένα ξηρό αριθμό βεβαίωσης προκαθορι
σμένων παραβάσεων.

3) Νέα φορτία πάρεργων προστίθε
νται στα ήδη υπάρχοντα, επιβεβαιώνο
ντας τον χαρακτηρισμό του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης, ως Υπουργείο Πολλα
πλών Εφαρμογών π.χ. ύστερα από την 
επιφόρτιση των θεμάτων ηχορύπανσης, 
ηλεκτρονικών παιγνίων, θεώρηση εισιτη
ρίων αθλητικών συναντήσεων προστίθε
ται και η έκδοση διαβατηρίων, καθόσον 
το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης δύνσται 
με επιτυχία και υπευθυνότητα να φέρει 
σε πέρας και τα ζητήματα αυτά.

Το γεγονός αυτό μας τιμά, πλην όμως 
δεν υπάρχει ανάλογη αντιμετώπιση και 
σε ό,τι αφορά την αύξηση του αστυνομι
κού προσωπικού, αλλά και την οικονομι
κή του ενίσχυση.

Αφού λοιπόν η Πολιτεία διαπιστώνει 
ότι θέματα ξένα προς την αποστολή της 
Αστυνομίας δεν αντιμετωπίζονται από
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τους καθ’ ύλη αρμόδιους φορείς, τότε 
γιατί δεν αυξάνει την είσοδο αστυνομι
κού προσωπικού, αλλά αντίθετα μειώνει 
αυτό, αλλά και ούτε οικονομικά ενισχύει 
το ήδη υφιστάμενο προσωπικό, αυξάνο
ντας από την άλλη πλευρά, ως λέγεται, 
και επ’ αυτού θα απαντήσουμε σύντομα, 
αν συμβεί, τις θέσεις Στρατηγών.

Ως εκ τούτου αναμένουμε, εφέτος, 
ύστερα και από την προσθήκη νέων 
«αστυνομικών έργων», την αύξηση ικα
νού αριθμού εισακτέων στη Σχολή Αστυ
φυλάκων.

4) Η υποβάθμιση του ρόλου των 
αστυνομικών που εισήχθησαν στον ορ
γανισμό μέσω των πανελλαδικών εξε
τάσεων και παιδεύτηκαν επί δυόμισι 
χρόνια συνεχίζεται με σύστημα.

Είκοσι ημέρες διήλθαν περίπου από 
την τοποθέτηση των νέων συναδέλφων 
και η μόνη υπηρεσία που εκτελούν στις 
Κεντρικές Υπηρεσίες είναι αυτή του 
σκοπού, οι δε ειδικοί φρουροί των ιδίων 
Υπηρεσιών π.χ. Αμπελοκήπων, Συντάγ
ματος που προσλήφθηκαν για τον σκο
πό αυτό, πραγματοποιούν αστυνομικό 
έργο, περιπολώντας και «ελέγχοντας» 
τους σκοπούς αστυφύλακες. Τώρα πλέ
ον όλοι αντιλαμβάνονται την σκληρή 
πραγματικότητα.

Για το λόγο αυτό αποφασίσθηκε ομό
φωνα η αντίδραση που πρέπει να εκδη
λωθεί από πλευράς της Ομοσπονδίας 
τη στιγμή που το Δ.Σ. αυτής θα κρίνει 
σκόπιμο.

5) Η αναδιάρθρωση των αστυνομικών 
Υπηρεσιών και η ανακατανομή της 
αστυνομικής δύναμης αποτελεί παρελ
θόν, με αποτέλεσμα η παρούσα και 
ασχολούμενη με αστυνομικό έργο 
αστυνομική δύναμη, να μην επαρκεί 
σχεδόν σε όλους τους Νομούς της Χώ
ρας. Το γεγονός αυτό αναγκάζει κατά 
κάποιο τρόπο τις Διοικήσεις να αυθαι
ρετούν και να στερούν το αστυνομικό 
προσωπικό από δικαιώματα (ανθρώπινο 
ωράριο εργασίας, ρεπό κλπ) που με κό
πο και αγώνα κατέκτησε.

Δυστυχώς οφείλουμε να παρατηρή
σουμε ότι η ναυάγηση της αναδιάρθρω
σης των Υπηρεσιών και η ορθολογική 
ανάκτηση της δύναμης ακυρώνουν στην 
πράξη κατά ένα μεγάλο μέρος μια κοινή 
και συλλογική προσπάθεια, η οποία θετι
κά εξελίσσεται για τον οργανισμό και το 
αστυνομικό προσωπικό.

III. Αναφερόμενοι στα παραπάνω η
Ομοσπονδία τονίζει με έμφαση ότι θετικά 
βήματα πραγματοποιούνται και προβλή- 
ματα-ζητήματα που ταλανίζουν τον οργα
νισμό και το αστυνομικό προσωπικό επι
τέλους λύνονται ή οδεύουν προς λύση.

Η Ομοσπονδία οφείλει να αναγνωρί
σει την μέχρι σήμερα συμβολή της ση
μερινής αστυνομικής ηγεσίας, η οποία 
συμπλήρωσε ένα χρόνο αστυνομικής 
ζωής στην πραγματοποίηση των θετι
κών βημάτων. Ελπίζει δε ότι θα συνεχί
σει τη θετική αυτή πορεία προς όφελος 
του οργανισμού και του αστυνομικού 
προσωπικού. Η Ομοσπονδία στήριξε και 
θα στηρίζει κάθε ενέργειά της που στό
χο έχει την πρόοδο, θα βρεθεί δε απέ
ναντι και απεύχεται αυτό, εάν η δυστυ
χώς επικρατούσα αρτηριοσκλήρυνση 
σε αρκετά επίπεδα και τροχοπεδούσα 
θετικές εξελίξεις αντίληψη, επιβληθεί με 
τη γνωστή μαεστρία.

IV. Τέλο ς, σε ό,τι αφ ορά τη ν  πρό
οδο οικονομικού διεκδικητικού πλαισί
ου, ως αυτό ομόφωνα αποφασίσθηκε, 
η Ομοσπονδία έχοντας μια σταθερή 
θέση, κατέβαλε όλο το διάστημα που 
μεσολάβησε από δημοσιοποίηση του 
όλου ζητήματος κάθε προσπάθεια να 
ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς 
(πολιτικά κόμματα-πολιτικές ηγεσίες 
Υπουργείων που έχουν την ευθύνη για 
την πρόοδο των αιτημάτων). Επειδή 
όμως ο χρόνος κυλάει σε βάρος της οι
κονομικής θέσης των αστυνομικών και 
εξαντλείται ταυτόχρονα οποιοδήποτε 
περιθώριο διαλόγου, αποφασίσθηκε 
ομόφωνα η έναρξη μιας σειράς κινητο
ποιήσεων - διαμαρτυριών, αρχής γενο- 
μένης από το δεύτερο δεκαήμερο του 
μηνός Δεκεμβρίου.

Επιμέλεια: 
Α νθ/μ ο ς Κ ω ν/νος Κ ούρος

Λ'π,· 1184 ιτελ ίό ες  η ο ν  όνο  τό μ ο ν  η ερ ιέχ σν τα ι:

► Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ε ς  δ ικ ο γ ρ α φ ίε ς  μ ε  π ρ ο α ν α κ ρ ιτ ικ έ  
κ α ι ά λ λ ε ς  υ π η ρ ε σ ια κ έ ς  ε ν έ ρ γ ε ιε ς .

♦  Λ ιε υ κ ρ ιν ισ τ ικ έ ς  σ η μ ε ιώ σ ε ις  &  ό λ α  τ α  έ ν τ υ π α  π ο υ  
χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τ α ι  σ τ η ν  π ρ ά ξη .

♦  Π ίν α κ ε ς  ό λ ω ν  τ ω ν  π τ α ισ μ ά τ ω ν .

♦ 'Ο λ ε ς  ο ι  Υ π η ρ ε σ ίε ς  σ τ ις  ο π ο ίε ς  π ρ έ π ε ι  ν α  α π ε υ θ ύ ν ο ν  
«& ν α  κ ο ιν ο π ο ιο ύ ν τ α ι  ο ι  σ η μ α τ ικ έ ς  α ν α φ ο ρ έ ς  
τ ω ν  π ο ιν ικ ώ ν  α δ ικ η μ ά τ ω ν .

♦  Τα π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ α  α δ ικ ή μ α τ α  τ ο υ  ΙΙΚ &  τ ω ν  Ε ιό . Π ο ιν . Ν ό μ ω ν ,  
τ ις  α ν α κ ρ ιτ ικ έ ς  &  λ ο ιπ έ ς  ε ν έ ρ γ ε ιε ς ,  
κ α θ ώ ς  κ α ι σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ικ ά  δ ε ίγ μ α τ α  ε κ θ έ σ ε ω ν .

■4 _  Τιμή και των δύο τόμων 40*·
Τ η λ . Π α ρ α γ γ ε λ ία ς :

0944 514409, 210 5202292, 210 6913065 
210 6913115, 097 2280555, 210 6977401



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΕΛ. 360

D καθηγητής Γεώρ- 
γιος Πιπερόπουλος 
στο νέο του βιβλίο 

ασχολείται με τις μάστι
γες του τζόγου, του αλ
κοολισμού, των ναρκω
τικών, τις ψυχικές διατα
ραχές και την εγκλημα
τικότητα. Ο συγγραφέ
ας, αφού απογυμνώνει 
τους διάφορους μύθους 
που περιβάλλουν τις 
διάφορες εξαρτήσεις 
και αποκλίσεις του σύγ
χρονου ανθρώπου, προ

χωρεί σε μια δυναμική κοινωνιολογική και ψυχολογική 
προσέγγιση, που περιλαμβάνει τρεις ερμηνευτικούς 
άξονες:

- της κοινωνικής αποδιοργάνωσης 
- της προσωπικής απόκλισης από σταθερά πρότυπα 
- της σύγκρουσης συστημάτων αξιών.
Το βιβλίο απευθύνεται στο ευρύτερο αναγνωστικό 

κοινό που επιθυμεί να εντρυφήσει σε ζητήματα κοινωνι
κής παθολογίας και προβληματισμού, που αποτελούν 
οδυνηρή καθημερινή πραγματικότητα.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, 
ΕΚΔ. «ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ», ΣΕΛ. 439, 

ΤΗΛ. 210 3678800 
HTTPY/W W W.NB.ORG - E-MAIL: INFO@ NB.ORG.

Ηδημόσια ασφάλεια 
αναδεικνύεται, σήμε
ρα, σε μείζον διακύ- 

βευμα της αντεγκληματι- 
κής πολιτικής, αλλά και 
γενικότερα της διακυβέρ
νησης, άρρηκτα συνδεδε- 
μένο τόσο με τα δικαιώμα
τα των πολιτών στην 
ασφάλεια, όσο και με την 
ασφάλεια των δικαιωμά
των των πολιτών.

Η αναγωγή της ασφά
λειας του πολίτη σε πρό- 

κριμα για την ομαλή λειτουρ
γία της Δημοκρατίας και πλέον σε στα

θερή επιδίωξη των κρατών της Ενωμένης Ευρώ
πης μπορεί να συμβάλει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 
στη συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης, στο πλαίσιο του οποίου η 
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο σεβασμός 
της ετερότητας, η προστασία του πολυπολιτισμικού χα
ρακτήρα των κοινωνιών μας, η καταπολέμηση των ανι

σοτήτων, καθώς και η εμπέδωση της κοινωνικής αλλη
λεγγύης θα αποτελόσουν την αποτελεσματικότερη αντί
δραση απέναντι στο έγκλημα και την ανασφάλεια.

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τους εννοιολογι- 
κούς προσδιορισμούς της δημόσιας ασφάλειας, την 
εξέλιξη της εγκληματικότητας την τελευταία δεκαετία 
και τα σύγχρονα πρότυπα αντεγκληματικής πολιτικής, 
όπως αυτά διαμορφώνονται σε εθνικό και διεθνές επί
πεδο. Επίσης, γίνεται εκτενής ανάλυση των στοιχείων 
που συνθέτουν σήμερα το παγκοσμιοποιημένο - διεθνι
κό έγκλημα και το συμβατικό - εθνικό έγκλημα, καθώς 
και των νομοθετικών και αστυνομικών μέτρων που 
έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους. Τέλος, εξετά
ζονται, μέσα από μια συγκριτική προσέγγιση, οι πολιτι
κές που εφαρμόσθηκαν στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, για 
την αντιμετώπιση της καθημερινής εγκληματικότητας 
και την εμπέδωση της ασφάλειας του πολίτη και αξιο
λογείται η αποτελεσματικότητά τους.

ΤΟ ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
(Υπόμνημα εις το Ασμα των Ασμάτων)

ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΕΚΔ. «ΕΛΕΥΣΙΣ», 
ΣΕΛ. 287, ΤΗΛ. 2103632506

D μακαριστός, πρώην 
Μέγας Πρωτοσύ- 
γκελος του Πα

τριαρχείου Κωνσταντι
νουπόλεως και Μητρο
πολίτης Παραμυθίας, 
υπήρξε δεινός μελετη
τής, μεγάλος αρχαιο
γνώστης και πολυγρα- 
φότατος. Μεγάλο 
υπήρξε το ενδιαφέρον 
του -εκτός από τα εκ
κλησιαστικά θέματα- 
για γλωσσολογικά, 
ιστορικά και μυθολογι

κά θέματα, ενώ κατέβαλε ιδιαίτερες προσπάθειες για 
την αναγνώριση της ελληνικής γλώσσας ως μητέρας 
γλώσσας του αρχαίου κόσμου.

Κανένα βιβλίο της Παλαιός Διαθήκης δεν απασχό
λησε τόσο πολύ τους θεολόγους όσο το Άσμα Ασμά
των. Κριτικές πάμπολλες και αναλύσεις για την αλ
ληγορία του ποιήματος, για το φιλοσοφικό, το εκ
κλησιαστικό, το προφητικό και το θεολογικό του πε
ριεχόμενο, έγιναν από τον Μ. Αθανάσιο, τον Γρηγό- 
ριο Νύσσης, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος κ.α. Το συ
γκεκριμένο έργο του Αθηναγόρα, αποτελεί υπομνη- 
ματισμό στο γνωστό «Άσμα Ασμάτων» και όπως ανα
γνωρίζει ο καθηγητής Νεοκλής Σαρρής που έχει 
γράψει την εισαγωγή, «...οι διαπιστώσεις του Αθηνα- 
γόρα, για τη συγγένεια των ομηρικών και ευρύτερα 
των ελληνικών με το κείμενο του Άσματος των Ασμά
των’, σε μερικές περιπτώσεις συνιστούν επιστημονι
κό πασίδηλο, που είναι υποχρεωμένοι ιστορικοί και 
γλωσσολόγοι να λάβουν υπόψη τους».

(Το βιβλίο προσφέρεται με έκπτωση στους Αστυ
νομικούς). ο

\ΜΜΝ ΑΙ ΙΙΡΑ M M M F PH »

τό ιί > Ά σ μ α

Ασμάτων
.τ ί  a  α  / τωνΕλλήνων
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•  Σπίτι, έπιπλα, εφορία με το ίδιο προνομιακό επιτόκιο

•  Δυνατότητα χορήγησης καταναλωτικού δανείου* με 
το ίδιο επιτόκιο για στεγαστικό δάνειο από €  6.000.

•Έως 100% της εμπορικής αξίας.

•  Προέγκριση σε 24 ώρες.

•  Περίοδος χάριτος 3-18 μήνες.

•  Γενική Visa με ένα χρόνο δωρεάν συνδρομή.

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
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για την Τρομοκρατία
Ϊ

ο ενδιαφέρον των αναγνωστών αυξήθηκε μετά 
τις τελευταίες εξελίξεις περί τρομοκρατίας στη 
Χώρα μας. Παρακάτω παραθέτουμε μερικούς 
τίτλους βιβλίων που κυκλοφόρησαν στην Ελλά
δα για το θέμα.

Η παράθεση γίνεται από τα πιο πρόσφατα προς τα 
παλαιότερα. Τα βιβλία αφορούν είτε την εγχώρια είτε τη 
διεθνή τρομοκρατία. Για την επιλογή των τίτλων δεν τη
ρήθηκαν κριτήρια.

Η καταγραφή δεν είναι εξαντλητική γι’ αυτό μπορεί να 
διαφεύγουν μερικοί τίτλοι.

•  Συλλογικό (2002) Οι π ροκηρύξεις 1975-2002 όλα 
τα κείμενα της οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Κάκτος. 

•  Κασιμέρη Γιώργου (2002) Η επαναστατική οργά
νωση 17 Νοέμβρη. Καστανιώτης.

•  Leonardo Sciascia (2002) Η υπόθεση Μόρο. Πστάκης. 
•  Συλλογικό (2002) Η τρομοκρατία και η κοινωνία 

των πολιτών. Μεταίχμιο.
•  Λιβανίδη Τέλη (2001) Τρομοκρατία η μεγάλη απει

λή του 21ου αιώνα. Βιολογικός πόλεμος, τρομο
κρατία στο διαδίκτυο, δ ιαβόητες τρομοκρατικές  
οργανώσεις. Anubis.

•  Μίλερ Τζούντιθ, Ένγκελμπεργκ Στίβεν Μπρόουντ, 
Γουίλιαμ (2001) Μπροστά στη βιολογική απειλή. 
Τα βιολογικά όπλα και ο μυστικός πόλεμος της  
Α μερικής. Νέα Σύνορα.

•  Λάγκε Έρση (2001) Βιοχημική τρ ο μ ο κρ ατία .
Περίπλους.

•  Γρίβα Κλεάνθη (2001) Τρομοκρατία. Ένα προνο
μιούχο μέσο άσκησης πολιτικής. Το ΝΑΤΟ και η 
επιχείρηση Gladio. Παπαζήσης.

•  Λοβέρδου Ανδρέα (2001) Η νέα τρομοκρατία με 
αφορμή την 11η Σεπτεμβρίου. Ινδικτος.

•  Cooley John (2001) Τρομοκρατία. Ανίεροι πόλε
μοι. Ελληνικά Γράμματα.

•  Στριγά Αθανάσιου (2001) Τρομοκράτες στη Νέα  
Υόρκη. Παγκόσμιος εφιάλτης. Κάδμος.

•  Συλλογικό (2001) Οσάμα Μ π ινΛάντεν. Τρομοκρά
της ή ιδεολόγος; Κάδμος.

•  Αποστολόπουλου Απόστολου (2001) Η παγκοσμιο
ποίηση και η τρομοκρατία. Νέα Σύνορα-Λιβάνης.

•  Μπόση Μαίρης (2000) Π ερ ί του ορισμού της Τρο
μοκρατίας. Τραυλός.

•  Chomchy Noam (2000) Η κουλτούρα της τρομο
κρατίας. Νέα Σύνορα-Λιβάνης.

•  Μπόση Μαίρης (1999) Ζητήματα ασφάλειας στην 
νέα τάξη  πραγμάτων. Παπαζήσης.

•  Μπελαντή Δημήτρη (1999) Α ντιτρ ο μ ο κ ρ α τική  
ν ο μ ο θ εσ ία  και αρχή το υ  κ ρ ά το υ ς  δ ικα ίο υ . 
Σάκκουλας.

•  Κατσαρού Στέργιου (1999) Εγώ ο προβοκάτορας, 
ο τρομοκράτης. Η γοητεία της βίας. Μαύρη Λίστα. 

•  Ράντελ Μάϊκλ & Σμιθ Μάϊκλ-Στίβεν (επιμ) (1999) Ο

Τσε Γκεβάρα και το FBI. Ο απόρρητος φάκελος  
των μυστικών υπηρεσιών για τον λατινοαμερικα
νό επαναστάτη. Μαύρη Λίστα.

•  Στριγά Αθανάσιου (1998) Τρομοκρατία. Νέα Θέσις.
•  Δασκαλοπούλου-Λιβαδά Φανής (1998) Τ ρ ο μ ο 

κρατία. Ν εό τερ ες  ε ξε λ ίξ ε ις  στο δ ιεθ ν ές  δ ίκα ιο . 
Σάκκουλας.

•  Βιδάλη Σοφίας (1997) Η τρομοκρατία στην Ιταλία 
κατά τη δεκαετία  του 7 0 .  Εγκληματολογική και 
σωφρονιστική προσέγγιση. Σάκκουλας.

•  Βαγκ Τομ (1997) Η ομάδα Μ π αάντερ-Μ άινχοφ, η 
RAF και η ένοπλη πάλη στη Γερμανία 1963-1993. 
Ελεύθερος Τύπος.

•  Μπελαντή Δημητρίου (1997) Αντιτρομοκρατική νο
μοθεσία και αρχή του κράτους δικαίου. Μελέτες 
Δημοσίου Δικαίου 6, Σάκκουλας.

•  Μπόση Μαίρης (1996) Ελλάδα και τρομοκρατία.
Σάκκουλας.

•  Βουαγιέ 1.(1995) Αντισανγκουινέτι. Π ερ ί τρομο
κρατίας και μυθολογίας. Ελεύθερος Τύπος.

•  Στυλιανέα X. (1993) Το κο ινω νικό  φ α ιν ό μ εν ο  
τη ς  τρ ο μ ο κ ρ α τ ία ς  και τα  ανθρώ π ινα δ ικα ιώ μα
τα . Σάκκουλας.

•  Falcone G. & Povovani Μ. (1993) «Κόζα Νόστρα». 
Ο δικαστής και ο «έντιμος». Φυτράκη.

• Ίδρυμα Πολιτικών Μελετών και Επιμόρφωσης 
(Ι.ΠΟ.Μ.Ε.) Συλλογικό έργο (1993) Τρομοκρατία  
και μέσα ενημέρω σης. Ελληνική Ευρωεκδοτική.

