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από τον  εκδότη

U
 Ελληνική Αστυνομία εισήλθε στο νέο χρόνο με αίσιους 
οιωνούς, με οιωνούς που της επιτρέπουν να ατενίσει 
με αισιοδοξία το μέλλον, αξιοποιώντας όλες τις θετι
κές συγκυρίες που προβάλλουν μπροστά της.

Στο χώρο της τρομοκρατίας, που επί τρεις σχεδόν δεκα
ετίες ταλάνισε τη χώρα είχε μία ακόμη επιτυχία. Εξάρθρω
σε το ηγετικό κλιμάκιο της τρομοκρατικής οργάνωσης Επα
ναστατικός Λαϊκός Αγώνας, μιας οργάνωσης που θεωρεί
ται πλέον με βεβαιότητα ότι έπαιξε κομβικό ρόλο στο χώρο 
της εγχώριας τρομοκρατίας. Παράλληλα συνεχίζονται οι 
προσπάθειας για την εξιχνίαση της δράσης και την τεκμη
ρίωση των εγκληματικών πράξεων άλλων τρομοκρατικών 
οργανώσεων, ώστε αφενός να πέσει άπλετο φως στη δρα- 
στηριότητά τους και αφετέρου να παραπεμφθούν οι υπεύ
θυνοι στη δικαιοσύνη.

Εξίσου επιτυχής υπήρξε και η πρώτη περίοδος της Ελλη
νικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα ως 
προς τη δημιουργία ενιαίου χώρου ελευθερίας και ασφά
λειας -τομέα ευθύνης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης- τα 
πρώτα αποτελέσματα κρίνονται ως ιδιαίτερα αισιόδοξα. Η 
Ελληνική Αστυνομία εργάστηκε και εργάζεται για την ενί
σχυση του ευρωπαϊκού κεκτημένου στον ευαίσθητο αυτό 
χώρο, προωθώντας ταυτόχρονα και δράσεις που υπερβαί
νουν τα στενά ευρωπαϊκά όρια, αποσκοπούν στην εγκαθί
δρυση ενός κλίματος ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο και 
συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της Ελληνικής Προεδρίας 
όπως με λεπτομέρειες εκθέτει σε κείμενο που ακολουθεί ο 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης.

Επιπλέον ο αγώνας για λιγότερες θυσίες στο βωμό 
του Μολώχτης Ασφάλτου στέφεται με επιτυχία. Τα απο
τελέσματα της διυπουργικής δράσης «Καθ’ οδόν 2001- 
2005» μας επιτρέπουν κάθε αισιοδοξία ότι το αύριο θα 
είναι καλύτερο.

Τέλος, σύντομα θα αρχίσει η εφαρμογή του προγράμ
ματος «ο Αστυνομικός της γειτονιάς», ενός προγράμμα
τος που φιλοδοξεί να φέρει την Αστυνομία κοντά στον 
πολίτη και αντιστρόφως, αλλά και να εγκαθιδρύσει ένα 
κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ασφάλειας που είναι 
απολύτως αναγκαίο για τη βελτίωση της καθημερινότη
τας του πολίτη. Η Αστυνομία κοντά στον πολίτη, η «Αστυ
νομία της εγγύτητας», είναι ένα πρόγραμμα που εξελίσ
σεται σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες με αποτελέσματα 
που μας επιτρέπουν να ελπίζουμε στη θετική πορεία των 
σχετικών δράσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η «Αστυνομική Ανασκόπηση» θα είναι 
κοντά σας, για να σας ενημερώνει για τις δράσεις που ανα
πτύσσονται, για τα προγράμματα που υλοποιούνται, για τις 
δυσκολίες που προβάλλουν και κυρίως για τις ακατάβλητες 
προσπάθειες των συναδέλφων μας να εξασφαλίσουν 
στους κατοίκους της χώρας μας όλες εκείνες τις αναγκαί
ες προϋποθέσεις για μια καλύτερη ζωή.
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Editorial.

Περιεχόμενα.

Με συνέπεια κατα της 
τρομοκρατίας.

Η Ελληνική Αστυνομία εξάρθρωσε και 
την ηγετική ομάδα του ΕΛΑ.

8 Ενιαίος χώρος ασφάλειας 
και ελευθερίας.

Οι προκλήσεις της ελληνικής προε
δρίας. 0  Υπουργός Δημόσιας Τάξης εκ
θέτει τους μείζονες στόχους της ελληνι
κής προεδρίας για ένα ενιαίο χώρο ασφά
λειας και ελευθερίας στην ΕΕ.

10 Αστυνομία της Εγγύτητας.
Ένα επιτακτικό αίτημα της σύγχρονης 

κοινωνίας βρίσκει την απάντησή του με 
την ενίσχυση της παρουσίας της Αστυνο
μίας κοντά στον πολίτη.

12 Ο Αστυνομικός της 
γειτονιάς.
Ένας παλαιός θεσμός υπό σύγχρονη 

οπτική. Τα πρώτα αποτελέσματά του στη 
Β. Αμερική και προβληματισμός για τη χώ
ρα μας.

16 <Καθ’ οδόν».
Εκτίθενται τα αποτελέσματα της προ

σπάθειας για τη μείωση των ατυχημάτων 
το 2002.

18

22 Το έγκλημα στον 
κυβερνοχώρο.
Εξετάζεται σφαιρικά η πλέον σύγχρονη 

-και ιδιαιτέρως επικίνδυνη- μορφή εγκλη
ματικότητας: το έγκλημα στον κυβερνο
χώρο.

28
Το στρες των αστυνομικώ 
και η Ελληνική Αστυνομία.
Το επάγγελμα του αστυνομικού έχει 

υψηλές ψυχοφυσιολογικές απαιτήσεις με 
αποτέλεσμα να ανήκει στα πλέον «στρε- 
σογόνα». Εξετάζονται εδώ οι βασικές πα
ράμετροι του αστυνομικού στρες και οι 
τρόποι αντιμετώπισής του.

Η μείωση των τροχαίων 
ατυχημάτων και το κυκλοφο- 
ριακό πρόβλημα στην Αττική.

Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 
προσπάθειας του προγράμματος «Καθ’ 
οδόν» στην Αττική σε σχέση με το κυκλο- 
φοριακό πρόβλημα.