•  Κλάιν Χανς Γιοακίμ (1993) Ρέκβιεμ για έναν αντάρ
τη πόλεων. Ελεύθερος Τύπος.

•  Δεληολάνη Δ. (1992) Το φαινόμενο της τρομοκρα
τίας. Η άνοδος και η πτώση των Ερυθρών Τα
ξιαρχιών. Νέα Σύνορα.

•  Κομμένου Π. (1992) Τρομοκρατία. Θεωρία και 
πράξη. Ελλαδική-Διεθνής. Ελληνική Ευρωεκδοτική

•  Herman S. Ε. & O’Sullivan G. (1992) Η βιομηχανία  
της «τρομοκρατίας». Το Ποντίκι.

•  Φραντσεσκίνι Α., Μπούφα Β., Τζιουστολίτζι, Φ. 
(1991) Εμείς οι τρομοκράτες. Η ιστορία των Ερυ
θρών Ταξιαρχιών. Ελεύθερη Σκέψις.

•  Βαμβούκου Αθανασίου, (1991) Τρομοκρατία και 
δ ιεθνές  δίκαιο. Σάκκουλας.

•  Solano Α., Βενάρδου Π., Βακκά Κ. (1991) Στους λα
βύρινθους της τρομοκρατίας. Το Κλειδί.

•  Τερζάκη Φώτη (1991) Φ ιλελευθερισμός και τρομο
κρατία. Απόπειρα.

•  Σμιτ, Καρλ (1990) Η θεω ρία του αντάρτη. Παρεμ
βολή στην έννοια του πολιτικού. Πλέθρον.

•  Μπάουμαν Μπόμυ (1989) Οδοιπορικό ενός τρομο
κράτη σε 33 χώρες. Βιβλιοπέλαγος.

•  Merleau-Ponty Μ. (1988) Ανθρωπισμός και τρομο
κρατία. Εξάντας.

•  Λομβέρδου Ανδρέα (1988) Παρεκκλίσεις πολιτι
κής συμπεριφοράς και Σύνταγμα. Πολιτικό έγκλη
μα, τρομοκρατία, πολιτικό άσυλο. Εξάντας.
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

•  Κουκουτσάκη Αφροδίτης (2002) Οι σχοινοβάτες. 
Κριτική.

•  Καραβούλια Τρύφωνα (2002) Τρομοκρατικές συγ
γένειες . Οξύ.

•  Νεγρεπόντη Αμαλίας (2001) Αγαπημένε μου τρο
μοκράτη. Λιβάνης-Νέα Σύνορα

•  Ευθυμιάδη Νένης (2000) Οι Τυχοδιώ κτες. Ελληνι
κά Γ ράμματα.

• Νόλλα Δημήτρη (1994) Ο άνθρωπος που ξεχά-
στηκε. Καστανιώτης.

•  Ευθυμιάδη Νένης (1993) Οι πολίτες της σιωπής.
Καστανιώτης

• Σεμπρούν Χόρχε (1992) Η επιστροφή του Νετσά- 
γιεφ . Εξάντας.

•  Κατακουζηνού Γ. (1990) 17 Νοέμβρη - Συνωμοσία.
Ελεύθερη Σκέψις. □

Αστυν. Α ’ Ιωσήφ Καμπανάκης

Λοβέρδου Ανδρέα (1987) Για την τρομοκρατία και 
το Πολιτικό έγκλημα. Σάκκουλας.
Παπαδάτου Π. (1987) Η τρομοκρατία. Σάκκουλας 
Μπενουά Αλαίν ντε & Χερτ Ρόμπερτ ντε (1987) 
Τρομοκρατία: Γιατί το αληθινό πρόβλημα δεν  
ετέθη  ποτέ. Ελεύθερη Σκέψις.
Χαλαζιά Χρήστου (1987) Η ιδεολογία της Ε.Ο. 17 
Νοέμβρη και του Ε.Λ.Α. Βασδέκης.
Καραμπελιά Γιώργου (1986) Ένοπλη πάλη και 
εναλλακτικό κίνημα. Εναλλακτικές Εκδόσεις. 
Jacquard Roland (1986) Οι μυστικοί φάκελοι της  
τρομοκρατίας. Ροές.
Ζαμόισκι Λ. (1986) Τα κρυφά ελατήρια της δ ιε
θνούς τρομοκρατίας. Σύγχρονη Εποχή.
Μπάουμαν Μπόμπυ (1986) Πως άρχισαν όλα. Η 
ιστορία ενός προλετάριου που έγινε αντάρτης  
πόλης. Ελεύθερος Τύπος.
Καράμπελα Γιώργου (1985) Το Ελληνικό αντάρτι
κο πόλεων: 1974-1985. Ρόπτρο.
Καραμπελιά Γιώργου, Ράπτη, Μιχάλη (Πάμπλο), 
Χρυσόγελου Ν. (1985) Έ να εναλλακτικό επανα- 
σταστικό κίνημα. Εναλλακτικές Εκδόσεις. 
Φεραγιόλι Λουττζι (1985) Βία και πολιπκή. Στοχα- 
στής.
Μπέλ Χάινριχ (1985) Η χαμένη τιμή της Κατερίνας  
Μπλουμ ή πως γεννιέται η βία και που μπορεί να 
οδηγήσει. Γράμματα.
Μαριγκέλα, Κάρλος (1985) Το εγχειρ ίδ ιο  του  
αντάρτη των πόλεων. Ελεύθερος Τύπος.
Νέγκρι, Κούρτσιο, Σκαλτσόνε, κ.α. (1983) Αυτοκρι
τική του αντάρτικου. Κομμούνα.
Κον Μπεντίτ, Ντανιέλ (1983) Γερμανία, από την  
Raf στους Πράσινους. Εναλλακτικές Εκδόσεις. 
Σανγκουινέτι Τζανφράνκο (1982) Περί της τρομο
κρατίας και του κράτους. Πρώτη κοινολόγηση της  
πρακτικής και της θεω ρίας της τρομοκρατίας. 
Ύψιλον.
Marenssin Emil Φράξια Κόκκινος Στρατός (Μ πάα- 
ντερ-Μ άινχοφ). Διεθνής Βιβλιοθήκη.
Συλλογικό Στους λαβύρινθους της τρομοκρατίας.
Νέα Σύνορα-Λιβάνης.
Βανεγκέμ Ραούλ (χ.χ) Τρομοκρατία ή επανάστα
ση; Ελεύθερος Τύπος.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ CRACKING

Από το Τ μήμα Οικονομικών Εγκλημάτων της Δ/νσης Α
σφάλειας Αττικής ερευνήθηκε υπόθεση ηλεκτρονι
κού εγκλήματος, κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγε

λίας Πρωτοδικών Αθηνών, ύστερα από μηνυτήρια ανα
φορά από εκπρόσωπο ελληνικής εταιρείας πληροφορι
κής, η οποία έχει έδρα την Αθήνα. Συγκεκριμένα, καταγ
γέλθηκε ότι άγνωστοι δράστες διείσδυσαν στα υπολογι
στικά συστήματα της προαναφερόμενης εταιρείας, δια
μέσου του Διαδικτύου (Internet) και κατέστρεψαν εντε
λώς δέκα (10) υπολογιστικά συστήματα.

Οι εν λόγω δράστες ξεκίνησαν την ηλεκτρονική τους 
διείσδυση στα υπολογιστικά συστήματα από την Αγγλία 
και μετά από πολυήμερες προσπάθειες κατόρθωσαν να 
διεισδύσουν σ’ αυτά και να καταστρέψουν ολοσχερώς η
λεκτρονικά αρχεία και λογισμικό υλικό αξίας 
100.000.000 δραχμών.

Κατόπιν των παραπάνω, παγιδεύτηκαν ηλεκτρονικά τα 
μηχανήματα της προαναφερόμενης εταιρείας, και εντο
πίστηκαν ηλεκτρονικά ίχνη των εν λόγω crackers.

Στη συνέχεια, και μετά από διεθνή αστυνομική συνερ
γασία, εντοπίστηκαν οι δράστες, οι οποίοι ήταν Έλληνες 
φοιτητές και διέμεναν σε πόλη της Αγγλίας. Ακολούθως 
πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία που διέμεναν, ό
που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συστήματα ηλεκτρονι
κού υπολογιστή, αντίγραφατων οποίων ζητήθηκαν για ε
ξερεύνηση αυτών από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, 
καθ’ όσον οι παράνομες πράξεις έγιναν στην χώρα μας.

Κατά την έρευνα τις υπόθεσης, η εταιρεία εδέχθη νέα 
ηλεκτρονική εισβολή, πλην όμως, είχε λάβει μέτρα προ
στασίας και δεν κατόρθωσαν να εισβάλουν σε αυτή οι ει
σβολείς. Τα ηλεκτρονικά ίχνη που άφησαν με τη νέα αυτή 
προσπάθεια, έδωσαν τηνταυτότητατωνπροαναφερομέ- 
νων δραστών.

Σε έρευνα που έγινε σε οικία του ενός εκ των δύο 
δραστών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος αποθη
κευτικών μέσων, σκληρών δίσκων και ένας φορητός η
λεκτρονικός υπολογιστής. Κατά την εξέτασή του ο 
δράστης κατέθεσε ότι συνελήφθη από την Μητροπολι- 
τική Αστυνομία της Αγγλίας, για την υπόθεση της πα
ραπάνω εταιρείας μαζί με έναν Έλληνα συμφοιτητή 
του, αλλά δεν απεδέχθη τις κατηγορίες που του απαγ
γέλθηκαν.

Το Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων της Δ/νσης Ασφά
λειας Αττικής συνεργάσθηκε για πρώτη φορά σε τέτοιο ε
πίπεδο εξιχνίασης διαδικτυακού εγκλήματος, με το αρ
μόδιο τμήμα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Αγ
γλίας (Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος) στα πλαίσια 
της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των δρα
στών διαβιβάσθηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Α
θηνών.

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Α πό το Τμήμα Εκβιαστών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττι
κής συνελήφθησαν οι, Βασίλειος Σιδηρόπουλος, 
Χρήστος Σκότης και Χρήστος Παπαθανασίου κατη

γορούμενοι ότι μαζί με άλλους άγνωστους συνεργούς εί
χαν συστήσει εγκληματική οργάνωση και διέπρατταν από

διετίας και πλέον κλοπές αυτοκινήτων, εκβιάσεις, εμπρη
σμό και εκρήξεις κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Από την έρευνα που διενήργησε η ανωτέρω Υπηρεσία 
προέκυψε ότι οι συλληφθέντες είναι δράστες:

α. της έκρηξης σε εργαστήριο χρυσοχοΐας, στο Βύρω
να Αττικής και εν συνεχεία εκβίασης σε βάρος του ιδιο
κτήτη του.

β. Των κλοπών αυτοκινήτων από έκθεση αυτοκινήτων 
στον Άλιμο Αττικής και εν συνεχεία εκβίασης σε βάρος 
του ιδιοκτήτη της έκθεσης.

γ. Τριών εκρήξεων σε εκθέσεις αυτοκινήτων και ε
μπρησμό σε μια από αυτές, στις περιοχές Αλίμου, Αμφι- 
θέας και Ηλιούπολης.

δ. Συνεχείς εκβιάσεις σε βάρος δύο εκ των ιδιοκτητών 
των εκθέσεων αυτοκινήτων.

ε. Κατάρτιση πλαστού δελτίου αστυνομικής ταυτότη
τας, με το οποίο άνοιξαν τραπεζικό λογαριασμό, πήραν 
κάρτα ανάληψης χρημάτων και χρησιμοποιώντας το 
Διατραπεζικό Σύστημα έκαναν αναλήψεις από ATM 
Τραπεζών, των χρημάτων που κατέθεταν οι παθόντες - ι
διοκτήτες.

Οι δράστες με τη δικογραφίαπου σχηματίσθηκε σε βά
ρος τους οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδι- 
κών Αθηνών . Η έρευνα συνεχίζεται για την διαπίστωση 
τυχόν εμπλοκής των δραστών και σε άλλες παρόμοιες υ
ποθέσεις οι οποίες διαπράχθηκαν με τον ίδιο τρόπο δρά
σης.

Η ΘΕΑ ΚΥΒΕΛΗ ΣΤΟ «ΣΦΥΡΙ»

Α πό το Τ μήμα Αρχαιοκαπηλίας της Δ/νσης Ασφάλειας 
Αττικής συνελήφθη στις Ροβιές Εύβοιας ο Α.Φ., ο ο
ποίος λίγο πριν τη σύλληψή του διαπραγματευόταν 

την πώληση

α. ενός μαρμάρινου αγαλματιδίου ένθρονης Κυβέλης, 
ύψους 25 εκατοστών, των ελληνιστικών χρόνων, 

β. Ένα χάλκινο ειδώλιο τράγου της κλασικής εποχής, 
γ. Ένα χάλκινο ζωόμορφο εξάρτημα σκεύους,
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δ. Επτά ασημένια και σαράντα πέντε χάλκινα νομίσμα
τα διαφόρων εποχών και πόλεων.

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα επεδείχθησαν σε αρχαι
ολόγο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών, ο 
οποίος απεφάνθη προφορικά ότι εμπίπτουν στις διατά
ξεις του νόμου «Περί αρχαιοτήτων».

Η ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΥ...

Α πό το Τ μήμα Αρχαιοκαπηλίας της Δ/νσης Ασφάλειας 
Αττικής συνελήφθη ο σιδηρουργός Γ. Μ., διότι σε νο
μότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες του 

στον Κολωνό Αττικής και στην Βίνιανη φωκίδας, βρέθη
καν και κατασχέθηκαν ως παρανόμως κατεχόμενα τα ε
ξής αρχαία αντικείμενα: ένα προϊστορικό χάλκινο περίο
πτο, δύο χάλκινες πόρπες, ένα χάλκινο φυλλόχσχημο πε
ρίοπτο, μια ασημένια απόληξη φιλίου με μορφή φιδοκε- 
φαλής, ένας μολύβδινος αστράγαλος, δύο μολύβδινα 
σταθμία, μια πήλινη πρόχους, σαράντα τέσσερα χάλκινα 
νομίσματα υστερορωμάίκά και λίγα βυζαντινά, μια μαρ
μάρινη επιτύμβια πλάκα των ρωμαϊκών χρόνων, όστρακα 
από αμφορείς και σκύφους, ένα πήλινο λυχνάρι του 3ου 
π.Χ. αιώνα, μια σιδερένια αιχμή δόρατος και μία αιχμή βέ
λους, ένας μεταλλικός σταυρός, ένα σιδερένιο δακτυλίδι, 
δεκάδες χάλκινων και μολύβδινων ελασμάτων, ένα χάλκι
νο περίοπτο, δύο ασημένια νομίσματα της κλασικής επο
χής, οκτώ χάλκινα νομίσματα της ρωμαϊκής εποχής, δέκα 
χάλκινα νομίσματα των βυζαντινών χρόνων, πολλά νομί
σματα της υστεροβυζαντινής εποχής, δεκάδες θραύσμα
τα αγγείων και μεταλλικών αντικειμένων και δύο ανιχνευ
τές μετάλλων.

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα επεδείχθησαν σε αρμό
διους αρχαιολόγους του Εθνικού Αρχαιολογικού και Βυ
ζαντινού Μουσείου Αθηνών, οι οποίοι απεφάνθησαν προ
φορικά ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου «Περί αρ
χαιοτήτων».

ΜΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΤΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ...

Α πό άνδρες του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της 
Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής συνελήφθη ο I. Γ., διότι 
σε έρευνα που διενεργήθηκε στην κατοικία του βρέ

θηκαν και κατασχέθηκαν ως παρανόμως κατεχόμενα: 
μια μαρμάρινη λήκυθος των κλασικών χρόνων, ένα τμή
μα επίστεψης στήλης με ανάγλυφα ανθέμια των πρώτων 
χριστιανικών χρόνων, ένα μαρμάρινο βυζαντινό αρχιτε
κτονικό μέλος με ανάγλυφη διακόσμηση, ένα μαρμάρινο

ρωμαϊκό κιονόκρανο, ένα ασημένιο αθηναϊκό τετρά
δραχμο του 5ου αιώνα π.Χ. και ένας σκελετός από κλεμ
μένο μοτοποδήλατο.

Τα κατασχεθέντα αρχαία αντικείμενα σύμφωνα με 
τους αρχαιολόγους του Εθνικού Αρχαιολογικού Μου
σείου εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου «Περί προ
στασίας αρχαιοτήτων και της εν γένει πολιτιστικής κλη
ρονομιάς».

... ΟΤΑΝ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

νδρες του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της Δ/νσης
Ασφάλειας Αττικής, μετά από διασταυρωμένες πλη- 

11 ροφορίες, πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικούς ελέγ
χους σε εννέα κοσμηματοπωλεία στα Φηρά της Σαντο
ρίνης όπου βρήκαν και κατάσχεσαν συνολικά 234 χάλκι
να νομίσματα διαμορφωμένα σε κοσμήματα. Τα νομί
σματα τα οποία κατασχέθηκαν στα καταστήματα αυτά 
εξετάσθηκαν από αρμόδιο αρχαιολόγο του Αρχαιολογι
κού Μουσείου Θήρας, ο οποίος αποφάνθηκε προφορι
κά ότι όλα εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του 
νόμου «Περί προστασίας αρχαιοτήτων» και χρονολο
γούνται στους ελληνιστικούς και μεσοβυζαντινούς χρό
νους. Στη συνέχεια συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες ή οι 
υπεύθυνοι των κοσμηματοπωλείων και με τις δικογρα
φίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος τους οδηγήθηκαν 
στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Νάξου.

ΕΦΟΔΟΙ ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ

Μετά από έφοδο που πραγματοποίησαν άνδρες της 
Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ/νσης Ασφά
λειας Αττικής στον καταυλισμό αθίγγανων Αγίου 

Σωτήρος Μενιδίου, στο Παγκράτι και στα Πετράλωνα,
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συνέλαβαν τον Ε. Λ., τον Θ. Λ. και την Μ. Κ. Στην κατοχή 
των ανωτέρω βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περίπου μισό 
κιλό ακατέργαστης ινδικής κάνναβης, πέντε αυτοσχέδια 
σακουλάκια που περιείχαν ηρωίνη, δύο δισκία ecstasy, 
ένα δισκίο μεθαδόνης και πολλά δισκία και κάψουλες 
άγνωστης χημικής σύστασης. Οι συλληφθέντες με τη δι
κογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδηγήθη
καν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΟΥΦΤΑ ΕΥΡΩ

Ιυνελήφθησαν στα όρια του αυτοφώρου, από άνδρες 
της Υποδ/νσης Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής της 
Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής οι Tomas Ρίοζ και Franko 

Gorgis κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία εκ προθέ- 
σεως, ληστεία κατά συρροή και συναυτουργία και πα
ράνομη οπλοκατοχή - οπλοχρησία.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση οι ανωτέρω 
μπήκαν στο κατάστημα πώλησης ποτών του Αντωνίου 
Σιμιτζή και του επιτέθηκαν καταφέρνοντάς του επανει
λημμένα πλήγματα σε διάφορα σημεία του σώματός 
του προκειμένου να τον ληστέψουν. Το θύμα, βαρύτατα 
τραυματισμένο βγήκε από το κατάστημά του και ζήτησε 
βοήθεια από θαμώνες παραπλήσιου εντευκτηρίου και 
στη συνέχεια μεταφέρθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο 
νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου κατέληξε.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε βρέθηκε πλήθος 
στοιχείων και στη συνέχεια βρέθηκε η μοτοσικλέτα που 
χρησιμοποίησαν οι δράστες καθώς και ο ιδιοκτήτης της, 
Tomas Pioz, ο οποίος συνελήφθη και ομολόγησε ότι 
ήταν παρών στο έγκλημα. Επίσης, ισχυρίσθηκε ότι με 
τον Franko Gorgis, που είναι ο αυτουργός, αφαίρεσε 
από τα ενδύματα του θύματος το χρηματικό ποσόν των 
800 ευρώ, ενώ προσπάθησε ανεπιτυχώς να πάρει και τα 
χρήματα που υπήρχαν στην ταμειακή μηχανή. Προσα- 
γόμενος και εξεταζόμενος ο Franko Gorgis, ομολόγησε 
τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείτο.

ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Από το Γραφείο Κρατικής Ασφάλειας της Υποδ/νσης 
Ασφάλειας Ηρακλείου Κρήτης εξαρθρώθηκε εγκλη
ματική οργάνωση που αποτελείτο από έξι άτομα, 

εναντίον των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για συ
γκρότηση εγκληματικής ομάδας, έκρηξη, φθορά ξένης 
ιδιοκτησίας, απόπειρα εκβίασης και απάτη.

Συγκεκριμένα, σε αρτοποιείο ιδιοκτησίας του Γεωργί
ου Σαβοϊδάκη εξερράγη αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχα
νισμός με αποτέλεσμα το κατάστημα να υποστεί σοβα
ρές υλικές ζημιές. Στη συνέχεια, άγνωστα άτομα άρχι
σαν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον ιδιοκτήτη και 
απαιτούσαν την καταβολή 150.000.000 δραχμών προ
κειμένου να σταματήσουν τις σε βάρος των καταστημά
των του έκνομες ενέργειες.