32 Συμπτώματα & 
αντιμετώπιση 
ψυχοτραυματικών 
διαταραχών μετά από 
συμμετοχή σε μάχη.
Ο καθημερινός πόλεμος με το έγκλη

μα έχει το δικό του, υψηλό συνήθως, 
κόστος για την ψυχική κατάσταση του 
αστυνομικού.

36 Έγκλημα:
Ένα διαχρονικό φαινόμενο (Β’).
Η εξέλιξη του εγκληματικού φαινομέ

νου στο χρόνο και προβληματισμός για 
την αντιμετώπισή του.

42 Ο απόηχος της 
11ης Σεπτεμβρίου 2001.
Προβληματισμοί για τις συνέπειες της 

πρωτόγνωρης αυτής τρομοκρατικής 
επίθεσης.

44 Μικρή ιστορία της 
Ελληνικής Αστυνομίας (Α’).
Βραχεία αναφορά στην εξέλιξη του 

αστυνομικού θεσμού στην Ελλάδα.

48 Ιστορία Αστυνομίας 
στις ΗΠΑ.
Παρουσιάζεται η εξέλιξη του αστυνομι

κού συστήματος στις ΗΠΑ.

52 Ο αυτοπροσδιορισμος 
του ανθρώπου.

Εκτίθεται ο προβληματισμός για την 
ηθική συγκρότηση του ανθρώπου.

54 Παιδιά του προσωπι
κού μας που πέτυχαν 
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Επικαιρότητα

Ελένη Γλύκατζη - 
Αρβελέρ.
Συνέντευξη με την έγκριτη Ελληνίδα 

ιστορικό.

Βυζαντινοί περίπατοι 
στην Αττική (Α’).

Οδοιπορικό στην Αττική της βυζαντινής 
εποχής.

Των Τριών Ιεραρχών 
το τριλαμπές φως.
Ταξίδι στη «γνώση, την πίστη και την 

ελπίδα» μέσα από το έργο των τριών με
γάλων πατέρων της Εκκλησίας μας.

84 Ο Ρέημον Τσάντλερ και 
το αστυνομικό μυθιστόρημα.
Παρουσιάζεται ο γνωστός μαιτρ του 

αστυνομικού μυθιστορήματος.

86
Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών.
Παρουσιάζεται ο νέος αυτός θεσμός της 

Ελληνικής Διοίκησης, ο οποίος καθιερώνει 
μια νέα εποχή σπς σχέσεις κράτους - πολίτη.

Γη του πυρός.
Ταξίδι στην «άκρη της γης», που παρα

πέμπει στη συγκλονιστική περιπέτεια του 
Μαγγελάνου.

96
«Νικόλαος Καραντάκος»:
Ο άνθρωπος της θέλησης.
Συνέντευξη με τον Ανθ/μο Νικόλαο 

Καραντάκο, το συνάδελφο που σε πεί
σμα του ονειδισμού της αρρώστιας θέ
τε ι συνεχώς νέους στόχους.

92
Αντιμετωπίστε τις 
οικογενειακές συγκρούσεις.
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94
96

Λέξεις.

Κολούμπια: Η τελευταία 
πτήση.

Αναφορά στην πρόσφατη τραγωδία 
του διαστημόπλοιου «Κολούμπια».

99
«Αϊνστάιν: Πώς βλέπω 
τον κόσμο».

100 Υπηρεσιακά Νέα.

109 Βιβλιοπαρουσίαση.

110 Flash back 
στα γεγονότα.

116 Παιδιά και τηλεόραση.

110 Ματιές στον 
πολιτισμό.

120 Η Αστυνομία 
στον κόσμο.

122 Παράξενα.

124 Για τις ελεύθερες 
ώρες σας.

120
Αλληλογραφία.

Με συνέπεια κατα 
της τρομοκρατίας

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η
α ν α σ κ ό π η σ η

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 9010/1/16γ από 5/1/2001 
Απόφαση του Υ.Δ.Τ.

εποπτεύεται απο Διοικούσα Επιτροπή και εκ- 
δίδεται υπό την επιμέλεια του 

Γ’ Τμήματος Εκδόσεων της Δ/νσης 
Δημοσίων Σχέσεων του Αρχηγείου 

της Ελληνικής Αστυνομίας.

Εκδ. Διευθυντής:
Α/Υ Χρήστος Μακρής 

Τηλ. :210/6854.206 
Αρχισυντάκτης:

Αστυνόμος Α Κων/νος Δανουσης 
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. φωτογραφίες:

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

Εκδοτική επιμέλεια:
"ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ" Α.Ε.. Λεύκης 134. 145 65. 

Κρυονέρι. Τηλ.: 210/8161.301 
Καλλιτεχνική επιμέλεια:

Βαγγέλης Καλούσης 
Ετήσιες Συνδρομές:

Υπαλλήλων Ελληνικής Αστυνομίας 
σε ενέργεια και αποστρατεία 7 ευρώ. 

Ιδιωτών 10 ευρώ 
Τα κείμενα των συντακτών 
και συνεργατών, απηχούν 
τις δικές τους απόψεις και 

όχι απαραίτητα εκείνες 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

mailto:astepi@otenet.gr


ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Me οϋΐΕΠΕίη κιιιιί me
ιραμακριτιπΐ

Αθόρυβα, με σοβαρότητα και μεθοδικότητα, αξιοποιω- 
ντας τη διεθνή εμπειρία από πλευράς τεχνογνωσίας 
αλλά και εξοπλισμού, η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει 
με συνέπεια τις επιτυχίες της κατά της τρομοκρατίας.

ρο της εγχώριας τρομοκρατίας και που με εκρήξεις βομ
βών, εμπρηστικές και δολοφονικές επιθέσεις, ενέσπειρε 
τον φόβο και τον τρόμο ανά την ελληνική επικράτεια.

Η τρομοκρατία άφησε πίσω της πολλά αθώα θύματα 
και προκάλεσε πόνο σε πολλούς ανθρώπους. Πολλές 
οικογένειες βίωσαν την τραγική απώλεια αγαπημένων 
τους προσώπων και αντιμετώπισαν τα γεγονότα με πό
νο, αλλά και αξιοπρέπεια. Θύματα τέτοια είχε και το Στό
μα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όμως, η μάχη κατά της τρομοκρατίας βρίσκεται πλέ
ον στη φάση του επιλόγου, μετά και τις τέσσερις συλ
λήψεις των κατηγορουμένων για συμμετοχή στην ορ
γάνωση Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας (ΕΛΑ).