Ο παθών, ακολουθώντας τις οδηγίες της ανωτέρω 
Υπηρεσίας συνομίλησε στο τηλέφωνο μαζί με τα άγνω
στα άτομα που του τηλεφωνούσαν, αρνήθηκε την κατα
βολή του ποσού που του ζητούσαν, το οποίο μετά από 
επανειλημμένα τηλεφωνήματα μείωσαν σταδιακά στα 
50.000.000 δραχμές, ποσό που επίσης αρνήθηκε να κα
ταβάλει. Μετά από λίγες ημέρες εξερράγη νέος εκρη

κτικός μηχανισμός στο ίδιο κατάστημα προκαλώντας εκ 
νέου σοβαρές υλικές ζημιές. Την επομένη τα άγνωστα 
άτομα άρχισαν πάλι να τηλεφωνούν και να απαιτούν την 
καταβολή 50.000.000 δραχμών, για να μη συνεχίσουντη 
δραστηριότητά τους και σε άλλα καταστήματα του πα- 
θόντα εκφράζοντας απειλές και κατά της σωματικής 
ακεραιότητας του παθόντος.

Ο Σαβο'ίδάκης, κατά την τηλεφωνική συνομιλία που 
είχε, απάντησε στους εκβιαστές ότι κατέβαλε προσπά
θειες για τη συγκέντρωση των χρημάτων, ενώ συγχρό
νως προέβαλε διάφορες προφάσεις για τις δυσκολίες 
συγκέντρωσης ολόκληρου του ποσού, ενημερώνοντας 
παράλληλα και το Γραφείο Κρατικής Ασφάλειας Ηρα
κλείου, παραδίδοντας τις κασέτες στις οποίες καταγρά
φονταν τα τηλεφωνήματα.

Μετά από επισταμένες έρευνες του Γ ραφείου Κρατι
κής Ασφάλειας πιστοποιήθηκε η ενοχή των ανωτέρω έξι 
ατόμων εναντίον των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία 
η οποία διαβιβάσθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδι- 
κών Ηρακλείου.

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΠΛΑΣΤΩΝ ΕΥΡΩ

Ι
υνελήφθησαν από άνδρες του Α.Τ. Λιτόχωρου Πιε
ρίας σε τακτικό γενόμενο έλεγχο οι Βούλγαροι, 
Aleksandar Parakozov, Mihail Balkanski και Petar 
Balkanski, οι οποίοι εντός του αυτοκινήτου που επέβαι- 
ναν βρέθηκαν να κατέχουν 399 χαρτονομίσματα (ευρώ) 

εμφανώς πλαστά. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης 
ο Mihail Balkanski δήλωσε ότι αγόρασε στη Σόφια 400 
χαρτονομίσματα αξίας 50 ευρώ το καθένα, από άγνω
στο συμπατριώτη του, μη γνωρίζοντας ότι είναι πλαστά, 
προκειμένου να προβεί σε αγορά εμπορεύματος που θα 
μεταπουλούσε στη Βουλγαρία. Ο Petar Balkanski και ο 
Aleksandar Parakozov ισχυρίσθηκαν ότι δεν γνώριζαν 
για τα πλαστά χαρτονομίσματα, απλά έτυχε να συνταξι
δεύουν. Τα πλαστά χαρτονομίσματα κατασχέθηκαν και 
απεστάλησαν στη Δ/νση Εγκληματολογιών Ερευνών 
για εξέταση, ενώ το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι 
κατηγορούμενοι κατασχέθηκε και απεστάλη στο ΟΔΔΥ 
Λάρισας για φύλαξη. Οι κατηγορούμενοι με τη δικογρα
φία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον 
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κατερίνης.

ΕΡΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

Α πό το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Δ/νσης 
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης εξιχνιάσθηκε η ανθρωπο
κτονία από πρόθεση του Κωνσταντίνου Κουτσομύτη 

που έλαβε χώρα την 4.11.2002 έξω από κέντρο διασκέ
δασης (Living Room) της πόλης. Δράστες της ανθρω
ποκτονίας είναι οι Ν. Π. και Π. Π.

Το θύμα εμφανίσθηκε και απαιτούσε από το κέντρο 
διασκέδασης «Μάσκες», στο οποίο -σύμφωνα με την 
προανάκριση- προστάτευαν οι δράστες της ανθρωπο
κτονίας. Το θύμα, απαιτούσε από τους ιδιοκτήτες του 
κέντρου να απομακρύνουν τους ανωτέρω του αναθέ
σουν την προστασία.

Θύμα και δράστες συναντήθηκαν στο κέντρο Living 
Room, συνεπλάκησαν και ο Π.Π. τον πυροβόλησε οκτώ 
φορές με πιστόλι διαμετρήματος 9mm, με συνέπεια το

7 6 8



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002

στη. Περί τα τέλη Νοεμβρίου ο Georgi 
Kamishev επιβαίνοντας σε ΙΧΕ αυτοκίνητο 
με συνεπιβάτη τον συμπατριώτη του Iliya 
Danailov, εισήλθαν στη χώρα εισάγοντας 
ηρωίνη συνολικού βάρους 600 γραμμαρίων. 
Αυτή την ποσότητα την μετέφεραν από κοι
νού, όπως προέκυψε μετά από συνεχή πα
ρακολούθησή τους, παίρνοντας μέτρα προ
φύλαξης, όπου την απέκρυψαν σε συστάδα 
θάμνων, προκειμένου να παραληφθούν από 
άτομο άγνωστων στοιχείων.

Οι συλληφθέντες Georgi Kamishev και Iliya 
Danailov, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε 
σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ 
ΠΕΛΛΑ

Υ στερα από συντονισμένες ενέργειες αν- 
δρών του Τμήματος Ασφάλειας Έδεσσας, 
του Α.Τ. Σκύδρας, της Ομάδας Πρόληψης - 

Καταστολής Εγκληματικότητας και Συνοριο- 
φύλακες του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης 
Αριδαίας έγιναν πολυήμερες παρακολουθή
σεις και διενεργήθηκαν νομότυπες έρευνες 
στις οικίες δύο ημεδαπών, όπου βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν:

- δύο κιλά ηρωίνης
- 23 κιλά ακατέργαστης ινδικής κάνναβης 
-171 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης 
- μια ζυγαριά ακρίβειας.
Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχη

ματίσθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον Ει
σαγγελέα Πλημμελειοδικών Έδεσσας.

θανάσιμο τραυματισμό του.
Οι δράστες κατά την εξέτασή τους ισχυρίστηκαν ότι 

πρώτα ο Κουτσομύτης αποπειράθηκε να κάνει χρήση 
όπλου που κατείχε, το οποίο πριν την άφιξη των αστυ
νομικών στον τόπο του εγκλήματος έκρυψε φίλη του 
θύματος (Δ. Σ.). Μετά την πράξη τους οι δράστες διέ
φυγαν και το όπλο του εγκλήματος το έριξαν σε κάδο 
απορριμμάτων. Τόσο το όπλο του εγκλήματος όσο και 
το όπλο του θύματος βρέθηκαν με υπόδειξη των δρα
στών και κατασχέθηκαν.

Οι δράστες του εγκλήματος και η Δ.Σ. συνελήφθησαν 
και με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε παραπέμφθη- 
καν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΕΣ

Α πό την Υποδ/νση Δίωξης Ναρκωτικών της Δ/νσης 
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης εξαρθρώθηκε σπείρα 
ναρκωτικών, που δραστηριοποιείτο στην Β. Ελ

λάδα. Μετά από σχετικές πληροφορίες που περιήλ
θαν σε γνώση της Δίωξης και έρευνες που διεξήχθη- 
σαν, προέκυψε ότι Βούλγαρος Georgi Kamishev, 
έκρυβε ποσότητες ναρκωτικών ουσιών σε διάφορα 
σημεία των Εθνικών Οδών. Τις παραλαβές των ναρ
κωτικών ουσιών ρύθμιζαν οι κρατούμενοι των Φυλα
κών Λάρισας Α.Τ. και Ivaylo Kamishev, γιος του δρά-

ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΣ 
ΣΕ ΧΡΟΝΟ «ΟΤ»

νδρες του Τμήματος Ασφάλειας Έδεσσας σε συ
νεργασία με άνδρες των λοιπών Υπηρεσιών της Α.Δ. 

Π  Πέλλας κινητοποιήθηκαν άμεσα και με πλήρη συ
ντονισμό μόλις πληροφορήθηκαντην εξαφάνιση του γε- 
ωργοκτηνοτρόφου Ευαγγέλου Ποπτσή, κατοίκου του 
Δ.Δ. Μεσημεριού Πέλλας.

Όπως προέκυψε μετά τη διενέργεια προανάκρισης, 
στην περιοχή του Δ.Δ. Καισαρειανών Έδεσσας, ο Θ. Α., 
επίσης γεωργοκτηνοτρόφος, μετά από λογομαχία με 
τον εξαφανισθέντα, λόγω διαφορών τους σχετικά με τη 
βοσκή των ζώων τους, πυροβόλησε τον Ποπτσή με κυ
νηγετική καραμπίνα και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Στη 
συνέχεια, μετέφερε το πτώμα με το ΙΧΦ αυτοκίνητό του 
σε ορεινή δασώδη περιοχή όπου και το εγκατέλειψε σε 
χαράδρα 50 μέτρων.

Ο δράστης, ο οποίος προσήχθη την ίδια ημέρα στο 
Τμήμα Ασφάλειας ομολόγησε την πράξη του και ύστε
ρα από υπόδειξή του ανευρέθη το πτώμα του άτυχου 
Ποπτσή στην τοποθεσία Μέτσκιντο.

Ο δράστης με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε 
βάρος του οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδι- 
κών Έδεσσας. Q
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

TO ΣΧΕΔΙΟ «ΚΟΦΙ ΑΝΑΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

{
ε γεγονός πρώτου, και διεθνούς ενδιαφέροντος, εξε
λίσσεται το σχέδιο του ΓΓ του ΟΗΕ για την επίλυση 
του Κυπριακού. Οι δυο κοινότητες οδηγούνται σε 
σκληρές διαπραγματεύσεις. Το αποτέλεσμα ακόμη 
άγνωστο, πλην όμως είναι ενδιαφέρουσες οι ρυθμίσεις 

του «Σχεδίου» για την Αστυνομία της Ενιαίας Κύπρου. 
Στο άρθρο 29 του σχεδίου, στο τέταρτο μέρος της συμ
φωνίας, το οποίο αναφέρεται στους θεσμούς του κοι
νού κράτους προβλέπει σχετικά με την αστυνομία:

«Το κοινό κράτος θα έχει Αστυνομία, το προσωπικό 
της οποίας θα προέρχεται σε ίσο αριθμό από καθένα 
των «συστατικών κρατών». Η αστυνομία του κοινού κρά
τους θα ελέγχει τα σύνορα της Κύπρου και θα προστα
τεύει τόσο τους αξιωματούχους, τα κτίρια και την περι
ουσία του κοινού κράτους, όσο και τους ξένους αξιω- 
μστούχους και διπλωματικές αποστολές».

γανωμένο έγκλημα. Επίσης, θα ερευνά τις κατηγορίες 
για παραβάσεις των αστυνομικών καθηκόντων εκ μέ
ρους της Αστυνομίας του «κοινού κράτους» ή των «συ
στατικών κρατών», ή του άρθρου 6(3) (το Ανώτατο Δι
καστήριο θα επιλύει διαφωνίες μεταξύ των συστατικών 
κρατών....) και (4) του Συντάγματος, ύστερα από αίτημα 
οποιοσδήποτε αρχής του «κοινού κράτους» ή των «συ
στατικών κρατών».

Άρθρο 3: Συνεργασία

Η Κοινή Υπηρεσία Ερευνών και η Αστυνομία του «κοι
νού κράτους» θα συνεργάζονται μεταξύ τους, καθώς 
και με την Αστυνομία των «συστατικών κρατών», σε 
εφαρμογή της Συμφωνίας Συνεργασίας για θέματα 
αστυνομίας ανάμεσα στο «κοινό κράτος» και τα «συ
στατικά κράτη».

ΝΕΟ, ΥΠΕΡ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Στο Σχέδιο Παραρτήματος II του Συνημμένου 2 ,στο 
οποίο περιλαμβάνονται οι Συνταγματικοί Νόμοι, στα άρ

θρα 1,2 και 3 για τα θέματα αστυνομίας και κοινής υπη
ρεσίας ερευνών, προβλέπονται αναλυτικά τα εξής:

«Άρθρο 1: Αστυνομία «συστατικών κρατών»

Η αστυνομία κάθε «συστατικού κράτους» δεν θα 
αριθμεί περισσότερα από 700 άτομα σε προσωπικό, 
πλέον πέντε ατόμων για κάθε χίλιους κατοίκους κάθε 
«συστατικού κράτους». Η αστυνομία των «συστατικών 
κρατών» μπορεί να φέρει μόνον όπλα κατάλληλα για κα
θήκοντα συνήθους αστυνομικής δράσης.

Αρθρο 2: Κοινή Υπηρεσία Ερευνών

Θα υπάρξει μια Κοινή Υπηρεσία Ερευνών αποτελού- 
μενη από προσωπικό της αστυνομίας του «κοινού κρά
τους» και των «συστατικών κρατών», προερχόμενο σε 
ίσους αριθμούς από κάθε «συστατικό κράτος», και ανα- 
φερόμενη στον γενικό εισαγγελέα του «κοινού κρά
τους». Η Υπηρεσία θα καταπολεμά την τρομοκρατία τη 
διακίνηση ναρκωτικών, το ξέπλυμα χρημάτων και το ορ-

Η
Γερουσία με ψήφους 90 υπέρ και 9 κατά, ψήφισε 
την 19-11-02 τη δημιουργία ενός Υπερ-υπουργείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας με έδρα την Ουάσιγκτον, 
μετά από σφοδρές αντιπαραθέσεις και συζητήσεις με
ταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων.

Ο Πρόεδρος Μπους υποστήριξε ότι πρόκειται για ση
μαντικότατη νομοθετική καινοτομία και ότι η νέα υπηρε
σία θα επιφορτιστεί με την εσωτερική ασφάλεια των πο
λιτών. Αν και θα περάσουν ορισμένα χρόνια μέχρι η συ
γκεκριμένη υπηρεσία συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες 
αναμένεται να στελεχωθεί με 17.000 υπαλλήλους όπου 
αρχικά θα ηγείται αυτής ο Τομ Ριτζ, Δ/ντής του Γραφεί
ου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου σήμερα.

Στη νέα αυτή υπηρεσία θα δοθούν αρμοδιότητες με
ταξύ των άλλων και για θέματα μετανάστευσης, συνο
ριακής φύλαξης, διαχείρισης κρίσεων επεξεργασίας 
πληροφοριών κ.λ.π. καθώς και προστασίας του Προέ
δρου. To F.B.I και η C.I.A δε θα μετέχουν στη νέα αυτή 
υπηρεσία.

Ο Τ. ΜΠΛΕΡ ΕΞΑΠΟΛΥΕΙ ΠΟΛΕΜΟ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

D Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Τονυ 
Μπλερ, προωθεί νέες διατάξεις για βαρύτερες ποι
νές σε δράστες διαφόρων εγκληματικών πράξεων,

καθώς αρκετοί 
απ’ αυτούς 
που έχουν δια- 
πράξει σοβα
ρά αδικήματα 
συνεχίζουν να 
κυκλοφορούν 
ελεύθεροι.

Ο λόγος για 
την πρόταση 
της νομοθετι
κής αυτής αλ
λαγής είναι ότι 
το αίσθημα 
ασφάλειας του
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κοινού έχει τρωθεί και κυριαρχεί ανασφάλεια και δευτε- 
ρευόντως ότι δεν επιβάλλονται ανάλογης βαρύτητας 
ποινές με τα διαπραχθέντα εγκλήματα.

Ορισμένοι νομικοί κύκλοι ωστόσο εξέφρασαν επιφυ
λάξεις ως προς την πρωθυπουργική πρωτοβουλία υπο
στηρίζοντας ότι αφ’ ενός θα αποτελέσει σημείο πολιτι
κοποίησης για συζητήσεις γύρω από την ποινική δικαιο
σύνη, όπου ενδεχομένως να αυξήσει τον αριθμό των 
αθώων που θα οδηγούνται στις φυλακές.

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

καλύπτονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Ο Μπι Λά- 
ντεν είναι πολύ-δισεκατομμυριούχος. Ήταν πάμπλουτος 
πριν το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου και παραμένει.

«Στην Ιντερπόλ μετά την 11/09 άλλαξε τελείως η ορ
γάνωσή της. Χάρη στην κινητοποίηση του Γενικού 
Γραμματέα βρίσκεται σε εγρήγορση νυχθημερόν όλη 
την εβδομάδα. Παρόλα αυτά δεν ασχολείται μόνο με 
την Αλ Κάϊντα σε βάρος άλλων μορφών τρομοκρατίας».

ΠΟΡΝΕΙΑ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΟΕΛΕΙ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΕΙ 

ΤΟΥΣ ΠΡΟΑΓΩΓΟΥΣ

Π
αρατηρείται έξαρση των τρομοκρατικών κτυπημά
των μικρότερης εμβέλειας. Αυτά τα περιφερειακά 
χτυπήματα βοηθούν την Αλ Κάϊντα καθότι η οργά
νωση μπορεί να κινείται ανενόχλητη στέλνοντας ξεκά
θαρο μήνυμα στις Δυτικές κυβερνήσεις: «ο πόλεμός 

σας» ενάντια στην τρομοκρατία δεν τελειώνει, απλώνε

ται δυστυχώς σε όλες τις χώρες και κινητοποιεί τις τρο
μοκρατικές ομάδες».

Άλλωστε όλοι οι ειδικοί πληροφόρησης συμφωνούν 
ότι αυτή την περίοδο η Αλ Κάϊντα ετοιμάζει τρομοκρατι
κές ενέργειες μεγάλης εμβέλειας σε διάφορες χώρες 
συγχρόνως.

Δεν υπάρχει μια οργανωμένη στρατηγική. Όταν πι
στεύει κανείς στην αποτελεσματικότητα του τρόμου και 
υπάρχει ένας εχθρικός στόχος ξέρει κανείς τι θα κάνει. 
Η Αλ Κάϊντα δεν είναι η μόνη τρομοκρατική οργάνωση 
αλλά παρόλα αυτά κατέχει το μεγαλύτερο αριθμό θυ
μάτων τρομοκρατικών επιθέσεων.

Οι όμηροι στη Μόσχα, όπως και το δολοφονικό κτύ
πημα στο Μπαλί, αποτελούν δείγματα παγκοσμιοποίη
σης της τρομοκρατίας.

Το ρίσκο είναι παγκόσμιο. Καμία χώρα δεν είναι 
ασφαλής. Ακόμα και η Αυστραλία κινητοποιήθηκε να 
ορίσει ένα αστυνομικό της Ιντερπόλ υπεύθυνο μόνο για 
την τρομοκρατία.

Η Ευρώπη κατάφερε να έχει πολλές αστυνομικές επι
τυχίες. Όμως δεν έχουν εξαλειφθεί όλοι οι κίνδυνοι και 
είναι συνεχώς σε ετοιμότητα δράσης. Γίνονται έρευνες 
για να βρεθεί η πηγή χρηματοδότησης των τρομοκρατι
κών ενεργειών. Τα χρήματα που βοηθούν τις ενέργειες 
της Αλ Κάϊντα προέρχονται από ιδιωτικά κεφάλαια που

Ιο σχέδιο νόμου για την εσωτερική ασφάλεια προσπα
θεί να χτυπήσει το δίκτυο μαφίας. Η κυβέρνηση δη
λώνει ανοιχτή σε τροποποιήσεις και αναγγέλλει αλλα

γές του νόμου για την οργανωμένη εγκληματικότητα. 
Επίσης, ξαναβλέπει την έκθεση για την πορνεία προ- 

κειμένου να τη συμπληρώσει. Το παρά
πτωμα για άγρα πελατών και οι προβλεπό- 
μενες ποινές για την πορνεία, στο σχέδιο 
νόμου για την εσωτερική ασφάλεια του Νί- 
κολας Σαρκόζυ δεν είχε γίνει ομόφωνα 
αποδεκτό.

«Δεν μπορούμε να αρκεστούμε στο χτύ
πημα της πορνείας, χωρίς να χτυπήσουμε 
το δίκτυο των προαγωγών», δήλωσε στη 
Μοντ παλιός εισηγητής του σχεδίου νόμου 
προσανατολισμού και προγραμματισμού 
για την εσωτερική ασφάλεια.

Ο Εισηγητής εκφράζει την επιθυμία 
του για την τροποποίηση του άρθρου 29 
καθώς και για την άδεια οριστικής παρα
μονής και όχι προσωρινής στις αλλοδα
πές πόρνες που καταθέτουν μήνυση 
στον προαγωγό και προσθέτει: «Δεν 

πρέπει να στέλνουμε τα κορίτσια στο σφαγείο».
Τελικά πρόκειται να κατατεθούν 10 βελτιώσεις του 

νόμου όπου θα έχουν να κάνουν με τον αγώνα ενάντια 
στο δίκτυο μαφίας και μαστροπείας γεγονός που έγινε 
ομόφωνα αποδεκτό από τη Βουλή.

Π.Υ. Γ. ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ
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Νόμπελ Λογοτεχνίας 2002 «Αιώνας Πικάσο.....

[
ε έναν επιζήσαντα του Ολοκαυτώματος απένειμε η 
Σουηδική Βασιλική Ακαδημία το φετινό Νόμπελ Λο
γοτεχνίας. Πρόκειται για τον εβραϊκής καταγωγής 
Ούγγρο Ίμρε Κερτέζ, άγνωστο και αμετάφραστο στην 
χώρα μας. Σύμφωνα με το σκεπτικό της κριτικής επι

τροπής τιμάται γιατί μέσα από το έργο του «αναδεικνύ- 
ει την εύθραυστη ατομική εμπειρία απέναντι στις βάρ
βαρες αυθαιρεσίες της Ιστορίας».

Ο συγγραφέας γεννήθηκε στη Βουδαπέστη στις 9 
Νοεμβρίου 1929 και βίωσε τη φρίκη του ναζισμού, όταν 
το 1944 και σε ηλικία 15 χρόνων μεταφέρθηκε αρχικά 
στο Άουσβιτς και στη συνέχεια στο Μπούχενβαλντ, από 
όπου απελευθερώθηκε το 1945. Το γεγονός αυτό επα
νεμφανίζεται ως θέμα προβληματισμού στα βιβλία του. 
Ο 71χρονος Κερτέζ έχει μεταφραστεί στα γερμανικά, 
σουηδικά, γαλλικά και αγγλικά. Η είδηση της βράβευ
σης βρήκε τον Κερτέζ στο Βερολίνο, όπου ζει εδώ και 
ένα χρόνο διδάσκοντας στο Κολέγιο Επιστημών και 
γράφοντας ένα νέο βιβλίο, όπου αναφέρεται στο Ολο
καύτωμα, αλλά με κάδρο τη σημερινή Ουγγαρία της δη
μοκρατικής μετάβασης. «Το Νόμπελ είναι μια ανταμοιβή 
για όλη την ουγγρική λογοτεχνία. Το βρίσκω πολύ εν
διαφέρον το ότι βραβεύτηκα για ένα λογοτεχνικό έργο 
πάνω στο Ολοκαύτωμα και τη δικτατορία. Ίσως να είναι 
κι ένα μάθημα για όλες τις χώρες της Ανατολικής Ευ
ρώπης», δήλωσε ο τιμηθείς συγγραφέας. Μ ία από τις σημαντικότερες συλλογές του πλα

νήτη, με τίτλο «Ο Αιώνας του Πικάσο, ισπανι
κή τέχνη του 20ου αιώνα», ήρθε από το Μου

σείο Reina Sofia της Μαδρίτης στην Εθνική Πινακο
θήκη και σφράγισε το αθηναϊκό φθινόπωρο. Μπο
ρεί τα μυθικά ονόματα -Πικάσο 7 έργα, Νταλί 2,Μι- 
ρό 6, Τάπιες 3- να λειτουργούν σαν «κράχτες» ένα
ντι άλλων λιγότερων γνωστών, αλλά μεγάλων, 
όπως των Χουάν Γκρι, Τσιλίντα, Χουάν Μουνιόθ, 
Χριστίνα Ιγκλέσιας, Μπαρθελό κ.ά„ ωστόσο ολό
κληρη η έκθεση μοιάζει με την ιστορία μιας χώρας 
που συγκινεί ιδιαίτερα τους Έλληνες, όπως την κα

ταγράφει η τέχνη, λέει η διευθύντρια της Εθνι
κής Πινακοθήκης. «Ή τέχνη της Ισπανίας 

λειτουργεί ως παλμογράφος της Ιστο
ρίας», παρατηρεί η κ. Λαμπράκη-Πλάκα. 

Τονίζει επίσης και τον παιδαγωγικό χαρα
κτήρα της έκθεσης που προσφέρει και «αλληλο- 

γνωσία» μέσω της τέχνης, ή ουσιαστική γνωριμία 
με μία χώρα που έζησε «περιπέτειες ανάλογες με 
τις δικές μας: έναν αιματηρό εμφύλιο πόλεμο, μια 
μακρόχρονη δικτατορία, ενώ και οι δυο λαοί κατά- 
φεραν σχεδόν ταυτόχρονα να επαναφέρουν στη 
χώρα τους τη δημοκρατία».

Στην Έκθεση κυριαρχεί η «Γκουέρνικα», η «αντι
πολεμική κραυγή» που ο Πάμπλο Πικάσο ύψωσε εν 
βρασμώ ψυχής: δημιούργησε αυτό το τεράστιο έρ
γο σε διάστημα μόλις δύο μηνών, μετά τον βομβαρ
δισμό που σκόρπισε το θάνατο στη μικρή βασκική 
πόλη Γκερνίκα στις 27 Απριλίου 1937.

Η Έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 27 Ιανουάριου 
2003. Σπεύσατε...!
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Ο Νταλί στην Αθήνα.

Ε
παναλαμβάνω για πολλοστή φορά ότι από την εφηβεία 
μου είχα το ελάττωμα να επιτρέπω στον εαυτό μου τα 
πάντα, κι αυτό θεωρούσα ανέκαθεν αναφαίρετο δικαί
ωμα μου, μόνο και μόνο επειδή ονομαζόμουν Σαλβαντόρ 
Νταλί. Ποτέ δεν σταμάτησα να συμπεριφέρομαι, κατ’ αυ

τόν τον τρόπο και ποτέ δεν μετάνιωσα γι αυτό.
Τις παραπάνω φράσεις σημειώνει ο Νταλί στο ημερο
λόγιο του τον Αύγουστο του 1953, επιβεβαιώνοντας για 
πολλοστή φορά ότι ο κόσμος περιστρέφεται, γύρω από 
τον εαυτό του από την τρυφερή του κιόλας ηλικία. Την 
έμμονη ιδέα για τη μεγαλοφυΐα του, η οποία βρίσκεται

στον πυρήνα της πληθωρικής του ζωής, τροφοδοτούν 
ακατάπαυοτα οι εμμονές που τον κυνηγούν από τα παι
δικά του χρόνια.

Την προσωπική του μυθολογία, δίνει την αφορμή να 
διατρέξουμε η έκθεση που παρουσιάζει από 23 Οκτώ- 
βρη και για τρεις μήνες το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 
σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τέχνης «Reina 
Sofia» της Μαδρίτης και το Ίδρυμα Γκαλά - Σαλβαντόρ 
Νταλί του Φιγκουέρας. Τίτλος της «Σαλβαντόρ Νταλί. 
Μύθος και ιδιομορφία».

Ο Σαλβαντόρ Φελίπε Τζακίτο Νταλί γεννήθηκε τον 
Μάιο του 1904 στην επαρχιακή πόλη Φιγκέρες της Ισπα
νίας. Σήμα κατατεθέν, το ιδιόμορφο μουστάκι του: 
«Ήθελα να ξεπεράσω τον Νίτσε. Το δικό μου είναι λε
πτό, υπερρεαλιστικό, ορθολογιστικό, με τις άκρες του 
να σημαδεύουν τον παράδεισο...... Ήταν ζωγράφος,
γλύπτης, δημιουργός κοσμημάτων, σχεδιαστής θεατρι
κών κουστουμιών, συγγραφέας. Ο τίτλος της έκθεσης 
βασίζεται στο έργο του «Singulatities» (ιδιομορφίες) με 
το οποίο ο καλλιτέχνης σχολιάζει σκωπτικά την εκκε
ντρική του προσωπικότητα και τον μύθο που τον περι
βάλλει, αλλά και τους μύθους της ανθρωπότητας. Τα 
τριάντα έργα που περιλαμβάνει η έκθεση, δημιουργή- 
θηκαν από το 1920 έως και το 1983 και καταγράφουν σε

μεγάλο βαθμό την καλλιτεχνική πορεία του σουρεαλι
στή ζωγράφου.

Η έκθεση «Ο μύθος και η ιδιομορφία», κλείνει με έναν 
από τους τελευταίους πίνακες του Νταλί, το 1983, με 
σκηνές αποκλειστικά από το δωμάτιο του στη Φιγκέρες.

Ο Νταλί, με το μοναδικό έργο αλλά και την εκκεντρι
κή συμπεριφορά του, κατόρθωσε να δημιουργήσει ένα 
μύθο που δεν εξαντλήθηκε με το θάνατο του, αλλά συ
νεχίζει και απασχολεί πολλές γενιές μετά από αυτόν.

Μανόλης Αναγνωστάκης

νας από τους αντιπροσωπευτικότερους ποιη
τές της μεταπολεμικής γενιάς, ο Μανόλης 
Αναγνωστάκης τιμάται για το σύνολο του έρ

γου του με το Ειδικό Κρατικό Βραβείο Λογοτε
χνίας για το 2002, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον 
Μήτσο Αλεξανδρόπουλο, τον Ανδρέα Φραγκιά και 
τον Αλέξανδρο Αργυρίου, που είχαν βραβευτεί τα 
τελευταία χρόνια. Ο ποιητής, που το 1949 είχε κα
ταδικαστεί σε θάνατο από το έκτακτο στρατοδι
κείο για τις πολιτικές του ιδέες, μίλησε «για τα τε
λευταία σαλπίσματα των νικημένων στρατιωτών, 
για τις πυρπολημένες πόλεις και για το δάκρυ των 
μελλοθανάτων», ενώ από καιρό έχει αποφασίσει 

να σιωπά παραμένοντας πάντα σε εγρήγορση. 

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1925 και φοίτησε 
στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπι
στημίου. Εμφανίστηκε στα γράμματα το 1945 με 
την ποιητική συλλογή «Εποχές» και ήταν από το 
1949 έως το 1961 εκδότης του περιοδικού «Κριτι
κή». Τα βιβλία του, τα ποιητικά και τα δοκιμιακά, 
κυκλοφορούν από τις εκδόσεις «Νεφέλη».

ΠΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
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Ϊ
ην αυγή της 16ης Οκτωβρίου 2002, το κρουαζιε- 
ρόπλοιο World Renaissance (Παγκόσμια Αναγέν
νηση) κατέφθασε στον ιστορικό λιμένα του Ευνό- 
στου της αιγυπτιακής Αλεξανδρείας μεταφέρο- 
ντας την ελληνική αντιπροσωπεία που έλαβε μέ

ρος στις εκδηλώσεις για τα εγκαίνια της νέας 
Bibliotheca Alexandrine.

Το ίδιο βράδυ στην τελετή των εγκαινίων, αφού τελεί
ωσαν οι επίσημες ομιλίες του Προέδρου Μουμπάρακ 
και των άλλων αξιωματούχων, χορευτικό συγκρότημα 
από την ελληνική Αλεξάνδρεια, με μακεδονικές φορε
σιές, έδωσε παράσταση στον χώρο των Κήπων Αντω- 
νιάδη. Την επομένη ημέρα έγιναν τα επίσημα εγκαίνια 
του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δωρεά της 
Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, του Συνδέσμου 
Αποφοίτων Αβερωφείου Σχολής Αλεξανδρείας και άλ
λων Αλεξανδρινών, το οποίο φιλοτέχνησε ο γλύπτης

από τα ερείπια του Φάρου, μοιάζει σαν μια μεγάλη πύ
ρινη μπάλα που βυθίζεται στην Μεσόγειο. Μπροστά 
ακριβώς από την βιβλιοθήκη βρίσκεται ένα κυκλικό πλα
νητάριο καλυμμένο με αντανακλαστικά φύλλα.

Ο συμβολισμός της Βιβλιοθήκης

Η κυκλική γυάλινη οροφή με κλίση προς την θάλασ
σα, βυθισμένη εν μέρει σε μια πισίνα με νερό, συμβολί
ζει τον αιγυπτιακό ήλιο -ως δείγμα σεβασμού στην αρ
χαία σοφία- που με σύγχρονες προϋποθέσεις θα φωτί
σει τον κόσμο και τον ανθρώπινο πολιτισμό. (Ο αιγυ
πτιακός θεός Ρα, ο θεός - Ήλιος, στα ιερογλυφικά απει- 
κονίζετο σαν ένας απλός δίσκος).

Ο ηλιακός συμβολισμός τονίζεται και από την επιθυ
μία συμβολής στην κατανόηση μεταξύ των λαών και 
στην οικοδόμηση της ειρήνης. Γι’ αυτό το λόγο έχουν

ΝΕΑ BIBLIOTHECA
ALEXANDRIA
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Την μεθεπομένη, οι πρόε
δροι και τα μέλη των Μακεδονικών Συλλόγων πήγαν στη 
νέα Βιβλιοθήκη όπου σε επίσημη τελετή παρέδωσαν 
στη υπεύθυνη εξωτερικών σχέσεων κα Λάίλά Νταου- 
ντάρ, τέσσερις αυθεντικές παραδοσιακές γυναικείες και 
ανδρικές φορεσιές της Μακεδονίας για να εκτεθούν 
στο Μουσείο της Βιβλιοθήκης.

Η Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρείας 
ορθώνεται Οξανά

Η αρχική βιβλιοθήκη της Αλεξανδρείας φιλοξενούσε 
500.000 παπύρους, και αποτελούσε κέντρο πολιτισμού 
και επιστημοσύνης από τον 3ο π.Χ. αιώνα μέχρι τις πρώ
τες μετά Χριστόν δεκαετίες.

Η απόφαση να οικοδομηθεί μια νέα μεγάλη βιβλιοθή
κη στην Αλεξάνδρεια ελήφθη τον Φεβρουάριο του 1990, 
με την υπογραφή της Διακήρυξης του Ασσουάν, από 
διακεκριμένες προσωπικότητες. Η διακήρυξη έδωσε 
την δικαιοδοσία στον Αιγύπτιο καθηγητή Ζαχράν να κα
τασκευάσει μια νέα Βιβλιοθήκη, στην θέση του παλατι
ού της Κλεοπάτρας, αξίας περίπου 200.000.000 δολα
ρίων, που θα στεγάσει 8.000.000 τόμους βιβλίων.

Παρά το βαρύ ιστορικό παρελθόν, ο Ζαχράν δεν ήθε
λε μόνο να αναβιώσει παλιά σχέδια, αλλά να φτιάξει μια 
βιβλιοθήκη για τον 21ο αιώνα. Η σχεδιαστική ομάδα 
ήταν νορβηγική σε συνεργασία με Αιγυπτίους μηχανι
κούς, και οι κατασκευαστές Βρετανοί.

Το οικοδόμημα έχει μια κεκλιμένη κυκλική γυάλινη 
οροφή διαμέτρου 160 μέτρων. Αν την κοιτάξει κανείς

χαραχθεί στους γρανίτινους τοίχους της όλες οι γρα
φές του κόσμου, από την ελληνική και αραβική γραφή 
μέχρι την κινεζική.

Ανοιγμα προς το Μέλλον

Η μοναδική αίθουσα της βιβλιοθήκης, η οποία μπορεί 
να δεχθεί μέχρι και 2.000 αναγνώστες, είναι η μεγαλύ
τερη αναγνωστική αίθουσα στον κόσμο. Ένα αιγυπτιακό 
λογισμικό επιτρέπει να εμφανίζονται στην οθόνη αρχαία 
χειρόγραφα και αρκεί να αγγίξει κάποιος την οθόνη για 
να αλλάξει σελίδα.

Ο Ζαχράν περιγράφει τη νέα Βιβλιοθήκη σαν ένα ευ
φυές κτίριο, όπου οι υπολογιστές ελέγχουν την πρόληψης 
πυρκαγιάς, το φωτισμό και τα συστήματα προστασίας 
από τις κλοπές. Τα παράθυρα του κτιρίου καθαρίζονται 
αυτόματα και τα θεμέλιά του είναι συνδεδεμένα με το κε
ντρικό σύστημα ελέγχου για περισσότερη ασφάλεια.

Πολλοί οργανισμοί έχουν προσφέρει βιβλία. Το Βρε
τανικό Συμβούλιο έχει προσφέρει τα καλύτερα έργα της 
βρετανικής λογοτεχνίας και πιστεύεται ότι θα προσφέ
ρει αντίγραφα από την μεγάλη συλλογή αραβικών χει
ρογράφων που διαθέτει. Η Ισπανία έχει αναλάβει επίσης 
να αντιγράψει μεγάλο μέρος αραβικών χειρογράφων 
του μουσείου Εσκοριάλ.

Λέων. Αποσκίτης
(Τα εγκαίνια της νέας Βιβλιοθήκης είχαν πρόγραμματισθεί να γιορ- 

τασθούν τον Απρίλιο, αλλά τα σχέδια ματαιώθηκαν εξ ααίας της όξυν- 
σης του παλαισπνιακού. Τελικά, η νέα Βιβλιοθήκη άνοιξε για το κοινό, 
χωρίς ιδιαίτερες εκδηλώσεις τον περασμένο Απρίλιο. Τα νέα επίσημα 
εγκαίνια έχουν προγραμμαπσθεί για το ερχόμενο φθινόπωρο). Ο
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Τι πάει...να ιει «Την γλώσσα μου 
έδωσαν Ελληνική»
(Οδυσσέας Ελύτης)

Ενας ευχάριστος προβληματισμός με μια 
σειρά από καθημερινές λέξεις, με σωστή 
μία από τις τρεις εκδοχές ... και τις απα
ντήσεις άμεσες για τυχόν αμφιβολίες σας.

•  Ρικνός
α) καπνισμένος, β) νωθρός, γ) ζαρωμένος

•  ράθυμος
α) εύκολος, β) οκνηρός, γ) εύπιστος

•  πεμπτουσία
α) επιτυχία, β) ευτυχία, γ) το ουσιωδέστερο 

περιεχόμενο
•  ραδινός

α) λεπτοκαμωμένος, β) όμορφος, γ) ατάραχος
•  φαλκίδευση

α) υπονόμευση, β) πτώχευση, γ) καταρράκωση
•  αμφίσημος

α) σημαντικός, β) διφορούμενος, γ) κόλακας
•  ακηδής

α) αδιάφορος, β) προκλητικός, γ) υβριστικός

Ένας ευχάριστος προβληματισμός με μια σειρά από 
καθημερινές λέξεις, με σωστή μία από τις τρεις εκδοχές 
...και τις απαντήσεις άμεσες για τυχόν αμφιβολίες σας.

Α ΠΑ ΝΤΗΣΕΙΣ
•  ρ ικνός-η-ό (λόγια λέξη):

αυτός που έχει ζαρώσει, που είναι γεμάτος ρυτίδες. 
ΣΥΝ. ζαρωμένος, σταφιδιασμένος, σουφρωμένος, 

σκεβρωμένος.
ΕΤΥΜ. αρχ. Ρικνός Fpik-μηδενίσμ. wreik: κάμπτω, πε

ριτυλίγω, στρέφω αγγλ. wrigle: συστρέφομαι, 
στριφογυρίζω.

ΟΜΟΡΡ.αρχ. ροικός: στρεβλός, καμπύλος.
•  ράθυμος-η-ο  και αράθυμος (λόγια λέξη)

-αυτός που αποφεύγει την εργασία, ο απρόθυμος και 
νωθρός στις αντιδράσεις.

-Ευέξαπτος, αυτός που οργίζεται εύκολα.
ΣΥΝ. νωθρός, νωχελής, οκνηρός 
ΑΝΤΙΘ. ζωηρός, δραστήριος.
ΕΤΥΜ. αρχ. ράθυμος, ρα: εύκολα+θυμός: αυτός που 

ενεργεί ανέμελα και χωρίς φροντίδα, «με ελα
φρά καρδιά»

ΠΑΡΑΓ. ραστώνη: τάση αδράνειας και παθητικής 
αποδοχής των πραγμάτων, η έλλειψη ενδια
φέροντος, η ήπια αντίδραση, η απουσία δυ
ναμισμού.

•  πεμπτουσία (η) (λόγια λέξη)
Το σημαντικότερο συστατικό, το κατ’ εξοχήν χαρακτη

ριστικό, το ουσιωδέστερο περιεχόμενο ύλης, ιδέας κ.λ.π. 
ΕΤΥΜ. Σύνθετο πέμπτη-ι-ουσία, η οποία αναφερόταν 

στον αιθέρα, το πέμπτο στοιχείο της φύσεως,

που προστέθηκε από τον Αριστοτέλη (τα υπό
λοιπα τέσσερα_ γη, ύδωρ, πυρ, αήρ).

•  ραδινός -η-ο (λόγια λέξη):
-(για μέλη του σώματος) αυτός που διαθέτει λεπτότη

τα και ευλυγισία, λεπτοκαμωμένος και κομψός .
-αυτός που η κατασκευή του είναι λεπτή και επιμήκης. 
ΟΥΣ. ραδινότητα
ΕΤΥΜ. αρχ. ραδινός/βραδινός (αβέβαια ετυμολογία)

•  φαλκίδευση (η)
από το ρήμα φαλκιδεύω: περιορίζω την ισχύ (δικαιω

μάτων) χωρίς τυπικά να παρανομώ.
ΣΥΝ. υπονόμευση ρήμα υποσκάπτω.
ΕΤΥΜ. φαλκίδιος το λατινικό lex Falcidia (φαλκίδιος 

νόμος) από το όνομα Ρωμαίου δημάρχου.
•  αμφίσημος-η-ο: ο διφορούμενος, αυτός που γίνεται 
αντιληπτός με δύο διαφορετικούς τρόπους.

ΟΥΣ. αμφισημία
ΕΤΥΜ. αμφί+σημία (σημαίνω)

•  ακηδής-ης-ες (αρχ):
-αυτός που δεν έχει φροντίδες και μέριμνες.
-αυτός που δεν φροντίζει, δεν δείχνει ενδιαφέρον. 
ΣΥΝ. αμελής, αδιάφορος.
ΕΤΥΜ. α(στερητ.) + κήδος: μέριμνα, φροντίδα πα- 

ραγ. κηδεία.