Συγκεκριμένα, την 2/2/2003 προσήχθησαν στην Αντι- 
τρομοκρατική Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) και στη συνέχεια 
συνελήφθησαν, κατηγορούμενοι για συμμετοχή στην 
τρομοκρατική οργάνωση «Επαναστατικός Λαϊκός Αγώ
νας ·  ΕΛΑ.», οι:

- Αγγελέτος ΚΑΝΑΣ του Εμμανουήλ και της Παγώ- 
νας, που γεννήθηκε το 1951 στην Κίμωλο Κυκλάδων, 
Πρόεδρος της Κοινότητας Κιμώλου, ηλεκτρολόγος.

- Κωνσταντίνος ΑΓΑΠΙΟΥ του Αντωνίου και της Κορί- 
νας, που γεννήθηκε το 1947 στην Αθήνα. Είναι κάτοικος 
Εξαρχείων (Ιουστινιανού, αρ. 2) .Πολιτικός Μηχανικός.

- Ειρήνη ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ του Αγγέλου και της Μαρίας, 
που γεννήθηκε το 1954 στην Αθήνα, κάτοικος Περιστε-

0 ΕΛΑ ανέλα
βε την ευθύνη 
για την έκρηξη 
στο μπαρ 
Οσκαρ στη 
Γλυφάδα 
(1988).

Κωρίς πανηγυρισμούς, 
αλλά με επίγνωση ότι 
επιτελούμε το καθήκον 
μας απέναντι στον ελλη
νικό λαό, που έδειξε 

αμέριστη εμπιστοσύνη και στή
ριξε πλήρως τις προσπάθειες 
μας κατά της τρομοκρατίας. Οι 
Έλληνες Αστυνομικοί ανά την 
επικράτεια, με επαγγελματι
σμό, συστηματικά, επίπονα και με αυταπάρνηση, εργά
ζονται για την εξιχνίαση όλων των δολοφονικών ενερ
γειών των τρομοκρατών, τη ριζική αντιμετώπιση του 
τρομοκρατικού φαινομένου στη χώρα μας, για την ορι
στική και πλήρη εξάρθρωση της τρομοκρατίας 

Την μεγάλη επιτυχία της εξάρθρωσης της τρομοκρα
τικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», από την Ελληνική 
Αστυνομία ακολούθησε αυτή της εξάρθρωσης του ηγε
τικού κλιμακίου της τρομοκρατικής οργάνωσης Επανα
στατικός Λαϊκός Αγώνας (ΕΛΑ), της οργάνωσης που θε
ωρείται, με βεβαιότητα, οτι έπαιξε κομβικό ρόλο στο χώ-

ρίου, (Ναυπάκτου αρ. 65) , ιδιωτική υπάλληλος,

ενώ την 4/2/2003 συνελήφθη ο

- Χρήστος ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ του Κωνσταντίνου και της 
Ελένης, που γεννήθηκε το 1939 στη Ξυλάγανη Κομοτη
νής., κάτοικος Παλαιού Ψυχικού (Κύκνου 12), Πολιτικός 
Μηχανικός.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα 
Εφετών Αθηνών και στην συνέχεια προφυλακίστηκαν.

Η προανάκριση διενεργήθηκε υπό την εποπτεία του 
αρμόδιου για θέματα τρομοκρατίας Εισαγγελέα κ. Ιω-
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άννη Διώτη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.
Το χρονικό της δράσης τρομοκρατικής οργάνωσης 

«Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας ·  ΕΛΑ.» έχει ως εξής:

1975 -20/7: Εμπρησμός στην πλαζ του EOT στη Βού
λα και τη Βουλιαγμένη ·  10/11: Τοποθέτηση βόμβας στο 
Ρ-Χ στη Συγγρού 1976 - 29/1: Βόμβα στην εταιρία 
ΠΙΤΣΟΣ ·  27/2: Βόμβες στις Τράπεζες Αμέρικαν Εξπρές 
και Chase Manhatan ·  6/3: Εμπρησμός έξι αστικών λεω
φορείων ·  2/4: Βόμβα στην Αμέρικαν Εξπρές ·  10/9: 
Απόπειρα εμπρησμού σταγραφείατουΣΕΒ ·  11/9: Βόμ
βα στα γραφεία της εταιρίας Σκαλιστήρη ·  14/10: Βόμ
βα στη Siemens, ·  13/11: Απόπειρα εμπρησμού φορτη
γών της Coca-Cola και του Ρ-Χ στο Ελληνικό, βόμβα στις 
εγκαταστάσεις των ΜΑΤ στο Γουδί 1977 ■ 15/1: Εμπρη
σμός στον κινηματογράφο «Αττικόν» ·  12/2: Εμπρησμός 
σε κινηματογράφο στην Καλλιθέα ·  20/2: Βόμβα στην α
ποθήκη Στασινόπουλου ·  22/2: Βόμβα στην ΠΕΣΙΝΕ · 
30/3: Εμπρησμοί σε 14 αμερικανικά αυτοκίνητα σε όλη 
την Ελλάδα ·  14/7: Βόμβα στην Αμέρικαν Εξπρές σε 
Αθήνα και Πειραιά ·  9/10: Βόμβα στη Λέσχη Αξιωματι
κών ·  20/11: Δύο βόμβες στην Bosch, στον Κηφισό · 
11/12: Εμπρησμός σε συνεργείο τηλεπικοινωνιών της 
Αστυνομίας Πόλεων στου Ζωγράφου1978 ·  18/1: Δύο 
βόμβες σε εταιρία και Τράπεζα στη Θεσσαλονίκη ·  1/7: 
Εμπρησμός τεσσάρων λεωφορείων ·  30/7: Εμπρησμός 
και βόμβα στην πλαζ του EOT στον Άλιμο1979 -13/1: 
Εμπρησμός περιπολικού ·  30/1: Εμπρησμός πέντε λεω
φορείων · 31/1: Δολοφονία Πέτρου Μπάμπαλη - αρχική 
ανάληψη ευθύνης από την ομάδα «Ιούνης 78». Ο ΕΛΑ α
νέλαβε αργότερα την ευθύνη λέγοντας ότι επρόκειτο για 
παρακλάδι του ·  19/3: Εμπρησμός τεσσάρων λεωφο
ρείων ·  14/4: Βόμβες στονΣΕΒ ·  7/7: Εμπρηστικές βόμ
βες στη βιομηχανία Πετζετάκις ·  12/7: Βόμβα στο αερο
δρόμιο ·  26/7: Εμπρησμός στο υπουργείο Παιδείας- 
10/8: Βόμβες στο κτίριο του ΟΑΣ1980 ■ 3/3: Βόμβες σε 
βυτιοφόρο στον Βοτανικόθ ·  10/5: Βόμβες σε 22 αμε
ρικανικά αυτοκίνητα 17 ·  18/7: Εμπρησμός δύο φορτη
γών ψυγείων της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ · 28/8: Βόμβα στα 
γραφεία του EOT στο Σύνταγμα ·  18/10: Βόμβα στο 
ΙΚΑ Ομόνοιας ·  30/10: Βόμβα σε ηλεκτρικό υποσταθμό 
•  12/11: Βόμβες σε σούπερ μάρκετ ΔΗΜΗΤΡΑ/ Μαρι- 
νόπουλος 1981 -17/4: Βόμβα στο αυτοκίνητο Άραβα 
πρίγκιπα ·  5/5: Εμπρησμός του αυτοκινήτου Αμερικα
νού διπλωμάτη 1982 ■ 31/3: Δύο εκρηκτικές βόμβες 
στην κατοικία του Αμερικανού πρέσβη ·  26/4: Βόμβα 
στην IBM ·  27/4: Βόμβα στο αυτοκίνητο Αμερικανού δι
πλωμάτη ·  2/6: Εμπρησμός τριών αυτοκινήτων στη Βά
ση του Ελληνικού, δύο βόμβες στα γραφεία εταιρίας · 
2/7: Βόμβες σε ταξιδιωτικό γραφείο και σε υποκατα
στήματα των τραπεζών American Express και Chase 
Manhatan ·  31/7: Βόμβα στα γραφεία της Ένωσης 
Ελλήνων Εφοπλιστών 1983 ·  13/4: Βόμβα στο αυτοκί
νητο του Σαουδάραβα πρέσβη.