ΠΑΡΩ ΝΥΜ Α
(συνέχεια προηγουμένου)
-εξαιρώ (εξαίρεση) - εξαίρω 
-επενδυτής (investor) - επενδύτης: πανωφόρι, 
-επήρεια (ουσιών) -επιρροή (επί+ ρέω)= μορφή 

εξουσίας.
-επιβολή (επιβάλλω) - επιβουλή: σκέψη, η πράξη 

εναντίον κάποιου.
-επωδός (ρεφρέν) - επωδή: σειρά τυποποιημένων 

φράσεων (ξόρκι).
-έρμαιο (της τύχης) -έρμα (του πλοίου).
-εταίρος (εταιρεία - έτερος: άλλος 
-ετοιμόλογος (οξύνους) - ετυμολόγος (ετυμολο

γία).
-ευημερία (ευημερώ) -ευμάρεια (πλούτος), 
-ημίτονο (μαθηματικός όρος) - ημιτόνιο (μουσι

κός όρος).
-ηπειρωτικός (κλίμα) - ηπειρώτικος (Ήπειρος), 
-θάλαμος -θαλάμη(όπλου) -θαλάμι(φωλιά χταπο- 

διών)
-θαμπός -θάμπος: η λάμψη, η ακτινοβολία 
-θόλος :κάμαρα - θολός: ο μη διαυγής 
-καλόβολος:βολικός-καλόβουλος:καλοπροαίρετος 
-καλός -κάλλος(το): η ομορφιά -κάλος(ο) (του 

ποδιού)
-κλιτός:αυτός που κλίνεται -κλίτος(το):του ναού

(συνεχίζονται) Π
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Η γνώση είναι δύναμη και «Τα κλειδιά είναι στα 
χέρια σου» είναι οι φράσεις πού ανοίγουν και 
κλείνουν την μικρή εισαγωγή που έχει το site 
στην αρχική του σελίδα. Πρωταρχικός ρόλος 
του site αυτού είναι να αποτελέσει ένα κανάλι 

μεταφοράς πληροφοριών με σκοπό την αποτελεσματι
κότερη αστυνόμευση κοινοτήτων και την ενίσχυση των 
οργανισμών του νόμου. Προσπαθεί δηλαδή να προσφέ
ρει απαραίτητες πληροφορίες μεταξύ των γειτονικών 
αστυνομικών οργανισμών για να κάνει πιο εύκολο το έρ
γο τους. Το συγκεκριμένο site διευρύνει την διαθεσιμό
τητα των πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο, πράγμα 
πολύ σημαντικό διότι η πληροφορία είναι πια το πολυτι
μότερο και πιο δυσεύρετο αγαθό.

Στο PoliceNet ο επισκέπτης μπορεί να έχει πρόσβαση 
σε πολλές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Στη στήλη 
με τους καταζητούμενους (Wanted) μπορεί να ενημε
ρωθεί για τα πιο επικίνδυνα άτομα, σύμφωνα με το FBI 
και τις άλλες αστυνομικές αρχές, και σε κυβερνητικό 
αλλά και σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε να τους ενημε
ρώσει αν γνωρίζει κάτι σχετικό με αυτά. Έχει επίσης τη 
δυνατότητα να επισκευθεί και τα site άλλων αστυνομι
κών οργανισμών από όλο τον κόσμο.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στήλη Career, όπου

μπορεί κανείς να δει τις προοπτικές και τις θέσεις ερ
γασίας που είναι διαθέσιμες σε συγκεκριμένες αστυνο
μικές αρχές. Πολύ μεγαλύτερη σε μήκος και όγκο πλη
ροφοριών είναι η στήλη με τα Features, όπου εκεί κα
ταγράφονται προεξέχοντα ειδικά και γενικά θέματα 
που αφορούν την παγκόσμια κοινότητα, όπως οι υπο
σχέσεις Bush και Ashcroft για υπεράσπιση δικαιωμά
των, την ηπατίτιδα Γ, την οικογενειακή βία, την κοινο
τική αστυνόμευση κ.τ.λ. Στην αμέσως επόμενη στήλη 
υπάρχουν διάφορες διευθύνσεις σχετικά τη δημόσια 
ασφάλεια, τις σκηνές εγκλήματος, την ορολογία που 
χρησιμοποιείται, τη δικαιοσύνη, τα ιστορικά γεγονότα, 
την παρακολούθηση των γειτονικών αστυνομικών αρ
χών για αλληλοκάλυψη των αναγκών τους και τέλος 
στατιστικά δεδομένα της εγκληματικότητας σε διάφο
ρες περιοχές.

Η στήλη H.O.P.E.S. αναφέρεται στην αναγκαιότητα 
της μάθησης στους νέους της χρήσης του διαδικτύ
ου, έτσι ώστε να το μετατρέψουν σε μια λεωφόρο 
πληροφοριών.

To site του Policenet αποτελεί μια πολύ καλή πρώτη 
προσπάθεια χρησιμοποίησης του διαδικτύου ως πη
γής πληροφοριών σχετικά με την καταπολέμηση του 
εγκλήματος. Μέχρι στιγμής δυστυχώς έχει δοθεί βα

ρύτητα στις αστυνομικές 
αρχές τις Αμερικής. Φανερή 
είναι όμως και η προσπά
θεια τελειοποίησης του site 
λόγω της ύπαρξης σελίδας 
αξιολόγησής του αλλά και 
βιβλίου επισκεπτών για την 
καταγραφή των εντυπώσε
ων του. Τέλος δίνονται και 
όλα τα e-mail με τα οποία 
μπορεί κανείς να επικοινω
νήσει άμεσα με του δημι
ουργούς του συγκεκριμένου 
site. Μεγάλο πλεονέκτημά 
του είναι ότι παρέχει έναν 
θησαυρό πληροφοριών συ
γκεντρωμένο και ταξινομη
μένο στις σελίδες του. □

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ
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«Τι ηινιιρι
ΒΠίπιει αοΒαρά ιην υνεία»
Αυτό μας πληροφορεί το Υπουργείο Υγείας..., ενώ 

οι έμποροι του καπνού, ανεμπόδιστοι σχεδόν, με 
τις διαφημίσεις τους, για τις οποίες ξοδεύουν τε
ράστια ποσά, αποκομίζουν αμύθητα κέρδη. 
Όμως, και οι διαφημιστές... πληρώνουν! 

«Πληρώνουν» δε οι διαφημιστές, αλλά και καπνοβιο- 
μήχανοι με την υγεία τους ή και τη ζωή τους. Πολλοί 
από αυτούς έχουν πεθάνει από το κάπνισμα. Αχρηστεύ
ονται δε νωρίτερα από καρκίνο ή πνευμονικό εμφύση
μα, από έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό αγ
γειακό επεισόδιο. Από τις συνέπειες, δηλαδή, των προϊ
όντων τα οποία διαφημίζουν... καπνίζο- 
ντες, και να μπορούν να απαλλαγούν 
από την επικίνδυνη πλέον και γι’ αυτούς 
εξάρτηση. Την ταμπακομανία. Να μερι
κά κτυπητά τέτοια παραδείγματα:

•  Ντολόρες Ντελ Ρίο με το LUCKY 
STRIKE, το οποίο δεν απεδείχθη κα
θόλου...«τυχερό» για την ίδια καιπέ- 
θανε εξ αιτίας του από καρδιακή 
προσβολή.

•  Τζάνετ Σάκμαν. Διαφήμιζε το ίδιο 
αυτό τσιγάρο. Αποτέλεσμα: καρκί
νος λάρυγγα_ αργότερα και πνευμόνων.

•  Γιούλ Μπρύνερ, με τα πούρα του. Πέθανε από καρ
κίνο των πνευμόνων.

•  Τζών Γουέϊν με τα CAMEL. Από πνευμονικό καρκίνο. 
•  Χάμφρεϋ Μπόγκαρντ. Πούρα «Μπάνς». Από πνευ

μονικό καρκίνο.
•  Γουέϊν Μακ Λάρεν. MARLBORO. Από πνευμονικό 

καρκίνο.
•  Ντέϊβιντ Μίλαρ Τζιούνορ. MARLBORO. Από πνευ

μονικό εμφύσημα.
• Γουίλ Θόρνμπερι. CAMEL. Από πνευμονικό καρκίνο. 
•  Ντέϊβ Γκέρλιτζ, με τα τσιγάρα WINSTON της R.J. 

REYNOLDS, την οποία ανέβασε από την 4η στην 1η 
θέση. Συνέχισε να καπνίζει παρά την εγκεφαλική 
συμφόρηση που έπαθε και έμεινε παράλυτος. 

«Σιχάθηκε όμως το τσιγάρο ένα χρόνο αργότερα, όταν 
-όπως ομολόγησε- κατά μια επίσκεψή του σε νοσοκομείο, 
αισθάνθηκε επάνω του τα αγριεμένα βλέμματα των ασθε
νών που πέθαιναν εξ αιτίας ενός προϊόντος που αυτός ο 
ίδιος διαφήμιζε και είχε κάνει διάσημο». Οπότε μεταβλή
θηκε σε θερμό υποστηρικτή του αντικαπνιστικού αγώνα.

Καμία μάρκα τσιγάρων, τελικά, του καπνού γενικά, δεν 
έμεινε χωρίς να έχει δημιουργήσει θύματα και μεταξύ 
των διαφημιστών της. Κυρίως αυτών.

Η Σάκμαν, εξ αιτίας του τσιγάρου που διαφήμιζε κα

πνίζοντας από ηλικίας 17 ετών, 
χειρουργήθηκε πρώτα στις 
φωνητικές της χορδές και με
ρικά χρόνια αργότερα της 
αφαιρέθηκε μέρος από τους 
πνεύμονές της για καρκίνο. 
Πρωτοστάτησε ύστερα από 
όλα αυτά σε εκστρατείες ενα
ντίον του καπνίσματος.

Ο Μακ Λάρεν, θύμα και αυ
τός του προϊόντος που επί 
χρόνια διαφήμιζε καπνίζοντας,

επίσης. Αυτός, λίγο 
πριν πεθάνει, σε ηλι
κία μόλις 51 ετών, 

στις 24-7-1992, έλεγε στους δικούς του: «Ο καπνός 
σκοτώνει. Και εγώ είμαι η ζωντανή απόδειξη».

Τελευταία, κυκλοφορεί βίντεο-σποτ και με τον εγγονό 
των R.J.REYNOLDS, του καπνοβιομηχανικού αυτού κο
λοσσού, ο οποίος πώλησε τις μετοχές του στην επιχεί
ρηση αφού, όπως ο ίδιος παρουσιάζεται και λέει, «με τα 
τσιγάρα τους πέθαναν ο παππούς και ο πατέρας του 
από ...καρκίνο, εξ αιτίας του καπνίσματος».

Ο Γιούλ Μπρύνερ, λίγο πριν πεθάνει έκανε ένα 
σποτ, για την τηλεόραση, με σκοπό να προβληθεί με
τά τον θάνατό του.

Ο διάσημος ηθοποιός, εμφανίζεται στο σποτ, όπου 
πολύ απλά λέει: «Τη στιγμή αυτή που με βλέπετε είμαι 
νεκρός! Και σίγουρα, ο βασικός υπεύθυνος του θανά
του μου είναι ένας. Τα δύο πακέτα τσιγάρα, που κάπνι
ζα, κάθε ημέρα, όσο ζούσα. Μην ακολουθήσετε το πα
ράδειγμά μου...».

Το ερώτημα, φυσικά, ύστερα και από αυτά, είναι: 
Εσείς αναγνώστες μας τι θα κάνετε; Θα προτιμήσετε 
ένα διαφημιζόμενο προϊόν που οδηγεί στον θάνατο, 
ακόμη και εκείνους που το παράγουν και το διαφημί
ζουν;... ή τη ζωή; α

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ
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Ηθελε να φάει κάτι γρήγορο και οικονομικό, ο νεα
ρός άνδρας που επισκέφθηκε με το αυτοκίνητο 
του ένα από τα καταστήματα γνωστής αμερικανι

κής αλυσίδας στο Σαν Φραντζίσκο. Αλλά όταν πέρασε 
από το ταμείο και ζήτησε μαζί με τον λογαριασμό λίγο 
ψωμάκι παραπάνω είδε έκπληκτος τον ταμία να βάζει 
στο σάντουιτς από κοτόπουλο, που είχε παραγγείλει 
και δύο σακουλάκια μαριχουάνα. Ο νεαρός επέστρεψε 
το πακέτο με τη μαριχουάνα, πήρε το έξτρα ψωμί του, 
παράλληλα όμως ειδοποίησε και την Αστυνομία, η 
οποία έσπευσε να συλλάβει τον υπάλληλο. Όπως έγινε 
γνωστό εκ των υστέρων, ο 26χρονος πελάτης είχε πει 
κατά λάθος την λέξη-σύνθημα για την αγορά του ναρ
κωτικού και ο υπάλληλος ενήργησε κατά τη συνήθη 
πρακτική του. Πού να φανταστεί ο άνθρωπος ότι είχε 
πέσει σε... άσχετο.

Μια 33χρονη γυναίκα από το Σααρμπρίκεν της Γερ- 
μανίας θεώρησε καλό να βοηθήσει την αδελφή 
της, μητέρα τεσσάρων παιδιών, και να μπει στη 

φυλακή για χάρη της. Επί δέκα μήνες δεν είχε καταλά
βει κανείς την απάτη, αφού η ομοιότητα των δύο αδελ
φών ήταν τέτοια, ώστε δεν έγινε αντιληπτή η αλλαγή. 
Έπειτα από μια άδεια ολίγων ημερών, η φυλακισμένη 
γυναίκα για απάτες δεν επέστρεψε στη φυλακή, αλλά 
έστειλε την αδελφή της, η οποία προθυμοποιήθηκε να 
την αντικαταστήσει, προκειμένου να μείνει περισσότερο 
χρόνο με τα παιδιά της. Η τοπική αστυνομία εντόπισε το 
γεγονός, η... σωστή γυναίκα επέστρεψε στο κελί της, αν 
και χωρίς να αποκαλύψει πώς διαπιστώθηκε τι είχε συμ
βεί. Οι δύο αδελφές όχι μόνο δεν ήταν δίδυμες, αλλά εί
χαν διαφορά τεσσάρων ετών, που όμως φαίνεται ότι 
δεν είχε καμία επίδραση στο παρουσιαστικό τους.

Γ υναίκα μόνη, συντροφιά με το ιγκουάνατης, μήκους 
ενός μέτρου, επιχείρησε νυχτερινή έξοδο σε παμπ 
της νότιας Αγγλίας, όπου όμως δεν της επετράπη η 

είσοδος. Κακώς, διότι η κυρία οργίστηκε πολύ και εκτό
ξευσε εναντίον του.... απαράδεκτου πορτιέρη το ιγκου- 
άνα της. Όταν αργότερα και λόγω της επιδειχθείσας 
επιθετικότητάς της οδηγήθηκε στο κοντινότερο Αστυ
νομικό Τμήμα, η οργή της δεν είχε ολοκληρωτικά εκτο
νωθεί και ξαναεκτόξευσε το ιγκουάνα της, αυτή τη φο
ρά εναντίον αστυνομικού, που την προκάλεσε χωρίς 
ωστόσο να βρει τον στόχο της και ταλαιπωρώντας αδί
κως το άτυχο ερπετό. Βρετανικό δικαστήριο έκρινε τη 
48χρονη γυναίκα ένοχη, όχι μόνο για τις επιθέσεις της, 
αλλά και για την απαράδεκτη κακομεταχείριση του 
ιγκουάνα της, το οποίο υπέβαλε σε αναίτια ταλαιπωρία, 
πετώντας το μια στον έναν και μια στον άλλον, ωσάν να
επρόκειτο για.....μπαλάκι. Οι δικαστές θεώρησαν ότι
καλύτερη ποινή γι' αυτήν θα ήταν η παροχή κοινωνικής 
εργασίας, κατά την οποία οφείλει να επιδείξει την καλύ
τερη δυνατή συμπεριφορά και αυτήν της επέβαλαν μα
ζί με την υποχρέωση να καταβάλει πρόστιμο 278 Ευρώ 
στον πορτιέρη και την Εταιρία Προστασίας Ζώων.

Ϊ
την Ιαπωνία οι τηλεοπτικές εκπομπές ενέχουν 
πραγματικούς κινδύνουςς για τους συμμετέχο- 
ντες. Πρόσφατα, ένα Σαββατοκύριακο, δύο νέοι 
άνδρες τραυματίστηκαν στη διάρκεια του δημοφιλούς 
τηλεπαιχνιδιού «Κινίκου Μπανζούκε », το οποίο άρχισε

να προβάλλεται στην ιαπωνική τηλεόραση πριν από 
εφτά χρόνια. Ένας 19χρονος Κινέζος φοιτητής χτύ
πησε τον αυχένα κατά τη μάχη του με ένα τεχνικό κύ
μα ύψους 2,5 μέτρων, το οποίο προσπαθούσε να δια
βεί γαντζωμένος από μία πλαστική μπάλα. Στο διπλα
νό κρεβάτι του νοσοκομείου, στο οποίο διακομίσθηκε 
ο τραυματίας, βρέθηκε με ανάλογο τραύμα ένας συ
νομήλικος του Ιάπωνας, που κλήθηκε να σηκώσει μια 
μπάλα βάρους τριάντα κιλών και να την τσουλήσει σε 
ένα κεκλιμένο επίπεδο. Τον Προκρούστη δεν τον 
έχουν ανακαλύψει ακόμη....

Μία υποχόνδρια πολική αρκούδα με έντονα προ
βλήματα κακοσμίας στόματος εισέβαλε σε κά
μπινγκ της Αρκτικής, έκλεψε μία οδοντόπαστα 

και αρκετές βιταμίνες και απήλθε, αγνοώντας επιδεικτι
κά τις κονσέρβες με τα φαγητά. Δεν ξέρουμε αν με αυ
τόν τον τρόπο ήθελε να υποδηλώσει τις γαστρονομικές 
της ευαισθησίες, αλλά το βέβαιον είναι ότι το παστό 
κρέας, που κρεμόταν έξω από μια σκηνή, την άφησε 
ασυγκίνητη. Ο επικεφαλής του τουριστικού γκρουπ, ο 
οποίος φαίνεται ότι είχε ανάλογες εμπειρίες κστά το πα
ρελθόν, εξήγησε ότι οι αρκούδες προτιμούν να τρώνε 
φώκιες και αποφεύγουν τα υπόλοιπα κρέατα. «Τους 
αρέσει όμως να πειραματίζονται», πρόσθεσε, ερμηνεύ
οντας τις φαρμακευτικές προτιμήσεις του εισβολέα.

Υστερα από ένα αυτοκινητικό ατύχημα, η 34χρονη 
Γερμανίδα Κέρστιν Φράνκε υπέστη σοβαρή επιπλο
κή στη λειτουργία της μνήμης:όχι μόνο δεν έχει κα

μιά ανάμνηση από τη ζωή της πριν από το ατύχημα, αλ
λά η μνήμη της έχει διάρκεια μόλις 48 ωρών. Η νέα γυ
ναίκα, η οποία είναι παντρεμένη και έχει δύο παιδιά, 
αναγκάστηκε να μάθει από την αρχή τη γλώσσα και τη 
χρήση αντικειμένων. Παρά τη συστηματική βοήθεια των 
παιδιών και του συζύγου της που «υποκαθιστούν» τη 
μνήμη της, οι γιατροί δεν μπορούν να πουν με βεβαιό
τητα εάν η γυναίκα θα κατορθώσει κάποια στιγμή είτε 
να θυμηθεί κάτι από το παρελθόν της είτε να επιμηκύνει 
τη διάρκεια της μνήμης της.

Α
 εν έχουν όλοι την ίδια αίσθηση του χιούμορ. Οι πα
ράγοντες του γνωστού δικτύου MTV αγνόησαν αυ
τή τη σημαντική υπόθεση και έκαναν ένα από απ’ 
αυτά τα συνήθη «χοντροκομμένα» αστεία που συνηθί
ζονται τελευταίως από τηλεοράσεως. Τοποθέτησαν ένα 

υποτιθέμενο πτώμα στο δωμάτιο ενός ζευγαριού, που 
έκανε τις διακοπές του στο Λας Βέγκας, και κατέγρα
ψαν τις αντιδράσεις τους, προκειμένου να διασκεδά
σουν το κοινό τους. Οι ενδιαφερόμενοι, όμως, διόλου 
δεν διασκέδασαν με το συγκεκριμένο αστείο και μήνυ
σαν το κανάλι απ’ το οποίο ζητούν αποζημίωση 10 εκατ. 
δολαρίων για παραβίαση της ιδιωτικής τους ζωής, πρό
κληση ψυχικού τραύματος και απάτη.

Σ το Βελιγράδι οι κλέφτες αυτοκινήτων δεν κάνουν 
διακρίσεις. Κλέβουν ακόμη και το προεδρικό αυ
τοκίνητο, αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Το 

υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Γιουγκοσλάβου προέ
δρου Κοστούνιτσα, ένα Audi 6, «έκανε» φτερά, όπως 
μετέδωσε η σέρβική τηλεόραση, ενώ, ήταν παρκαρι- 
σμένο κοντά στο προεδρικό μέγαρο, εν τη απουσία
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του οδηγού του. Οι απώλειες αυτοκινήτων και δη πο
λυτελών, είναι κοινός τόπος στο Βελιγράδι, όπου κα
θημερινά εξαφανίζονται ως δια μαγείας δεκάδες τέ 
τοια οχήματα, για να μην ξαναβρεθούν ποτέ. Αλλά 
και το προεδρικό Audi; Αρκεί οι κλέφτες να μην 
έχουν το θράσος να πουλήσουν στον πρόεδρο το 
αυτοκίνητο του ματαλλαγμένο, με αποτέλεσμα να 
έχει παρόμοια τύχη με εκείνον τον Αλβανό υπουργό, 
ο οποίος, όπως θυμόμαστε όλοι, εντοπίστηκε πριν λί
γα χρόνια στα σύνορα μας να κινείται με κλεμμένη 
«Μερσεντές». Φαίνεται ότι σε επόμενη φάση, τα φι
νετσάτα Audi έχουν μεγαλύτερη πέραση, αν και οι 
δράστες επιμένουν... γερμανικά.