1985 · 2/3: Εκρηκτικός μηχανισμός στην πρεσβεία 
της Δυτικής Γερμανίας ·  3/3: Βόμβα στην πρεσβεία 
της Γερμανίας (ευθύνη από κοινού με την οργάνωση

Επαναστατική Ομάδα Διεθνιστικής Αλληλεγγύης Χρή- 
στος Κασσίμης) ·  1/7: Βόμβες στο «Απόλλων Παλλάς» 
και σε αμερικανικό αυτοκίνητο ·  7/7: Βόμβα στην αμε
ρικανική βάση ·  18/7: Βόμβες σε αστυνομικά αυτοκί
νητοι 986 · 19/2: Δύο βόμβες στο ΥΠΕΧΩΔΕ · 11/10: 
Βόμβα στο Δημαρχείο της Αθήνας ·  20/2: Βόμβα σε 
Αστυνομικό Τμήμα 1987 · 11/2: Βόμβες στο Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους ·  7/4: Βόμβα στο Αστυνομικό 
Τμήμα Βύρωνα ·  30/4: Βόμβες σε κτίριο Εφορίας και 
γραφεία εταιρίας ·  14/5: Βόμβα στο υπουργείο Γεωρ- 
γίας ·  19/8: Εκρηκτικός μηχανισμός στο υπουργείο Οι
κονομικών ·  19/9: Βόμβα στο Ρ-Χ1988 ■ 20/3: Βόμβα 
στην pub Oscar στη Γλυφάδα ·  21/5: Βόμβες σε Αστυ
νομικό Τμήμα, σε παμπ και σε νπσκοτέκ του Πειραιά · 
5/7: Βόμβες σε κυβερνητικό κτίριο ·  2/12: Βόμβες στα 
γραφεία της ΕΟΚ, στο ΕΛΚΕΠΑ και στην Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων 1989 ■ 25/5: Βόμβα στο υπουρ
γείο Υγείας ·  1/6: Βόμβα στο υπουργείο Δικαιοσύνης
• 8/6: Γ ράμμα · βόμβα στους δημοσιογράφους Δ. Ρί- 
ζο και στον Κ. Διακογιάννη ·  13/6: βόμβες στο υπουρ
γείο Εσωτερικών και σε Εφορία ·  1/11: Βόμβα στα 
γραφεία της ΕΟΚ · 8/12: Βόμβα σε Αστυνομικό Τμήμα 
1990 -3/4: Βόμβες στον ΣΕΒ και στη ΓΣΕΕ 1991 ■ 
31/3: Βόμβα στη Σίτιμπανκ ·  1/4: Βόμβα στα γραφεία 
του ΟΗΕ-2/4: Πέντε βόμβες σε αυτοκίνητα διπλωματών
• 3/4: Βόμβα στα γραφεία του ΟΗΕ ·  24/6: Βόμβα στα 
ΜΑΤ ·  16/7: Βόμβες σε Alico, Interamerican 1992 · 
12/2: Βόμβα σε κλαμπ ·  26/2: Βόμβα σε λεωφορείο 
των ΜΑΤ ·  17/3: Βόμβες σε υποκατάστημα της Εθνι
κής Τράπεζας και σε αυτοκίνητο της ΕΟΚ ·  20/3: Βόμ
βα σε μάρτυρα τρομοκρατικής επίθεσης ·  31/3: Βόμ
βα σε κλαμπ (σε συνεργασία με την 1η Μάη) 1993 · 
24/2: Βόμβες στην ΕΤΕΒΑ και την ΕΤΒΑ · 7/4: Βόμβες 
σε λεωφορεία των ΣΕΠ ·  7/9: Βόμβα στα γραφεία της 
Χρυσής Αυγής ·  1/10: Βόμβες σε λεωφορεία των ΣΕΠ- 
1994 · 3/2: Βόμβα στο Ινστιτούτο Γκαίτε ·  16/3: Βόμ
βες στο ΕΚΕΜ και στο Γαλλικό Ινστιτούτο ·  21/4: Βόμ
βες σε αυτοκίνητα δύο πρεσβειών ·  7/6: Βόμβα στη 
βελγική πρεσβεία ·  24/6: Βόμβα στο κτίριο της ΕΟΚ · 
11/7: Βόμβα στα γραφεία γερμανικής εταιρίας ·  19/9: 
Βόμβα σε λεωφορείο της Αστυνομίας. 1995 ■ 24/1: 
Εκρηκτικός μηχανισμός στην ΑΣΟΕΕ.

Ο,π απέμεινε 
από την επίθε
ση στο λεωφο
ρείο της Ελλη
νικής Αστυνο
μίας στον Πε
ρισσό
την 19\9\94, 
όπου σκοτώ
θηκε ο αείμνη
στος Αστυν. 
Υποδ/ντης 
Απόστολος 
Βέλλιος και 
τραυματίστη
καν 12 συνά
δελφοί μας και 
δύο πολίτες.
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Τις προτεραιότητες του Υπουργείου μας στο πλαίσιο 
της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πα
ρουσίασε την 19η Φεβρουάριου προς τους δημοσιο
γράφους ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλης Χρυ- 
σοχόίδης. Ο κ. Υπουργός στην ομιλία του είπε:

«Σε μία κρίσιμη, ομολογουμένως, καμπή στο παγκό
σμιο γίγνεσθαι, με ευρύτερες, θετικές και αρνητικές 
προκλήσεις, το ευρύ πλέγμα της δικαιοσύνης και των 
εσωτερικών υποθέσεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Για το λόγο αυτό, θα τολμούσα να πω ότι, πέραν της 
διαχείρισης το τρέχον εξάμηνο της προεδρίας μας, θα 
συνεισέφερε τα μέγιστα, και αυτό προτιθέμεθα να το 
επιδιώξουμε, εάν παράλληλα, εκκινήσει με πολιτικές κι
νήσεις και πρωτοβουλίες ένας ευρύτερος προβληματι
σμός ικανός να οδηγήσει σε μελλοντικές αποφάσεις και 
βήματα.

Με κεκτημένο τα συμπεράσματα της Σεβίλλης, επι
θυμούμε να αποκτήσουν συγκεκριμένο περιεχόμενο 
οι έννοιες:

της ενσωμάτωσης, 
της κοινωνικής συνοχής, 
του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
της επιτήρησης των συνόρων, 
της από κοινού ανάληψης των οικονομικών, 

και όχι μόνο, βαρών και,
της αναπτυξιακής βοήθειας προς περιοχές, 

όπως αυτή των Βαλκανίων, της ανατολικής Ευρώπης 
και της Μεσογείου, με σκοπό να εξαλειφθούν οι εγγε
νείς αιτίες της αστάθειας και της έλλειψης συνθηκών 
κοινωνικό - οικονομικής ανάπτυξης των χωρών αυτών.

Επιμένω σε αυτό, γιατί για ένα μεγάλο χρονικό διά
στημα, πέραν της τριετίας, η Ένωση θέτει σε δοκιμασία
- εν μέσω ατέρμονων, δικαιολογημένων ωστόσο σε κά
ποιο βαθμό, νομικών διαδικασιών & διαπραγματεύσεων
- την ικανότητά της να χαράξει μία κοινή, συνεκτική και 
πολυδιάστατη μεταναστευτική πολιτική. Η πολιτική αυ
τή, όταν αποκτήσει «σάρκα και οστά» και συνεπώς 
εφαρμοσθεί, θα τολμούσα να πω, ότι θα μπορούσε έμ
μεσα να ιδωθεί ως η κατεξοχήν πολιτική και πολιτισμική 
μας απάντηση στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, ευ
ρύτερα δε στις προκλήσεις ασφάλειας του αιώνα μας.

Το ερώτημα λοιπόν είναι εάν και κατά πόσο είμεθα 
έτοιμοι να ξεφύγουμε από τον κατακερματισμό των 
προσπαθειών μας. Να προσεγγίσουμε, δηλαδή, το ζή
τημα της μετανάστευσης συνολικά και συνάμα σε με
σοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση, με κριτήριο την

αποφασιστικότητά μας να αντιμετωπίσουμε μεν τις κα- 
τά-στάσεις, συνάμα δε να αποφύγουμε την λήψη μέ
τρων που θα μπορούσαν να ορθώσουν τείχη και ενισχύ- 
σουν τις διαχωριστικές, κοινωνικές γραμμές.

Θα ήθελα επιγραμματικά να παρουσιάσω την προ
σέγγισή μας, τονίζοντας ότι όλες οι προσπάθειες αυτές 
θα επιφέρουν τους επιθυμητούς καρπούς μόνο μέσα 
από την αγαστή συνεργασία με τους εταίρους μας και 
την Επιτροπή.

Από τη μία πλευρά στην εσωτερική διάσταση - πως;
- με την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και
- με την κοινωνική ενσωμάτωση των νομίμων μετανα

στών, στη βάση παραμέτρων που να δικαιώνουν και όχι 
να ακυρώνουν το όλο πλέγμα των κοινωνικών μας
αξιών.

Η καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης πρέπει 
να στηριχθεί, κατά απόλυτη προτεραιότητα, λόγω του, 
αναντίρρητα, μεγαλύτερου βάρους που δέχονται οι χώ
ρες - μέλη της πρώτης εισόδου στα θαλάσσια και χερ
σαία σύνορά τους, αλλά και ενόψει της διεύρυνσης,

1 -  ' Ρ Γ ΐ
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υπουρνείου m
στους εξής άξονες: άσυλο, διαδικασία επαναπατρισμού 
και ενιαία διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.

Εμμένω στην ενιαία διαχείριση των εξωτερικών συνό
ρων, της οποίας βασική συνιστώσα - και εδώ, μέχρι σή
μερα, δεν έχει διαφανεί η πολιτική βούληση και η κοινή 
μας αντίληψη - αποτελεί η σύσταση του Κοινού Φορέα 
(Common Unit) για την φύλαξη και τον έλεγχο των συ
νόρων αυτών, σε συνδυασμό πάντα με τη δίκαιη κατα
νομή των βαρών.

Από την άλλη πλευρά στην εξωτερική διάσταση - 
πως;

- με την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης 
στις ίδιες τις τρίτες χώρες προέλευσης ή διακίνησης. 
Ένα πρώτο ουσιαστικό βήμα είναι αυτό του δικτύου των 
αξιωματικών συνδέσμων των χωρών - μελών, το οποίο, 
με το σκεπτικό των άμεσων προτεραιοτήτων μας, θα 
αναπτυχθεί πιλοτικά στα Δυτικά Βαλκάνια, θα επιθυ
μούσαμε συγχρόνως δε να επεκταθεί και στην Τουρκία.

- με τον από κοινού έλεγχο των νομίμων μεταναστευ- 
τικών ροών.