Σ
υνήθως οι αμαρτίες γονέων παιδεύουσιν τέκνα, 
στην περίπτωση όμως της 43χρονης Βρετανίδας 
Πατρίτσια Έίμος οι αμαρτίες των τέκνων, και στη 
συγκεκριμένη περίπτωση των δύο θυγατέρων της, είναι 
αυτές που παιδεύουν τους γονείς. Η κυρία Είμος κατα

δικάστηκε σε 60 μέρες φυλακή επειδή ήξερε ότι οι κό
ρες της έκαναν κοπάνα από το σχολείο και δεν τις επέ- 
πληξε. Σε μια προσπάθεια της να αντιμετωπίσει το ολο
ένα αυξανόμενο πρόβλημα των αδικαιολόγητων απου
σιών από το σχολείο, η κυβέρνηση πρόσφατα αποφάσι
σε να επιβάλει σε γονείς που ξέρουν ότι τα παιδιά τους 
δεν πάνε σχολείο, ποινή φυλάκισης μέχρι και τρεις μή
νες ή χρηματικό πρόστιμο 4.177 Ευρώ.

Την αποκαλούν «δρ Θάνατο» και είναι ο μεγάλος πο
νοκέφαλος της Αστυνομίας. Η Πόρντιπ Ρογιονα- 
σούνα είναι η πιο διάσημη παθολόγος της Ταϊλάν

δης κι έχει ιδιαίτερη αδυναμία στη λύση αστυνομικών 
μυστηρίων. Η 47χρονη γιατρός είναι συχνά η τελευταία 
ελπίδα για τους συγγενείς ανθρώπων που έχουν πέσει 
θύματα εγκλήματος και τα τέσσερα βιβλία της έχουν ξε- 
περάσει σε πωλήσεις ακόμα και τον Χάρι Πότερ. Η ίδια 
δηλώνει ότι μάχεται για τα δικαιώματα των φτωχών και 
δεν διστάζει να συγκρουστεί με οποιονδήποτε σταθεί 
στον δρόμο της. Η εξιχνίαση, όμως, εγκλημάτων που η 
Αστυνομία θεωρεί αυτοκτονίες ή απλές υποθέσεις, είναι 
αρκετά επικίνδυνη και η γιατρός έχει δεχθεί πολλά ανώ
νυμα απειλητικά τηλεφωνήματα

Οι άνθρωποι του ζωολογικού κήπου του Ναϊρόμπι 
βλέπουν να διαδραματίζεται για δεύτερη φορά στο 
πάρκο τους η ίδια απίθανη ιστορία. Μια λέαινα 

παίρνει υπό την προστασία της μια μικρή αντιλόπη, η 
οποία δείχνει μάλιστα νατό απολαμβάνει. Η απρόσμενη 
συνάντηση των δύο έγινε πριν από λίγο καιρό, όταν η 
λέαινα είχε βγει για κυνήγι. Μπροστά στην αδύναμη και 
πεινασμένη αντιλόπη, όμως, το μητρικό ένστικτο υπερί- 
σχυσε εκείνου της πείνας και η λέαινα όχι μόνο δεν επι
τέθηκε στο μικρό ζώο, αλλά δεν άφησε και κανένα άλλο 
σαρκοβόρο να το πλησιάσει. Το μετέφερε στο κλουβί 
της και για να είναι σίγουρη ότι κανείς δεν θα πειράξει 
το μικρό, δεν βγαίνει ούτε για κυνήγι. Για την τροφή της 
υπερπροστατευτικής λέαινας και της νεαρής αντιλόπης 
φροντίζουν οι άνθρωποι του πάρκου, οι οποίοι παράλ
ληλα κρατούν μακριά από την... αταίριαστη οικογένεια 
όλα τα σαρκοβόρα του κήπου. Μόλις τον περασμένο 
Γενάρη, η ίδια λέαινα είχε υιοθετήσει πάλι μια μικρή 
αντιλόπη, που όμως κατασπάραξαν άλλοι λέοντες όταν

εκείνη πήγε για νερό, αφήνοντας μόνο και ανυπεράσπι
στο το μικρό ζώο.

Μετά τα μπλουζάκια με τον Μπιν Λάντεν, που έκα
ναν θραύση στις αραβικές χώρες, η νέα μόδα 
στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου είναι τα πατατά

κια με τη φιγούρα του Γιασέρ Αραφάτ στη συσκευασία. 
Η μορφή του Παλαιστίνιου ηγέτη, με το χαρακτηριστικό 
μαντίλι, «καλεί» τους Αιγύπτιους να τον υποστηρίξουν, 
καθώς στη συσκευασία αναγράφεται: «όσο περισσότε
ρα αγοράζετε, τόσο περισσότερα χτίζονται. Χέρι με χέ
ρι θα χτίσουμε μια νέα εποχή». Τα εν λόγω πατατάκια, 
τα οποία κυκλοφορούν εδώ και λίγο καιρό στα κατα
στήματα του Καΐρου, έχουν σημειώσει θεαματική αύξη
ση στις πωλήσεις, καθώς αγγίζουν μια ευαίσθητη χορ
δή του αιγυπτιακού λαού. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της 
εταιρείας, το 3% από τα κέρδη των πωλήσεων θα δο
θούν στον παλαιστινιακό λαό, υπό μορφή ιατροφαρμα
κευτικής βοήθειας.

™  άπλωσε στο χιόνι με ανοικτά τα χέρια, έβαλε ένα φί- 
■  λο του να τον φωτογραφήσει και στη συνέχεια καυ- 
■ 1  χήθηκε ότι κρατά την υφήλιο στα χέρια του ως σύγ
χρονος Άτλας. Κάπως έτσι γιόρτασε τον άθλο του ο 
37χρονος σκιέρ από τη Σιγκαπούρη, Κου Σουί Τσιάου, ο 
οποίος πρόσφατα έγινε ο πρώτος Ασιάτης και τέταρτος 
άνθρωπος στον κόσμο που κατακτά τις υψηλότερες 
κορφές στις εφτά ηπείρους και τους δύο πόλους του 
πλανήτη. Ο περιπετειώδης Κου κατάφερε να αλώσειτον 
Βόρειο Πόλο μαζί με τον Καναδό οδηγό του κι έναν σκύ
λο χάσκι. Πέρυσι, όταν είχε επιχειρήσει το πρώτο του 
αρκτικό ταξίδι, δεν κατόρθωσε να ολοκληρώσει την 
προσπάθεια του, επειδή, κατά την όγδοη μέρα έπαθε 
κρυοπαγήματα.

Στην Μαλαισία, οι αρχές απαγορεύουν, αλλά οι πολί
τες επινοούν. Η νομοθεσία της Κουάλα Λουμπούρ 
για τη χρήση και το εμπόριο ναρκωτικών είναι αυ

στηρότατη και επισύρει βαριές ποινές. Αλλά το μυημέ- 
νο παλικάρι -για να παραφράσουμε λαϊκή μας παροιμία- 
ξέρει κι άλλο μονοπάτι και δη του φυσικού περιβάλλο
ντος. Στα κόπρανα της αγελάδας, τα οποία εκπέμπουν 
θειούχα αέρια, οι ενδιαφερόμενοι χρήστες βρήκαν το 
καινούργιο τους ναρκωτικό. Μπορούν να το παρασκευ
άζουν οι ίδιοι και να το καταναλώνουν χωρίς τον φόβο 
των Αρχών και των δικαστικών ποινών. Επειδή όμως και 
οι Αρχές κάτι έχουν... μυριστεί από αυτήν την υπόθεση, 
προβληματίζονται γύρω από το πώς θα μπορέσουν να 
συμπεριλάβουν και τα περιττώματα των αγελάδων στις 
απαγορευμένες ουσίες.

Με ύψος 2,36 ο Χουσεΐν Μπισάντ είναι ο ψηλότε
ρος άνδρας του κόσμου και φιλοδοξεί να πάρει 
σύντομα τη θέση του Σομαλού Ραντχουάνε Τσα-

ρίμπ, που είναι μόλις....2,33 στο βιβλίο των ρεκόρ Γκί-
νες. Ο Μπισάντ ζει στο Λονδίνο και κάθε μέρα όταν 
βγαίνει στο δρόμο αντιμετωπίζει την έκπληξη του κό
σμου. Δεν ενοχλείται όμως καθόλου, αντιθέτως, όπως 
λέει, του «αρέσει που είναι τόσο ψηλός» και «διασκεδά
ζει» με τις αντιδράσεις του κόσμου. π

ΠΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Οριζόντια
1. Αστυνομική ... Αστυνομικό περιοδικό (η παλιά 

ονομασία).
2. Υπηρεσία δίωξης της ΕΛΑΣ.
3. Έτσι αρχίζει η... σταδιοδρομία - Συντεχνία, κοι

νωνική τάξη.
4. Συνεχόμενα γράμματα - Πρώην παγκόσμιος 

πρωταθλητής στο σκάκι.
5. Υπάρχει σε έρημο - Δωμάτιο σπιτιού (αντίστρ).
6. Μονάδα ηλεκτρισμού - Αυτό το πουλί λέγεται 

και γάλος (αιτ).
7. Το μάτι (αρχ.) Ανύψωση, σήκωμα (καθαρ).
8. Πρώτη ύλη ψωμιού (δημ).

Κάθετα
1. Είναι και ο Αστυνομικός.
2. Μεγάλη πόλη της Ελλάδος - Υπάρχουν στα... 

ΜΑΤ.
3. Αρχικά διεθνούς ένωσης Αστυνομικών - Μπορεί 

να είναι και Αστυνομικό (μετ).
4. Δορυφόροι του I - Ομηρική ημέρα.
5. Μέχρι.
6. Θεραπεύεται συνήθως με αντιβίωση.
7. Είδος ψαριού - Το ίδιο με το 3 κάθετα.
8. Γνωστή διεθνώς Ελληνίδα υψίφωνη (με άρθρο).
9. Φωτίζει (αντίστρ) - Ψώνια (κάθ).

10. Οδηγός ιππήλατου οχήματος.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
(Το σταυρόλεξο μας το έστειλε ο Αστυφύλακας Σο

φοκλής Α. Χατζόπουλος, τον οποίο και ευχαριστούμε)
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Αστυνομικός καταδιώκει κακοποιό και ευρισκόμε
νος στην άκρη ενός διαδρόμου (θέση 1) τον χάνει. 
(Βλέπε σχήμα). Δεδομένου ότι μπορεί να κινηθεί μόνο 
μπροστά και με ίση πιθανότητα δεξιά (Δ) ή αριστερά 
(Α), ειδοποιεί με τον ασύρματό του ένα συνάδερφό 
του που βρίσκετε στην άκρη του διαδρόμου. Σε ποια 
έξοδο πρέπει να στηθεί ο συνάδελφός του αστυνομι
κός, για να έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να συλλά- 
βει τον κακοποιό;

(Τέσσερις από όσους απανπίσουν σωστά, θα επι- 
λεγούν με κλήρωση και θα κερδίσουν από ένα CD 
κλασικής μουσικής).

ΛΥΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

Οι κρατούμενοι συγκεντρώ θηκαν στα κελιά, όπως 
στο σχήμα που παρατίθεται. Αυτό συμβαίνει, διότι 
αυτοί που είναι στη γωνιά μετριούνται δυό φορές.

Απάντησε στο αστυνομικό πρόβλημα ο: 
Αθανάσιος Ράλλης.

Γ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ... J

•  Το μάθημα που διδάσκεται με χρήση βίας είναι 
αδύνατο να αφομοιωθεί από τους διδασκόμενους; 
(Μέγας Βασίλειος)
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•  Εάν μιλάς όλες τις γλώσσες των ανθρώπων αλ
λά δεν έχεις αγάπη, είσαι όπως το χάλκινο δοχείο 
που το χτυπούν και ακούγεται άσχημα; Ακόμη κι αν 
γίνεις ο μεγαλύτερος προφήτης και δεις όλα τα μυ
στήρια που υπάρχουν και αποκτήσεις όλη τη γνώση 
του κόσμου και έχεις πίστη ακόμη και βουνά να μετα
κινείς, μάθε τότε πως... εάν δεν έχεις αγάπη δεν είσαι 
τίποτα, (από τον ύμνο της αγάπης)

• Όποιος δεν νοιώθει ευχαρίστηση στην αναγνώ
ριση των ξένων καλών πράξεων είναι ανίκανος να κά
μει ο ίδιος και μια έστω καλή πράξη;(Σωκράτης)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΟΥΙΖ (1ο).

Τι απεικονίζει η ερυθρόμορφη αυτή κύλιξ του 5ου 
αιώνα π.Χ. (Μουσείο Βατικανού) και σε ποιο δράμα 
(και ποιου τραγικού ποιητή) παρουσιάζεται το συγκε
κριμένο θέμα;

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΟΥΙΖ (2ο).

Μεγάλος Άγγλος φιλόσοφος, που έζησε τον 16ο 
αιώνα, έμεινε στην ιστορία για τις φράσεις του: «Η 
επιφανειακή φιλοσοφία στρέφει τον ανθρώπινο νου 
στην αθεΐα, αλλά η σε βάθος φιλοσοφία οδηγεί τον 
ανθρώπινο νου στη θρησκεία». Ποιος είναι;

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΟΥΙΖ (3ο)

Πώς διαβάζεται ο πίνακας που παρατίθεται, πάνω 
δεξιά; (Βρέθηκε στη Περσέπολη το 1912).

(Πέντε από τους αναγνώστες μας που θα απαντή
σουν σωστά στα κουΐζ θα λάβουν από ένα δώρο. Η 
επιλογή θα γίνει με κλήρωση).
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΜΗΝΟΥ

...Λεπτές ισορροπίες!!

ΤΟ  Π ΕΡΙΟ ΔΙΚΟ  ΜΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΧΡΟ Ν ΙΑ  ΠΟΛΛΑ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ Γ ΙΟ Ρ 
ΤΑΖΟΥΝ:

Νοέμβριο: Κοσμά, Δαμιανό, Δαυίδ,1. Μιχαήλ, Γαβριήλ, 7. Νεκτάριο, 8. 
Ιωάννη (του ελεήμονα), 12. Χρυσόστομο, 13. Φίλιππο, 14. Ματθαίο, 16. 
Γρηγόρη, 17. Μαρία, 21. Στυλιανό, 26. Ιάκωβο (του Πέρση), 27. Ανδρέα, 
30.

Δεκέμβριο: Βαρβάρα, Ιωάννη (του Δαμασκηνού), 4. Σάββα, 5. Νικόλαο, 
6. Σπυρίδωνα, 12. Μηνά, 10. Ελευθέριο, 15. Διονυσίου, 17. Αγλαΐα, 19. 
Ιγνάτιο, 20. Αναστασία, 22. Ευγενία, Αχμέτ νεομάρτυρα 24. Χρήστο, Χρι
στίνα, 25. Στέφανο, 27. Δημοσθένη, 28.

Η απάντηση στο φωτογραφικό κουϊζ 1 είναι: ο Μίλεν Κούντερα. Απά
ντησαν σωστά οι: Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, Μαλάμη Ευθυμία, Ευαγ
γελία Γιαννακοπούλου, Θεόφιλος Παυλίδης, Σοφία Πανάγου και Δημοσθέ
νης Τσεντούρος.

Η απάντηση στο φωτογραφικό κουίζ 2 είναι το «Όσα παίρνει ο άνεμος». 
Απάντησαν σωστά οι: Αναστασία Ράλλη, Θεόφιλος Παυλίδης, Σοφία Πα
νάγου.

Υστερόγραφο:
Μπορείτε να στείλετε τις απαντήσεις σας με fax ή στην ηλεκτρονική δι

εύθυνση του περιοδικού μας. astepi@ otenet.gr (είναι απαραίτητη και η 
καταχώρηση της ταχυδρομικής σας διεύθυνσης ή του τηλεφώνου σας).

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
ΑΡΧ/ΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΝΑΛΗΣ
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Ο Π Τ Ι Κ Α
Γυαλιά Οράσεως-Γυαλιά Ηλιου 

Φακοί Επαφής-Έγχρωμοι Φακοί 
Ειδικές Παραγγελίες 

Παιδικό Τμήμα
2 0%  ΕΚΠΤΩΣΗ

O ptic Design
ΓωΥώ Τσιμπερδώνη

Πτυχιούχος Οπτικός

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

Δ Ε Κ Τ Α  Ο Λ Α  Τ Α  Τ Α Μ Ε Ι Α

Φωτογραφία · Παραγωγή VIDEO

- ν  Γόμων 

Ο  Βαπτίσεων 

Ο  Αρραβώνων

Παπαναστασίου 38, Κ. Πατήσια, Τηλ.: 83.28.098
(Πλησίον ΗΠ. Σταθμού Ay. Νικολάου)
Υποκατάστημα Σλήμαν 26, τηλ.: 010 69.97.972

Μούγιου - Τζεντέμη Δήμητρα

Επιλέγουμε
και

Διαφέρουμε

J H π  d e n

ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ· ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ 

ΛΑΜΠΑΔΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ

ΜΙΙΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο. Ε.

Ανεξαρτησίας 83 (τέρμα Λεωψ. 208), Αργυρουπόλη
τηλ. 9939732-9927673

Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ
ΕΤΡΑ ΤΙίΠ ΊΚ Λ  ΉΙ All

Π ΡΟ ΣΦ Ο Ρ Α
ΠΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 8Β: 85 €
(μπουφάν-παντελόνι)
ΠΗΛΗΚΙΟ: 1 7 ,50 €
ΠΟΥΛΟΒΕΡ: 25 €
( Στις τιμές συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α. 18%)

,Υφασμα 
πελάτη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ (Δέρμα Cordura) 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ (για όλα τα όπλα) 

ΘΗΚΕΣ CORDURA (made in U S A.) 

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ (S&W, “ECONOMY” )

ΓΚΛΟΠ (Καουτσούκ - Πτυσσόμενα) 

ΤΣΑΝΤΑΚΙΑ ΟΠΛΩΝ 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

ΣΗΜΑΤΑ 

ΦΑΚΟΙ MAG-UTE 

ΑΡΒΥΛΑ HI-TEC (Δέρμα - Cordura)

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 31, Τ.Κ. 106 72 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 010 3610280  
ΑΠΟΕΤΟΛΗ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

**■ Η Επίκουρος καθηγήτρια Δρ. Χριστίνα Μαρ- 
βάκη, Προϊστάμενη του Τμήματος Νοσηλευτικής 
της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, 
ευχαριστεί θερμά τον Υποδιοικητή Τροχαίας Καλλι
θέας Αστυνόμο Α’ κ. Γεώργιο Πανταζόπουλο, για 
την παρουσίαση του θέματος «Τροχαία Ατυχήματα» 
στους σπουδαστές.

** Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των 
Ολυμπιακών Αγώνων 2004, κ. Γιάννα Αγγελοπούλου - 
Δασκαλάκη, ευχαριστεί τον Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Φώτη Νασιάκο για την 
πρόσκλησή του να παρευρεθεί στην εκδήλωση που 
πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο του 
3ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μαραθωνίου 
Αστυνομικών. «Σας συγχαίρω», γράφει, «για την εξαιρε
τικά σημαντική συμβολή σας στην προώθηση του έργου 
της Ελληνικής Αστυνομίας εντός και εκτός των Ελληνι
κών συνόρων»

Ο κ, Αντώνης Μαστράφης εκπρόσωπος των 
ομάδων ποδηλασίας Δήμου Ξάνθης, συγχαίρει το Τμή
μα Τροχαίας της πόλης για την άψογη κάλυψη των πο
δηλατικών αγώνων, που διεξήχθησαν με την ευκαιρία 
των εορτών της «Παλαιός Πόλης».

**  Ο Αντισυνταγματάρχης Lusien Velchev, της 
Βουλγαρικής Αστυνομίας και Γεν. Γραμματέας της 
Βουλγαρικής Αστυνομικής Αθλητικής Ένωσης ευχαρι
στεί τον Διοικητή της Υ.Φ.Α.Α, Αστυν. Α’ κ. Χρήστο Γού
λα, για την φιλοξενία της Αθλητικής Αντιπροσωπείας 
της γείτονος χώρας κατά το Βαλκανικό Πρωτάθλημα 
Τζούντο Αστυνομικών. «Η οργάνωση ήταν άψογη», γρά
φει, «σας είμαστε αλήθεια ευγνώμονες».

*  Ο κ. Doron Bergerbest Eilon, Επικεφαλής 
Τομέα Προστασίας και Ασφάλειας του Ισραήλ, ευχαρι
στεί στο πρόσωπο του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αντιστράτηγου κ. Φώτη Νασιάκου την Ελληνική 
Αστυνομία, για την προστασία των Ισραηλινών πτήσεων 
σε διάφορα νησιά της Ελλάδος. «Η βοήθειά σας» γρά
φει, «ανέπτυξε μια εξαιρετική σχέση ανάμεσα στις υπη
ρεσίες μας που χαρακτηρίστηκε από πραγματική κατα
νόηση και συνεργασία».

^ Ο κ . Αθανάσιος Μαραγκός σε επιστολή του ευ
χαριστεί θερμά τους Αστυφύλακες της Άμεσης Δράσης 
Αττικής κ. Θεόδωρο Πελέκη και Βασίλειο Μιχαλόπουλο, 
γιατί με τη βοήθειά τους κατόρθωσε να διακομίσει 
έγκαιρα με το αυτοκίνητό του το παιδί του στο Νοσοκο
μείο Παίδων. «Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά 
μου», γράφει, «γιατί παρά την ασφυκτικά γεμάτη από 
αυτοκίνητα οδό Μιχαλακοπούλου, κατόρθωσαν να ρυθ
μίσουν έτσι την κυκλοφορία, ώστε να φτάσω έγκαιρα

στο νοσοκομείο και να σώσω κυριολεκτικά την ύστατη 
ώρα το δεκαοχτώ μηνών παιδί μου».