Στα δύο αυτά αλληλένδετα ζητήματα, η πρόνοιά μας 
θα δοκιμασθεί στην πράξη. Είναι η ίδια η πραγματικότη
τα στην οικοδόμηση των σχέσεων της Ένωσης με τρί
τες χώρες ή καλύτερα περιοχές, ήτοι τα Βαλκάνια, την 
ανατολική Ευρώπη, την Τουρκία και ευρύτερα τη Μεσό
γειο, που φέρνει την πτυχή της δικαιοσύνης και των 
εσωτερικών υποθέσεων εγγύτερα στο όλο πλέγμα των 
εξωτερικών σχέσεών της.

Συνεπώς, στη παρούσα συγκυρία, θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη βαρύτητα στην Τουρκία αφ’ ενός μεν στο πλαί

σιο της ενταξιακής της προοπτικής, αφ’ ετέρου δε λόγω 
πιθανών εξελίξεων στο Ιράκ και των επιπτώσεών τους 
μέσα από ένα λαθρομεταναστευτικό και όχι μόνο κύμα. 
Με απλά λόγια, η συνεισφορά μας προς την γειτονική 
μας χώρα και η ανάληψη από την ίδια των ευθυνών της, 
καταδεικνύει πόσο άρρηκτα πρέπει να συμβαδίζει η 
εσωτερική και εξωτερική διάσταση της πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιέγραψα παραπάνω.

Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να θίξω μία άλλη βασική 
μας προτεραιότητα, η οποία συνίσταται στην ανάδειξη 
του ζητήματος του οργανωμένου εγκλήματος στα Δυτι
κά Βαλκάνια και στην καταπολέμησή του, πολιτικά, ανα
πτυξιακά και σε μικρότερο βαθμό αστυνομικά. Δεν θα 
πρέπει να λησμονείται ότι αυτό εντάσσεται στη συνολι
κή στρατηγική πρόταση για την περιοχή των Βαλκανίων, 
η οποία παρουσιάσθηκε επισήμως από την ελληνική κυ
βέρνηση.

Σας γνωρίζω ότι στο Συμβούλιο της 27ης και 28ης 
τρέχοντος, θα παρουσιάσω, με τη σειρά μου, στους 
εταίρους και στην Επιτροπή έναν διαδικαστικό «οδικό 
χάρτη» για τη συνέχεια που θα θέλαμε να δοθεί από τη 
Διάσκεψη του Λονδίνου και επέκεινα με πρώτο σταθμό 
τη συνάντηση κορυφής στη Θεσσαλονίκη με τους ηγέ
τες των Δυτικών Βαλκανίων.

Η ενασχόλησή μας με το οργανωμένο έγκλημα στα 
Δυτικά Βαλκάνια δεν θα μπορούσε να γίνει κατανοητή 
και συνάμα επιτυχής, εάν περιοριζόταν σε αστυνομικά 
και μόνο μέτρα.

Είναι πάνω απ' όλα μία καθαρά πολιτική στάση και 
απάντηση της Ένωσης. Γιατί, με το να προσπαθήσει κα
νείς να υποσκάψει, με ποικίλους τρόπους, τα θεμέλια 
του οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή αυτή, ενι
σχύει τους θεσμούς, τη δημοκρατία, την κοινωνικοοικο
νομική ανάπτυξη, εν τέλει δε την ευρωπαϊκή προοπτική 
των επιμέρους χωρών και του συνόλου της περιοχής.

Αποτελεί μάλλον τραγική ειρωνεία το γεγονός ότι το 
οργανωμένο έγκλημα έχει - εν αντιθέσει με τις δικές μας 
προσπάθειες και της ευρύτερης διεθνούς κοινότητας - 
καταφέρει να είναι αυτό που «απονευρώνει» τα σύνορα, 
διευκολύνει τις επαφές και προσφέρει διέξοδο στο με
γάλο αριθμό νέων ανέργων. Εξάλλου, η ανεργία αποτε
λεί τη στιγμή αυτή στις αρχές του αιώνα μας την κυριό- 
τερη απειλή για τη σταθερότητα της περιοχής. Συνεπώς 
μόνο μία προληπτική, πολύπτυχα αναπτυξιακή, απάντη
σή μας θα είναι για τις βαλκανικές κοινωνίες η πραγμα
τική εναλλακτική λύση».

Μετά το πέρας της ομιλίας του ο κ. Υπουργός απά
ντησε σε ερωτήσεις που του υποβλήθηκαν.
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I d  Αοιιινομικϋ Τμήμα επίκεντρο αοιυνομικήι; Βρπαιις
[ ίναι στις μέρες μας αποδεκτό ότι η πρόληψη του 

εγκλήματος δεν είναι μόνο ζήτημα της Αστυνομίας 
και της Κεντρικής Διοίκησης. Βεβαίως εξακολου
θεί να είναι πάντα ένας από τους πρωταρχικούς 
στόχους της αστυνομίας, όμως από τη στιγμή που 

μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν το 
έγκλημα ευρίσκονται έξω από τον έλεγχο ή την άμεση 
επίδραση της αστυνομίας, η πρόληψη του εγκλήματος 
δεν μπορεί να αφεθεί μόνο σ’ αυτή. Κάθε πολίτης και 
όλες οι Υπηρεσίες των οποίων οι πολιτικές και πρακτι
κές είναι δυνατό να επηρεάζουν την έκταση του εγκλή
ματος θα πρέπει να συνεισφέρουν. Η πρόληψη του 
εγκλήματος είναι καθήκον όλης της κοινωνίας.

Το έγκλημα και οι επιπτώσεις του συνεπάγονται κοι
νωνικό, οικονομικό και πολιτικό κόστος. Το ενδεχόμενο 
να υποστεί κάποιος τις συνέπειές του δημιουργεί ανα
σφάλεια και ειδικότερα φόβο και αβεβαιότητα, συναι
σθήματα που με τη σειρά τους επιδρούν αρνητικά στην 
ελευθερία της κίνησης και στην κοινωνική συνοχή, ιδιαί
τερα στις γειτονιές των μεγαλουπόλεων που τα αντί
στοιχα προβλήματα εμφανίζονται αυξημένα.

Συνεπώς, η στρατηγική της αστυνομίας και η δράση 
της θα ρέπει να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις των πο
λιτών για καλύτερη διαβίωση και ποιότητα ζωής στις 
συνοικίες που διαβιούν.

Η λεγάμενη κοινοτική αστυνόμευση (αστυνομία εγγύ
τητας) που εκδηλώνεται στην πράξη κυρίως με τη μορ
φή πεζών περιπολιών, σε μικρές γεωγραφικά περιφέ
ρειες, που τις περισσότερες φορές συμπίπτουν με τα 
όρια της γειτονιάς ή της συνοικίας, έχει να επιδείξει ση
μαντικά πλεονεκτήματα, έναντι άλλων τρόπων αστυνό
μευσης.

Η κοινοτική αστυνόμευση είναι στην ουσία μία συνερ
γασία μεταξύ της αστυνομίας και της κοινότητας με την 
οποία προσδιορίζονται και λύνονται προβλήματα της 
δεύτερης. Μπορεί να προσδιοριστεί ως μια νέα φιλοσο
φία της αστυνόμευσης, που βασίζεται στη συνεργασία

των αστυνομικών και των πολιτών οι οποίοι εργάζονται 
μαζί στην εξεύρεση δημιουργικών τρόπων για τη λύση 
προβλημάτων της κοινότητας που σχετίζονται με το 
έγκλημα, το φόβο του εγκλήματος την αταξία και τους 
κοινωνικούς και φυσικούς κινδύνους.

Η φιλοσοφία αυτή απαιτεί από την αστυνομία να ανα
πτύξει μια νέα σχέση με τους ανθρώπους της κοινότη
τας επιτρέποντας τους να έχουν φωνή, ώστε να θέτουν 
τις τοπικές προτεραιότητες και να εμπλέκονται στις 
προσπάθειες για βελτίωση της ποιότητας ζωής στις γει
τονιές. Η δουλειά της αστυνομίας αλλάζει και μεταφέ- 
ρεται από την ανταπόκριση μόνο στις κλήσεις που δέ
χεται, στη λύση προβλημάτων των πολιτών, καθόσον ο 
αστυνομικός στην εφαρμογή της συγκεκριμένης στρα
τηγικής θεωρείται καταλύτης ο οποίος κινείται συνεχώς 
μέσα στη γειτονιά, λύνει τα προβλήματά της και ενθαρ
ρύνει τους πολίτες να φροντίζουν για την αντιμετώπιση 
κοινών προβλημάτων.

Απαραίτητα για την κοινοτική αστυνόμευση είναι τρία 
στοιχεία:

α. Η Συμμετοχή της κοινότητας: Όλα τα μέλη της 
κοινότητας πρέπει να εργαστούν από κοινού εάν 
επιθυμούν να μειωθούν τα επίπεδα εγκληματικότη
τας της γειτονιάς τους.

β. Η επίλυση προβλημάτων: Εντοπίζονται τα προ
βλήματα που τα μέλη της κοινότητας θεωρούν ότι 
απειλούν περισσότερο τη γαλήνη και την ασφάλειά 
τους. Η επίλυση αυτών των προβλημάτων αποτελεί 
την πρώτη προτεραιότητα των κοινών προσπαθει
ών αστυνομίας και κοινότητας.

γ. Οι αλλαγές στη διοίκηση: Για να λειτουργήσει η 
κοινοτική αστυνόμευση απαιτούνται αλλαγές στην 
οργανωτική δομή της αστυνόμευσης. Οι αλλαγές 
περιλαμβάνουν:
(1) Αναγνώριση της ανάγκης για αλλαγή.
(2) Καλή επικοινωνία που τονίζει ότι οι αλλαγές εί-
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ναι δυνατόν να γίνουν.
(3) Προσδιορισμό συγκεκριμένων σταδίων των αλ

λαγών που θα γίνουν.
(4) Εξασφάλιση της κατανόησης των πλεονεκτη

μάτων της αλλαγής, και
(5) Επίτευξη συναίνεσης σε όλη την αστυνομία για 

τις αλλαγές.

Αναλύοντας τις παραμέτρους αυτές αξίζει να αναφέ
ρουμε ότι δεν υπάρχει μια επιτυχημένη συνταγή για την 
εφαρμογή της κοινοτικής αστυνόμευσης. Η κατάλληλη 
στρατηγική εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες που 
επικρατούν στην κοινότητα και στην αστυνομία (προ
σωπικό, διοίκηση, οργάνωση, μέσα) και από τα πορί
σματα που θα προκύπτουν στα πλαίσια της εφαρμογής 
του μέτρου.

Η συμμετοχή της κοινότητας στην αστυνόμευση υπα
γορεύει κοινή προσπάθεια των μελών της κοινότητας 
και πρωτίστως των αστυνομικών της περιπολίας να ανα
πτύξουν μεταξύ τους μια αμοιβαία σχέση εμπιστοσύ
νης. Για να κερδιθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στην 
αστυνομία απαιτείται ενεργοποίηση της ίδιας αστυνο
μίας. Έτσι χρειάζεται, με πρωτεργάτες τους αστυνομι
κούς της περιπολίας να γίνει ολόκληρη εκστρατεία πλη
ροφόρησης και ενημέρωσης του κοινού πάνω στο ρό
λο που καλείται να διαδραματίσει, αλλά και στο σύγ
χρονο προσανατολισμένο στην τοπική κοινωνία τρόπο 
δράσης της αστυνομίας.

Η διαδικασία αυτή έχει ως απώτερο σκοπό την άρση 
της παρατηρούμενης σε πολλές περιπτώσεις αμφισβή
τησης, δυσπιστίας ή και αδιαφορίας του κοινού απένα
ντι στη σκοπιμότητα και αποτελεσματικότητα της αντε- 
γκληματικής πολιτικής που εφαρμόζεται και στους φο
ρείς που την εκφράζουν. Η παράμετρος αυτή σε συν
δυασμό με τη συμπεριφορά της αστυνομίας που θα 
πρέπει να διακατέχεται από σεβασμό και ευαισθησία, 
χωρίς υπέρμετρη άσκηση δύναμης, βία, υπέρμετρο ζή
λο ή άλλους αρνητικούς τρόπους συμπεριφοράς, θα 
ενθαρρύνει το κοινό στην επιδιωκόμενη συμμετοχή του.

Ο ρόλος λοιπόν την αστυνομίας στα πλαίσια μιας 
κοινότητας που όλα τα μέλη της συναισθάνονται ότι 
συμμετέχουν στην πρόληψη του εγκλήματος διευρύνε
ται και περιλαμβάνει τομείς που μέχρι σήμερα δεν την 
απασχολούσαν και σχετίζονται με την αναβάθμιση του 
φυσικού περιβάλλοντος στις γειτονιές προκειμένου να 
αμβλυνθούν οι εγκληματογόνοι παράγοντες.