Ο κ. Χαράλαμπος Δημητρίου εκφράζει τις 
θερμές του ευχαριστίες σε όλους τους Αξιωματικούς 
και το προσωπικό της Α.Δ. Άρτας, και ιδιαίτερα στους 
Αστυνομικό Δ/ντή Δημήτριο Καρρά και Αστυνομικό Υπο
διευθυντή Αναστάσιο Ναστούλη, για την αμέριστη ψυχι
κή, ηθική και υλική συμπαράσταση που του παρείχαν 
κατά το χρόνο της ασθένειας, νοσηλείας και θανάτου 
του μονάκριβου γιου του.

Ο Τούρκος Πρέσβης στην Αθήνα, κ. Yigie 
Alpogan, σε επιστολή του ευχαριστεί τον Διοικητή του 
Αστυνομικού Τμήματος Σαντορίνης κ. Γιάννη Μαρουλά- 
κη και τους συνεργάτες του για όλη τη βοήθεια και το 
ενδιαφέρον που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της παρα
μονής του στο νησί.

** Ο Προϊστάμενος της Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι. Αστυν. Δ/ντής 
Ιάκωβος Θεοδώρου και το προσωπικό του Τμήματος 
Ανηλίκων της Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, εκφρά
ζουν τις ευχαριστίες τους στο Χειρούργο Οδοντίατρο - 
Στοματολόγο Κατσουλίδη Εμμανουήλ για την εθελοντι
κή του προσφορά και παροχή οδοντιατρικής φροντίδας 
στα παιδιά του Κέντρου Φροντίδας Παραμελημένων και 
Κακοποιημένων Παιδιών «ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΟ».

*+  Ο υπεύθυνος Ασφαλείας της Πρεσβείας του 
Ισραήλ κ. Οντέτ Χεν σε επιστολή του προς τον Αρχηγό 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Φώτη Να
σιάκο ευχαριστεί τον Διοικητή του Α.Τ. Νέας Σμύρνης, 
Αστυνομικό Υποδιευθυντή κ. Νικόλαο Παππά, τον προϊ
στάμενο του Γ ραφείου Ασφαλείας Νέας Σμύρνης Αστυ
νόμο Β’ Δημήτριο Κατσαντώνη και το προσωπικό του 
Τμήματος, για την άριστη συνεργασία που είχαν στον 
τομέα λήψης μέτρων τάξης και ασφαλείας κατά τη 
διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα Μπάσκετ μεταξύ Πα
νιωνίου και Χαποέλ Τελ Αβίβ την 1 Οκτωβρίου 2002.

Ο κ. I. Φαναριώτης σε επιστολή του προς το Αστυ
νομικό Τμήμα Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης γράφει τα 
εξής: «Θέλω να εκφράσω δημόσια τις ευχαριστίες και τα 
συγχαρητήριά μου προς τον Διοικητή και τους άνδρες 
του Πολυδύναμου Αστυνομικού Τμήματος Δενδροποτά
μου για την άψογη αντιμετώπιση της άτυχης προσωπι
κής εμπειρίας που είχα με κακοποιούς στην περιοχή της 
αρμοδιότητας σας. Η ταχύτητα με την οποία ενεργήσα
τε, οδήγησαν στην άμεση σύλληψη των δραστών».

** Ο Αντιπρόεδρος της Fiat Credit Hellas, κ. 
Vitantonio Addabbo, σε επιστολή του προς τον Υπουρ
γό Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη γράφει τα 
εξής: «Επιτρέψτε μας κ. Υπουργέ να εκφράσουμε τις
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ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μας συγχαίροντας 
τον Τμηματάρχη της Υπηρεσίας Δίωξης Οικονομικού 
Εγκλήματος κ. Βασίλειο Δασκαλάκη, και τον Υπαστυνό- 
μο Α’ κ. Ευάγγελο Αλεβυζάκη της ίδιας υπηρεσίας για 
την μεθοδικότητα, την ταχύτητα και κυρίως την αποτε- 
λεσματικότητα με την οποία χειρίστηκαν υπόθεση η 
οποία αφορούσε την υπεξαίρεση μεγάλου αριθμού αυ
τοκινήτων της εταιρείας μας».

** Ευχαριστίες προς το περιοδικό «Αστυνομική 
Ανασκόπηση» εκφράζει η φοιτήτρια Νομικής Ελένη 
Βλάχου. «Θέλω να εκφράσωτις ολόθερμες ευχαριστίες 
μου», γράφει, «για το βιβλίο που μου στείλατε στα μέσα 
του περασμένου μήνα με θέμα το πρόσωπο του «Ντο- 
στογιέφσκι», του Στέφαν Τσαβαΐχ. Σας εύχομαι πάντα 
επιτυχίες και παραμένω πιστή αναγνώστριά σας».

Ο Πρόεδρος των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σω
μάτων Αχάίας κ. Γεώργιος Τσεκλένης και ο Γραμματέας 
αυτής κ. Γεώργιος Σπυρούλιας σε επιστολή του προς τον 
Αστυνομικό Δ/ντη Αχάίας Ταξίαρχο κ. Φώτη Μπουραντά 
εκφράζουν την ευχαριστία τους για την άριστη οργάνω
ση και εκτέλεση των μέτρων τάξης που παρείχαν στην 
οργανωτική επιτροπή αξιολόγησης της UEFA για την 
ανάθεση των Αγώνων ΕΥΡΩ 2008 στην Ελλάδα και την 
Τουρκία κατά την επίσκεψη τους στην πόλη της Πάτρας.

•►Οκ. Χρηστός Λιαχόπουλος, σε επιστολή του 
προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι
στράτηγο κ. Φώτη Νασιάκο, γράφει τα εξής: «Αισθά
νομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω και να συγχαρώ 
θερμά τους Αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. και τους Συ
νοδούς των Αστυνομικών Σκύλων της Α.Δ. Καστο
ριάς, οι οποίοι με μεθοδικότητα, επαγγελματισμό και 
αμέριστο ενδιαφέρον κατόρθωσαν μετά από επίμο
νες έρευνες αρκετών ημερών να βρουν τον πατέρα 
μου που είχε εξαφανισθεί».

» Ο κ .  Χρηστός Πολίτης με επιστολή του ευχαρι
στεί τον Αστυφύλακα του Τ. Τροχαίας Πατρών κ. Μι- 
τσούλη Χαράλαμπο, ο οποίος βρήκε τον απολεσθέντα 
χαρτοφύλακά του που περιείχε 770 ευρώ και τα οποία 
μετά από έρευνα, του τα παρέδωσε.

*+  Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. 
Χρυσόστομος σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της 
Πανελληνίου Ομοσπονδίας Πολιτικού Προσωπικού κ. 
Αναστάσιο Κόκκα γράφει τα εξής: «Μετά πολλής χαράς 
έλαβα το υπ’ αριθμ. 2017-15-7-02 έγγραφό σας δια του 
οποίου μας γνωρίζετε την ανακήρυξη του Οσίου Ιωάννη 
του Ρώσου ως προστάτη σας Αγίου της Ομοσπονδίας 
σας. θέλω να σας εκφράσω την βαθιά μου ικανοποίηση 
και την ειλικρινή μου συγκίνηση για την απόφαση σας 
αυτή, το ιερό του λείψανο που παραμένει άφθαρτο και

θαυματουργό στο Προκόπιο Εύβοιας να σας διαφυλάτ- 
τει και να σας οδηγεί σε κάθε αγαθό έργο».

Οι «Αφοί Ζερβού» Α.Ε. - Ξενοδοχειακές και 
Τουριστικές επιχειρήσεις σε επιστολή τους προς το πε
ριοδικό μας ευχαριστούν την Διοίκηση και το προσωπι
κό του Α.Τ. Λευκίμης για τις άμεσες και αποτελεσματι
κές ενέργειες τους που ως αποτέλεσμα είχαν να εξαρ
θρωθεί σπείρα αλλοδαπών παραχαρακτών. «Τέτοιες 
ενέργειες της Ελληνικής Αστυνομίας», γράφουν στην 
επιστολή τους, «δημιουργούν στους πολίτες και επισκέ
πτες - τουρίστες της περιοχής, αίσθημα ασφάλειας και 
εμπιστοσύνης».

» Ο κ .  Berri Lame, Πρόεδρος του Βιομηχανικού 
και Εμπορικού Επιμελητηρίου της Devoll Αλβανίας, ευ
χαριστεί στο πρόσωπο του Υπουργού Δημόσιας Τάξης 
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τους άνδρες του Α.Τ. Κρυσταλλο
πηγής Φλώρινας, Α/Β’ κ. Γεώργιο Μουτσιούνα, Ανθ/μο 
κ. Ελευθέριο Τσαμπασίδη και τους Αστυφύλακες κ. Ευ
άγγελο Πάλιο και Αντώνιο Παπαδόπουλο για την άριστη 
εκτέλεση των καθηκόντων τους: «Σας διαβεβαιώνω κ. 
Υπουργέ», γράφει, «την ίδια άποψη έχει όλος ο επιχει
ρησιακός κόσμος και η πολίτες της περιφέρειάς μας».

Ο Πρωθυπουργός του Βασιλείου του Μαρό
κου, κ. Adberahman Youssufi, απέστειλε ευχαριστήρια 
επιστολή προς τον πρωθυπουργό κ. Κων/νο Σημίτη. 
Στην επιστολή του επισημαίνει τη συμβολή και την απο- 
τελεσματικότητα των Υπηρεσιών Ασφαλείας κατά τη 
διάρκεια της ιδιωτικής επισκέψεώς του στην Ελλάδα.

*+  Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Ζεφυρίου Αττικής σε 
επιστολή τους προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυ
νομίας επισημαίνει τα εξής: «Σκοπός της παρούσας 
επιστολής μας είναι (κινούμενοι από πνεύμα ευαρέ
σκειας και ευγνωμοσύνης), να εκφράσουμε τα θερμά 
μας συγχαρητήρια για το νεοσυσταθέν Αστυνομικό 
Τμήμα της περιοχής Ζεφυρίου, που χάρη στις άοκνες 
προσπάθειες του Διοικητού και των Αστυνομικών ορ
γάνων περιορίσθηκε σημαντικά η εγκληματικότητα 
στη περιοχή μας».

Η Υπεύθυνη Δίωξης πειρατείας της IFPI (Ένω
ση Ελλήνων Παραγωγών Ηχογραφημάτων), κ. Ειρήνη 
Τσιλίρη, σε επιστολή της προς τον Αρχηγό της Ελληνι
κής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Φώτη Νασιάκο γράφει 
τα εξής: «Θα θέλαμε να συγχαρούμε θερμά το Διοικητή 
και τους άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας Λαρίσης για 
την ευαισθησία και το αποτελεσματικό τους έργο σχετι
κά με τη δίωξη του τόσο ζημιογόνου για το κράτος και 
τη μουσική βιομηχανία της χώρας μας, θλιβερό φαινό
μενο της κασετοπειρατείας». ο

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Κ. X. Τ.
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ OEMATilN ΤΕΥΚΗΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
ΑΣΤΥΝ.Α’ 

ΚΩΝ. 
ΔΑΝΟΥΣΗΣ- 

ΑΣΤΥΦ. 
ΕΡΜΙΟΝΗ 

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

ΜΕΡΟΣ A : ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

1. ΠΟΙΚΙΛΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

197. Γραμμή ανθρωπιάς. Καιρός να τη γνωρίσουμε, 562. 
Γυναίκα πρόσφυγας. Αναζητώντας μια καλύτερη 

τύχη, 584.
Μπαμπίλης Χαράλαμπος, Εθελοντισμός. Μία υψηλή αν

θρώπινη έκφραση, 588.
Κωσταβάρα Ζωή, Οι φάροι της Ελλάδας, 592. 
Κάλινγκραντ, 753.
Η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, 774.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Μπέης Κώστας, Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, 194. 
Μητροπολ Ειρηναίος, Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Λόγος 

κατηχητικός, 230.
Αναστάσεως ημέρα, 232.
Μωϋσέως Μοναχού, Πίστη & απιστία, 366.
Τσινάλης Κων/νος, Αύγουστος ο μήνας της 

Παναγιάς, 482.
Τσινάλης Κων., «Και επί γης ειρήνη;» (συνέντευξη με τον 

ηγούμενο της ΙΜ Γρηγορίου Αγίου Όρους), 740.

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Μπορείς και σήμερα να σώσεις το παιδί σου, 58.
Πιπερόπουλος Γεώργιος, Ο τύπος των ήλιων. Η γελοιό

τητα της Πρωτοχρονιάς, 90.
Μιθριδατισμός & Big brother, 91.
Ματσανιώτη Ν., Το παιδί θέλει περισσότερη ελευ

θερία, 220.
Στρατιδάκης Ιωάννης, Το πέρασμα της ανθρωπότητας 

από τη 2η στη 3η χιλιετία, 224.
Φώτου Δήμητρα, Η ιστορική εξέλιξη των παραδοσιακών 

χορών, 228.
Παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς, 362.
Μπορούμε να αγαπάμε αυτό που είμαστε χωρίς να μι

σούμε αυτό που δεν είμαστε 41.
Πιπερόπουλος Γεώργιος, Σύγχρονοι προβληματισμοί 

της νεολαίας μας, 470.
Παπαβασιλείου-Παναγιωτόπουλου, Κινδυνεύει το ζευγά

ρι, 492.
Ελευθεριάδου Μαρία, Η επικοινωνία στην ο ι

κογένεια, 612.
Βούρα Νότα, Κρατώντας την επικοινωνία ανοιχτή ανάμε

σα σε γονείς και εφήβους, 615.
Το σχολείο άνοιξε. Μαζί του και η οδύσσεια της 

μελέτης, 620.
Uberto Eco, Κάποιες ιδέες, ακόμη συγκεχυμένες, 706.
Μπαμπίλης Χαράλαμπος, Τα προνόμια της σύγχρονης 

νενιάο. 751.___________________________________
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Λιασή Αρετή, Η ζωή είναι μία φράση που κόπηκε στη μέ
ση (Βίκτωρ Ουγκώ), 218.

Παναγόπουλος Π Δ, Ο φόρος χοι(η)ρων. Επαρχιακόν 
σκαλάθυρμα, 372.

Αθανασίου Σεραφείμ, Ένας υπέροχος πειρα
σμός, 374.

Όσκαρ Ουάιλντ, Ο εγωιστής 
γίγαντας, 504.

Κωσταβάρα Ζωή, Αγκαθα Κρί
ση και αρχαιολογία, 700.

Παπαδιαμάντης Αλ., Τα Χριστούγεννα του τεμπέλη, 746.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Δημήτρατος Νικόλαος, Η ιδέα της δικαιοσύνης στην 
Ορέστεια του Αισχύλου, 454.

Ποιος σκότωσε τον Όμηρο, 500.
Κούρος Κων/νος, Ζ Φ Σαμπόλιον - Μ Βέντρις. Δύο πρό

σωπα σταθμοί στην αρχαιολογική έρευνα, 590.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ~~

Λουκάτος Δημήτριος, Ο ελληνικός Αϊ-Βασίλης, 744.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Κούρος Κων/νος Η σφαγή της Χίου, 216.
Σερ Στιβεν Ρανσιμαν. Ο μεγάλος του Μεσαιωνικού Ελ

ληνισμού, 348.
Κωσταβάρα Ζωή, Αντλαντίδα. Πραγματικότητα ή 

μύθος, 350.
Τα θαύματα της αρχαίας Ελληνικής τεχνολογίας, 384.
Νήμας Θεόδωρος, Η ληστοκρατία στη Βορειοδυτική 

Θεσσαλία από την απελευθέρωσή της 1881 έως το 1930 
περίπου, 42.

Κούρος Κων/νος, 1922-2002 80 χρόνια από τον ξεριζωμό 
του Μικρασιατικού Ελληνισμού, 478.

Κούρος Κων/νος, 1912-2002,90 χρόνια από τους βαλκα
νικούς πολέμους, 578.

Δανούσης Κων/νος, Η διώρυγα του Ξέρξη, 64.
Κούρος Κων/νος, Ελ Αλαμέιν. 60 χρόνια μετά..., 712.
Weber Max, Η ιδ ια ιτερότητα  του Δυτικού Πο

λιτισμού, 734.

ΤΕΧΝΗ

Τσινάλης Κων/νος, Η Ανάσταση με χρώματα (συνέντευ
ξη με το Νίκο Ζία), 234.

Δια χειρός και λόγου του Παύλου Βρέλλη, 352.
Απ’ τον Θεόφιλο στον Πικάσο μέσω Teriade, 608.
Λιασή Αρετή -Κούρος Κων/νος, Γιώργος Νταλάρας. Τρα

γουδώντας τον πόνο τη χαρά και το πάθος, 616.
Γιαννακός Αθανάσιος, Μακροφωτογραφία. Χόμπι και κα- 

θπυεοινή πρακτική, 696.__________________________
ΙΑΤΡΙΚΗ____________________________________________

Μπάζας Θεόδωρος, Απολάυστε με υγεία το αεροπορικό 
ταξίδι, 98.

Κορωνιώτης Γεώργιος, Λιποπρωτεϊνες. Υπερχοληστερο- 
λαιμία, 368.

Κάπνισμα. Μια ισχυρή εξάρτηση, ένας αδυσώπητος 
εχθρός, 380.

Ανδρεαδάκη Ζαχαρίας, Ήλιος και δέρμα, 496.
Καλογεροπούλου Ιωάννα, Μαθησιακές δυσκολίες & δυ

σλεξία, 604.
Βαλιμήτης Γεώργιος, Η δυσλειτουργική ο ικο

γένεια , 622.
Λιοπρασίτης Κων/νος, Τα αλιεύματα στη διατρο

φή μας, 644.
Η επανάσταση της γενετικής. Σύγχρονα ηθικά διλήμμα

τα και προβληματισμοί, 702.
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Αβραμίδης Αθανάσιος, Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την 
υγεία, 750.

Έκπληξη! Τώρα ο γιατρός διαβάζι το χέρι μας!, 752.

ΤΕΧΝΟ ΛΟ ΓΙΑ ______________________________

Επιθέσεις σε συστήματα πληροφοριών, 440.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ___________________________________________________

Βιολογική γεωργία, 108.
Τα ντεσιμπέλ που σκοτώνουν, 148.
Η προστασία του δασικού πλούτου, μια συλλογική μάχη της κοι

νωνίας για ένα βιώσιμο περιβάλλον, 326.

Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ _________________________________________________

Κοκκίνου Αφροδίτη, Αντίο δραχμή, 56.
Δρετάκης Μανόλης, Ουραγοί στην οικονομία της γνώσης, 748.

ΕΠΙΚΟ ΙΝ Ω ΝΙΑ ________________________________________________

Οικονόμου Ελευθέριος, Σχέσεις ΜΜΕ - Αστυνομίας - Κοινού, 6.

ΔΙΚΑΙΟ  - Δ ΙΚΑΙΟ ΣΥΝΗ__________________________________________

Σοφουλάκης Λάμπρος, Η χρήση βίας. Από τα Αστυνομικά όργανα 
ως υλικό μέτρο άσκησης Αστ εξουσίας, 172.

Μανωλαδάκης Ιωάννης, Η άρση του άδικου χαρακτήρα της παρα
βίασης του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της ιδιωτικής συνο
μιλίας, 292.

Μπλάνη Νικόλαος, Αρχές κριτήρια και κανόνες σύνταξης σχεδίων 
νομών και κανονιστικών πράξεων, 448.

Το δικαίωμα στην πληροφόρηση, 568.

ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΟ ΛΟ ΓΙΑ  - ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ_________________________

Μαγγανάς Αντ., Εγκλήματα ποινές και κοινή γνώμη, 434.
Κουτσελίνης Αντ., Ιωαννίδης Β. Έγκλημα. Ένα διαχρονικό φαινό

μενο, 680
Γατσάς Βασίλειος, Η θυματοποίηση στο υπερβατικό στάδιο της 

ηλικίας του ανθρώπου, 688.
Μιτσέα Αν., Σπηλιωπούλου, Κουτ Ιατροδικαστική του στό

ματος, 168.

Α Θ ΛΗ ΤΙΣΜ Ο Σ___________________________________________________

Φασιάνης Χρήστος, Παγκράτιον άθλημα. Η αρχαιότερη πολεμική 
τέχνη- ιδανική μέθοδος αστυνομικής άμυνας, 222.

Λιασή Αρ. - Κούρος Κ„ Special Olympics, 324.
Κοκκίνου Αφροδίτη, Σκι. Ένα σπορ με ιστορία, 736.

ΤΑΞΙΔΙΑ  - ΤΟ Υ ΡΙΣΜ Ο Σ__________________________________________

Κατσινούλας Κων/νος, Η ορεινή Αργιθέα, 104.
Λιασή - Κούρος Αρχαιολογικές περιπλανήσεις στη Βακτριανή (Συ

νέντευξη με τον Β. Σαρηγιαννίδη), 182.
Κοκκίνου Αφροδίτη, Η πλατεία Ομονοίας και η ιστορία της, 196. 
Θεοτοκάς Γεώργιος, Σίνα. Η Αγία κορυφή, 226.
Η Κόνιτσα, 358.
Κοκκίνου Αφροδίτη, Φολέγανδρος, 460.
Λιασή Αρετή, Αποστολή στην Πολωνία, 474.
Κούρος Κων/νος, Οι στήλες του Ηρακλέους, 484.
Δανούσης Κων/νος, Τέμπη- Η κοιλάδα του θείου Απόλλωνα, 488. 
Κούρος Κων/νος, Η θάλασσα του Μπάρεντς, 490.
Λέσβος. Η Αιγαιπελαγίτικη διαμαντόπετρα της διανόησης, 606.

2. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΙΚ ΙΛΑ  Α ΣΤΥΝΟ Μ ΙΚΑ______________________

Η Μουσική της Αστυνομίας, 192.
3η πανελλήνια έκθεση εικαστικών τεχνών, 198.

Υπηρεσιές συνοριακής φύλαξης, 270.
Η αστυνομία ανοίγεται στην κοινωνία, 296.
Δράσεις στο διεθνή χώρο, 298.
Μπαμπίλης Χαράλαμπος, Οι αστυνομικοί στην σημερινή κοινω

νία, 306.
Τσινάλης Κων/νος, Κοντά στα παιδιά που έχουν ανάγκη τον αθλη

τισμό, 323.
Λιασή Αρετή, Χρήση των όπλων από τους Αστυνομικούς, 34.
Η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, 420.
Φρούρηση εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 430.
Δανούσης Κων/νος, Λαμβάνοντας ηθικά ορθές αποφάσεις, 436.
Τσινάλης Κων/νος, Οι βόμβες έγιναν του χεριού τους, 458.
Όταν έχεις στόχους και σχέδιο, έχεις και αποτελέσματα, 540.
Θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος στη σύνοδο του Λουξεμ

βούργου, 542.
Παρασκευόπουλος Νικόλαός, Διασυνοριακή συνεργασία. Μια σύγ

χρονη απάντηση στο οργανωμένο έγκλημα, 543.
Στις εσχατιές του Αιγαίου. Εκεί που η Ανατολή φλερτάρει τη Δύ

ση, 546.
Αστ. Δ/νση Λέσβου. Οι ακρίτες της Ελληνικής ανατολής, 548.
Καταμεσής της θάλασσας. Ο Αη -Στρατής ταξιδεύει στο 

χρόνο, 551.
Δημοτική Αστυνομία. Αρμοδιότητες ένστολου προσωπικού, 552.
Καμπανάκης Ιωσήφ, Η αστυνομία μας χρειάζεται τη θεωρία, 554.
Αντωνόπουλος Γεώργιος, Κοινοτική αστυνόμευση σε Δύση & Ανα

τολή. Ομοιότητες & διαφορές, 558.
Τσινάλης Κων/νος, Είμαι το τείχος που πρέπει να σταματήσει ο κα

κοποιός, 574.
Τσινάλης Κων/νος, Αστυπάλαια. Η τράπεζα των Θεών, 586.
Ο Άγιος Αρτέμιος. Προστάτης και πρότυπο για τον Έλληνα αστυ

νομικό, 610.
Τσινάλης Κων/νος, Ορμένιο. Εκεί που η ιστορία συναντά το πα

ρόν, 62.
Ευρωπαϊκή Ένωση. Τομέας Δικαιοσύνης - Εσωτερικών Υποθέσε

ων, 666.
Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για 

έναν ενιαίο χώρο ελευθερίας και ασφάλειας, 670.
Οπλοφορία και χρήση όπλων από τους αστυνομικούς, 674.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ_____________________________________________________

Καμπανάκη Ιωσήφ, Οργάνωση και λειτουργία αστυνομικών βιβλιο
θηκών, 186.

Γεωργίου Αναργύρου, Επίσημες στολές Αξ/κων ΕΛΑΣ, 212.

Π ΡΟ ΣΩ ΠΙΚΟ  - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΥΠΟ Δ Ο Μ ΕΣ_____________________

Κτίρια της ΕΛΑΣ. Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα σε εξέλιξη, 152.
Η γυναίκα στην ΕΛΑΣ, 164.
Συνέντευξη με την Υποσ/γο ΚΟΥΛΑΚΟΥ-ΒΑΖΑΙΟΥ Δανάη, 166. 
Mercky Gwen, Γυναίκες αστυνομικοί. Σύγχρονα εμπόδια που αντι

μετωπίζουν διεθνώς, 300.
Βρακάς Παναγιώτης, Αστυνομική εκπαίδευση και αξιολόγηση, 304. 
Χανόπουλος Βασίλειος, Σημάδια κινδύνου, 686.

ΤΡΟΧΑΙΑ________________________________________________________

Καθ’ οδόν 2001-2005, 142.
Γεώργιος Γλυκοφρύδης Πολυατυχήματα, 146.
Σιαφάκας Ν. - Σχίζα Ε., Σύνδρομο απνοιών στο δρόμο, 150.
Τσινάλης Κων/νος, Οι πιο ευγενικοί τροχονόμοι της Αθήνας, 210.
Τζέκης Κων/νος, Ο έλεγχος της μέθης. Το νέο άρθρο 42 

του ΚΟΚ, 24.
Η αλκοολαιμία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 25.
Μύθοι και αλήθειες για το αλκοόλ και την οδήγηση, 26.
Πανταζόπουλου Γεωργίου, Αποτύπωση χώρου τροχαίου ατυχήμα

τος, 286.
Κινητά και οδήγηση, 290.
Τροχαία ατυχήματα, 379.
Δερβεντζής Νικ., Εμπλοκή υπηρεσιακών οχημάτων σε τροχαία 

ατυχήματα, 432.
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Φωτοπούλου Ανθής, Προανακριτική αντιμετώπιση του τροχαίου 
ατυχήματος, 572.

Αστυνομία και τουρισμός, 282.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

«171». Άμεση απάντηση σε κάθε αίτημά σας, 284.
Κούρος Κων/νος, Οικοτουρισμός. Μια εναλλακτική πρόταση, 356.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΑ

Trafficking. Ένα Άγος οδηγείται στην κάθαρση, 28.
Μπρος στην πρόκληση του 2002. Στόχοι και προτεραιότητες της 

ΕΛΑΣ, 138.
Η νέα αντεγκληματική πολιτική του ΥΔΤ, 141.
Τοπικά συμβούλια πρόληψης της εγκληματικότητας, 278. 
Καταπολέμηση εμπορίας ανθρώπων, 378.
Διακίνηση για σεξουαλική εκμετάλλευση, 444.
Το οργανωμένο έγκλημα στη ΝΑ Ευρώπη και τα Βαλκάνια, 676. 
Trafficking in human beings. Μια σύγχρονη μορφή δουλε

μπορίου, 678.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Το πρόβλημα των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 154. 
Σκότης Στέφανος, δετές ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα της 

ΕΛΑΣ, 156.
Κατσινούλας Κων/νος, Το πρόβλημα των ναρκωτικών στην Ευρω

παϊκή Ένωση, 16.
δετές πρόγραμμα δράσης κατά των ναρκωτικών, 22. 

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, 10.
«Patriot Law». Το νέο αντιτρομοκρατικό οπλοστάσιο των ΗΠΑ, 14. 
Σύγχρονες διεθνείς απειλές, 32.
Ιούλιος 2002. Ραντεβού με την ιστορία (εξάρθρωση της 17ης Νο

έμβρη), 402.
Τρομοκρατία. Μια απειλή χωρίς σύνορα, 534.
Καμπανάκης Ιωσήφ, Βιβλία για την τρομοκρατία, 764.

ΞΕΝΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΕΣ ~

Sculi David, Οι Γαλλικές δυνάμεις ασφαλείας, 190. 
Αναδιοργάνωση του FBI, 457.
Διεθνείς Αστυνομική Συνεργασία, 536.
CRS No 1. Υπηρεσία Υψηλών Προσώπων της Γαλλίας, 698.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Μενεξής Νικήτας, Κιβδηλεία. Ένας κίνδυνος που απειλή το Ευρώ, 294. 
Μακρής Ιωάννης, Η γραφολογία στη δίωξη του εγκλήματος, 38.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Δανούσης Κων/νος, Η ιστορία του ιταλικού πολυαστυνομικού συ
στήματος, 50.

Δανούσης Κων., Η αστυνομία του Ναπολέοντα και η κληρονομιά 
της, 316.

Χαλκιαδάκης Εμμ., Αστυνομική Σχολή Ρεθύμνου. Βραχύ χρονικό, 
319.

Δανούσης Κων/νος, Η συμβολή των αστυνομικών ελληνικό θαύμα, 
576.

Δανούσης Κων., Η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη κρίσιμη 
εξαετία από την απελευθέρωσή της, 582.

Μηνόπετρας Χαράλαμπος, Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευ
νών. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, 692.

ΜΕΡΟΣ Β : ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Αβραμίδης Αθανάσιος, 750. 
Αθανασίου Σεραφείμ, 374. 
Ανδρεαδάκης Ζαχαρίας, 496.

Αντωνόπουλος Γεώργιος, 558.
Βαλιμήτης Γεώργιος, 622.
Βούρα Νότα, 615.
Βρακάς Παναγιώτης, 304.
Γατσάς Βασίλειος, 688.
Γλυκοφρύδης Γεώργιος, 146.
Γεωργίου Ανάργυρος, 212.
Γιαννακός Αθανάσιος, 696.
Δανούσης Κων., 50, 64, 316, 436, 488, 582, 576.
Δερβεντζής Νικ., 432.
Δημήτρατος Νικόλαος, 454.
Δρετάκης Μανόλης, 748.
Ειρηναίος, 230.
Ελευθεριάδου Μαρία, 612.
Θεοτοκάς Γεώργιος, 226.
Ιωαννίδης Β. 680.
Καλογεροπούλου Ιωάννα, 604.
Καμπανάκης Ιωσήφ, 186, 554, 764.
Κατσινούλας Κων/νος, 16, 104.
Κοκκίνου Αφροδίτη, 56, 196, 460, 736.
Κορωνιώτης Γεώργιος, 368.
Κούρος Κων/νος 216, 324, 356, 478, 484, 490, 578,
590, 616, 712.
Κουτσελίνης Αντ., 168, 680.
Κωσταβάρα Ζωή, 350, 592, 700.
Λιασή Αρετή, 34, 182, 218, 324, 474, 616.
Λιοπρασίτης Κων/νος, 644.
Λουκάτος Δημήτριος, 744.
Μαγγανάς Αντ., 434.
Μακρής Ιωάννης, 38.
Μανωλαδάκης Ιωάννης, 292.
Ματσανιώτη Ν., 220.
Μενεξής Νικήτας, 294.
Μηνόπετρας Χαράλαμπος, 692.
Μιτσέα Αν., Σπηλιωπούλου, Κουτ 168.
Μπάζας Θεόδωρος, 98.
Μπαμπίλης Χαράλαμπος, 306, 588, 751.
Μπέης Κώστας, 194.
Μπλάνης Νικόλαος, 448.
Μωϋσής Μοναχός, 366.
Νήμας Θεόδωρος, 42.
Οικονόμου Ελευθέριος, 6.
Όσκαρ Ουάιλντ, 504.
Παναγόπουλος Π Δ, 372.
Πανταζόπουλος Γεώργιος, 286. 
Παπαβασιλείου-Παναγιωτόπουλου, 492.
Παπαδιαμάντης Αλ., 746.
Παρασκευόπουλος Νικόλαός, 543.
Πιπερόπουλος Γεώργιος, 90, 470.
Σιαφάκας Ν., 150.
Σκότης Στέφανος, 156.
Σοφουλάκης Λάμπρος, 172.
Σπηλιωπούλου, 168.
Στρατιδάκης Ιωάννης, 224.
Σχίζα Ε„ 150.
Τζέκης Κων/νος, 24.
Τσινάλης Κων/νος, 62, 210, 234, 323, 458, 482, 574, 
586, 740.
Φασιάνης Χρήστος, 222.
Φωτοπούλου Ανθή, 572.
Φώτου Δήμητρα, 228.
Χαλκιαδάκης Εμμ., 319.
Χανόπουλος Βασίλειος, 686.
Mercky Gwen, 300.
Sculi David, 190.
Uberto Eco, 706.
Weber Max, 734.
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Κανακάρη 75, Πάτρα, Τηλ.-Fax 061 0 220 541

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

*  Ελληνικής Αστυνομίας
*  Αεροπορίας
*  Στρατόν Ξηρός
*  Εμπορικού & Πολεμικού Ναυτικού
*  Λιμενικού Σώματος
*  Πυροσβεστικού Σώματος}μ ε  ή χωρίς 

δικό σας ύφασμα

- Στολές
- Πουκάμισα
- Παντελόνια
- Πηλίκια
- Παπούτσια 
-Ζώνες
- Σήματα & Διακριτικά
- Παράσημα όλων των Σωμάτων

- Ειδικός εξοπλισμός
- Θήκες όπλων χαμηλής, 

υψηλής μασχάλης
- Χειροπέδες όλων των τύπων
- Γκλόμπς
- Αλεξίσφαιρο γιλέκο
- Είδη επιβίωσης

Κανακάρη 75, Πάτρα, Τηλ.-Fax 061 0 220 541

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

♦

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑπΟΑΜ ΥΝΑ  
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΝΟΠΛΟΥΣ & ΑΟΠΛΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ 
ΛΑΒΕΣ (ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ■ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ 

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ - ΣΥΛΛΗΨΗΣ) W j *

ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ & ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ 
TAE KWON DO (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ■ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ) 
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
Δ ΙΠ ΛΩ Μ ΑΤΟ ΥΧΟ Σ ΠΡΟ ΠΟ ΝΗ ΤΗ Σ Γ.Γ.Α.

ΕΠ ΙΣΗ Μ Ο Σ ΕΚΠΑ ΙΔΕΥΤΗ Σ W ORLD  H APK ID O  FED ER A T IO N  

H APK ID O  4  DAN. TAE KW O N  DO  3  D A N

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 189, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
τηλ.: 01 0 9421 500. 01 0 9521 609

Α.Γ.Σ. ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΖΑΝΤΩΝ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ - ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ & ΑΛΛΑΓΗ

Κ5 8UM iffWI EASmmtm
ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 

ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
χωρίς προκαταβολή έως 36 δόσεις

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

Φίλε συνάδελφε,

είσαι μέλος του Λογαριασμοί) 
Αλληλοβοήθειας Μελών Διεθνούς 

Ένωσης Αστυνομικών (ΛΑΜΔΕΑ) γιατί:
- Πίστεψες στην ωφελιμότητητα του θεσμού.

- Δεν θέλεις να γίνεις αυριανός επαίτης.
- Θέλεις να εξασφαλίσεις τον εαυτό σου

αλλά
- Θέλεις να ΟοηυτΡεις τον συνάδελφό σου.

θα ωφελήσει και αυτούς και εσένα.

για να κιόλας,

ΛΑΜΔΕΑ / Ελληνικό 
Τμήμα Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, 

Ικτίνου 2, Αθήνα 10552, 
τηλ. 5227330 - 5226295.



Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΜΕΡΟΣ Γ : ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
17η Νοέμβρη, 402, 197, 562.
Αγάπη, 41, 194.
Αγιος Βασίλειος, 744.
Αγιος Αρτέμιος, 610.
Αγιος Ευστράτιος, 551.
Αγκάθα Κρίστι, 700.
Αεροπορικά ταξίδια, 98.
Αισχύλος, 454.
Αλεξάνδρεια, 774.
Αλιεύματα, 644.
Αμεση Δράση, 574.
Ανάσταση, 232, 234.
Ανθρωπότητα, 224.
Αντεγκληματική πολιτική, 138, 141. 
Απόρρητο τηλεπικοινωνιών, 292.
Αργιθέα, 104.
Αστυνόμευση κοινοτική, 558 
Αστυνομία Γαλλίας, 190.
Αστυνομία, 540.
Αστυνομίας θεωρία, 554.
Αστυνομία - κοινωνία, 296.
Αστυνομικοί, 306.
Αστυπάλαια, 586.
Ασύμμετρες απειλές, 32.
Ατλαντίδα, 350.
Βαλκανικοί πόλεμοι, 578.
Βία, 172, 308.
Βιβλιοθήκες Αστυνομίας, 186.
Βιοηθική, 702.
Βιολογική γεωργία, 108.
Βρέλλης Παύλος, 352.
Γιβραλτάρ, 484.
Γραφή, 590.
Γραφολογία, 38.
Γυναίκα Αστυνομικός, 164, 166, 300.
Δ/νση Εγκλ. Ερευνών, 692.
Δάσος, 326.
Δεοντολογία, 436.
Δημοτική Αστυνομία, 552.
Διασυνοριακή συνεργασία, 543.
Διήγηματα, 372, 374, 504.
Δραχμή, 56.
Δυσλεξία, 604.
Εγκλημα, 680.
Εγκληματικότητα, 434.
Εθελοντισμός, 588.
Εκθέσεις εικαστικών, 198.
Εκπαίδευση, 304.
Ελ Αλαμέιν, 712.
Εμπορία ανθρώπων, 28, 378, 444, 678. 
Εξουδετέρωση βομβών, 458.
Ευρωπαϊκή Ένωση, 666, 670.
Ηλιος, 496.
Θεσσαλονίκη, 420.
Θόρυβος, 148.
Ιατρική, 752.
Ιατροδικαστική, 168.
Ιστορία Αστυνομίας, 50, 316, 319, 576, 582. 
Κάλινγκραντ, 753.
Κάπνισμα, 380, 750.
Κιβδηλεία, 294.
Κίνδυνος, 686.
Κινητά τηλέφωνα, 290.
Κόνιτσα, 358.

Κτίρια Αστυνομίας, 152.
Λαθρομετανάστευση, 542.
Λέσβος, 546, 548, 606, 608.
Ληστεία, 42.
Μακροφωτογραφία, 696.
Μέθη, 24, 25, 26.
Μικρασιατική καταστροφή, 478.
ΜΜΕ 6.
Μουσική Αστυνομίας, 192.
Μπάρεντς θάλασσα, 490.
Ναρκωτικά, 16, 22, 154, 156.
Νεότητα, 470, 751.
Νόμοι (σύνταξη), 448.
Νταλάρας, 616.
Ξέρξης, 64.
Οικογένεια, 492, 612, 615, 622.
Οικονομία γνώσης, 748.
Οικοτουρισμός, 356.
Ομηρος, 500.
Ομόνοια, 196.
Οπλοφορία, 34, 674.
Οργανωμένο Έγκλημα, 676.
Ορμένιο, 62.
Ουγκώ Βίκτωρ, 218.
Παγκράτιο, 222.
Παιδί, 58, 220, 323, 362.
Παναγία, 482.
Παπαδιαμάντης, 746.
Πίστη, 366.
Πληροφόρηση πολιτών, 568.
Πολιτισμός, 734.
Πολυατυχήματα, 146.
Πολωνία, 474.
Πρόσφυγες, 584.
Πρωτοχρονιά, 90.
Ράνσιμαν Στήβεν, 348.
Σαρηγιαννίδης Βίκτωρ, 182.
Σινά, 226.
Σκι, 736.
Στολές, 212.
Συμβούλια Πρόληψης Εγκληματικότητας, 278. 
Συνοριοφύλακες, 270.
Συνόρων φρούρηση, 430.
Συστήματα πληροφοριών, 440.
Σχολείο, 620.
Τέμπη, 488.
Τεχνολογία αρχαία, 384.
Τουρισμός, 282, 284.
Τρίτη ηλικία, 688.
Τρομοκρατία, 10, 14, 298, 534, 764.
Τροχαία ατυχήματα, 142, 150, 286, 379, 432, 572.
Τροχονόμοι, 210.
Υψηλά πρόσωπα, 698.
Φάροι, 592.
Φολέγανδρος, 460.
Φονταμενταλισμός, 706.
Χίος, 216.
Χοληστερόλη, 368.
Χοροί, 228.
Χριστούγεννα, 740.
Χρυσόστομος, 230.
Big Brother, 91.
FBI, 457.
Interpol 536.
Special Olympics, 324. o
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ΜΗΠΩΣ ΑΣΨΑΛΙΖΕΣΘΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΑΠ' ΟΣΟ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ:

ΤΩΡΑ, ΜΕ ΜΙΑ ΤΙΜΗ 
“ΤΡΙΠΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ” ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ!

και Αστική Ευθύνη και Νομική Προστασία και Οδική Βοήθεια!

Με την συνεργασία 3 διεθνών ασφαλιστικών κολοσσών:

Ensign at Lloyd’s ·  | | |  d .a .S. ·  ©  MONDIAL ASSISTANCE

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ε .Ι.Χ .)

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΟΙ
ΙΠΠΟΙ 5έτη & άνω

Οχήματα | 
4 έτη

js 0 (μηδέν] 
3 έτη

1 ζημιές τα 
2 έτη

τελευταία: 
1 έτος Νέο όχημα

Έως 8 106,00 118,00 129,00 140,00 155,00 194,00
9-10 120,00 135,00 149,00 165,00 184,00 234,00
11-12 130,00 148,00 164,00 182,00 205,00 260,00
13-14 146,00 166,00 184,00 204,00 230,00 292,00

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΟΙ
ΙΠΠΟΙ 5έτη & άνω

Οχήματα 
4 έτη

ι με 1 (μία) 
3 έτη

ζημιά τα τε 
2 έτη

λευταία:
1 έτος Νέο όχημα

Έως 8 118,00 129,00 140,00 155,00 194,00 252,00
9-10 135,00 149,00 165,00 184,00 234,00 304,00
11-12 148,00 164,00 182,00 205,00 260,00 338,00
13-14 166,00 184,00 204,00 230,00 292,00 380,00

Για Ε.Ι.Χ. άνω των 10 ετών, οδηγούς κάτω των 25 ετών καθώς 
και επιπλέον καλύψεις επικοινωνήστε μαζί μας.

• Αίτηση ασφάλισης τηλεφωνικώς · Παράδοση συμβολαίου αυθημερόν στο χώρο σας · Άμεση 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

Kovie τη σύγκριση... ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 0 1  0  9 2 .4 9 . 8 1  1 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ9:00 -  5:00
Λ. Συγγρού 102 & Α. Ζίννη 40, 117 41 Αθήνα Τηλ. 010 92.49.811 Fax. 010 92.49.760 www.sinco.gr

http://www.sinco.gr
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