Οι μείωση της εγκληματικότητας θα επιτευχθεί όχι 
απλώς με την τοποθέτηση περισσότερων αστυνομικών 
στις περιπολίες, αλλά κάνοντας την αστυνόμευση πε
ρισσότερο αποτελεσματική και μέσω της καλλιέργειας 
αμοιβαίου σεβασμού, κατανόησης και δέσμευσης για 
προσπάθεια συνεργασίας αστυνομίας και πολιτών κα
θώς και της κατεύθυνσης της αστυνομικής δραστηριό
τητας σε συγκεκριμένους στόχους.

Για να πετύχει η κοινοτική αστυνόμευση προαπαιτεί- 
ται καλή διοίκηση και οργάνωση. Πρέπει να αναπτυχθεί 
συνολική στρατηγική σχεδιασμένη να προάγει την συ
ναίνεση μεταξύ αστυνομίας, κοινότητας, δημοσίων ορ
γανισμών, κοινωνικών υπηρεσιών. Οι ηγέτες της αστυ
νομίας πριν να κάνουν οτιδήποτε, θα πρέπει:

•  Να κατανοήσουν πολύ καλά τι σημαίνει κοινοτική

αστυνόμευση σε όλες τις διαστάσεις της.
•  Να αναγνωρίσουν ότι η κοινοτική αστυνόμευση εί

ναι μαζί μία φιλοσοφία που στηρίζεται στη σπου- 
δαιότητα του προληπτικού ρόλου της αστυνομίας 
και μία στρατηγική που απαιτεί προηγμένα συστή
ματα διοίκησης που να υποστηρίζουν τη δράση των 
αστυνομικών περιπολίας.

•  Να κατανοήσουν ότι η πεζή περιπολία αποτελεί ένα 
μόνο κομμάτι μιας ευρύτερης αλλαγής φιλοσο
φίας, κατά την οποία ολόκληρη η Αστυνομία προ
σφέρει υπηρεσίες στην κοινότητα με διαφορετι
κούς τρόπους απ’ ότι γινόταν στο παρελθόν.

•  Να επαναπροσδιορίσουν την αποστολή της αστυ
νομίας δίνοντας προτεραιότητα, όσι στις ανάγκες 
και τους στόχους που εξυπηρετούν την ίδια την 
αστυνομία αλλά, στις ανάγκες των ανθρώπων που 
υπηρετεί.

•  Η κοινοτική αστυνόμευση δεν προσφέρεται για 
γρήγορα αποτελέσματα. Απαιτεί μακρόχρονες 
προσπάθειες αστυνομίας και κοινότητας για την 
επίτευξη των κοινών στόχων.

Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί ότι, η κοινοτική 
αστυνόμευση αποτελεί μία πρόκληση για καλύτερο επί
πεδο ζωής στις γειτονιές και ίσως την καλύτερη σήμερα 
λύση στο πρόβλημα της αστυνόμευσης. Δεν πρέπει 
όμως να λησμονούμε ότι είναι μία μακρόχρονη συμφω
νία και όχι ένα πρόγραμμα με γρήγορο αποτέλεσμα. Η 
επιτυχία της, η βιωσιμότητα και αποτελεσμαπκότητά της 
απαιτεί σχεδίασμά, ελαστικότητα, χρόνο και υπομονή.

ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Κατά κοινή παραδοχή το Αστυνομικό Τμήμα είναι το 
«κύτταρο» της Αστυνομίας. Η επαρκής ή μη λειτουργία 
του που βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το προσω
πικό που εκτελεί υπηρεσία σ’ αυτό, έχει ουσιαστικές επι
πτώσεις στη συνολική «εικόνα» της.

Γ ια να λειτουργήσει επαρκώς ένα Αστυνομικό Τμήμα 
και να προσφέρει ουσιαστικά, ποσοτικά και ποιοτικά 
στην Αστυνόμευση επιβάλλεται να διαθέτει ένα ανα
γκαίο αριθμό προσωπικού με σκοπό να επιτελείτις απο
λύτως απαραίτητες λειτουργικές του ανάγκες, αυτές 
που χαρακτηρίζονται «βασικές» ή «πρωτογενείς» (Αξιω
ματικός Υπηρεσίας, σκοποί κ.λ.π.) και στη συνέχεια 
αφού ικανοποιήσει αυτές να συνεχίσει, διαθέτοντας 
προσωπικό για περαιτέρω αστυνόμευση στον πολίτη.

Οι απόλυτα βασικές λειτουργικές ανάγκες των Αστυ
νομικών Τμημάτων δεν είναι οι ίδιες σε όλα τα Αστυνο
μικά Τμήματα αλλά ποικίλουν ανάλογα με:

α. Την θέση - περιοχή που βρίσκεται το Αστυνομικό 
Τμήμα.

β. Την πυκνότητα του πληθυσμού.
γ. Την εγκληματικότητα που παρουσιάζει η κάθε πε

ριοχή, βάσει στοιχείων και εμπειρίας.
δ. Το βιοτικό επίπεδο και τις ιδιαιτερότητες (εθνικό

τητες κ.λ.π.) των κατοίκων.
ε. Τους χώρους (Υπουργεία, θέατρα, γήπεδα κ.λ.π. 

γυμναστήρια) και τη συχνότητα εκδηλώσεων.

11



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Ο “ οατηνόμος της γειτονιής”
Του Γ.Δ. 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ' προγμοιικόιηια

r r r r r r

Η πρόσφατη εξαγγελία 
της δοκιμαστικής εφαρμογής 

του “αστυνόμου της γειτονιάς”
ετικη εαποτελεί ιιι

προκεψενου η Ελληνική Αστυνομία 
να πειραματιστεί για τη διαμόρφωση

ενός
της καθημερινότητας, και συνεπώς 

ενός διαφορετικού μοντέλου σχέσης με τον πολίτη.
/ *
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Μ ε βάση όσα ήδη είναι γνωστά από δημοσιεύμα
τα του τύπου, το νέο μέτρο δεν συνίσταται 
απλά στην επί το εντατικότερο εφαρμογή συ
στημάτων, τα οποία ήδη προβλέπονται από τις 
υπάρχουσες διατάξεις, όπως το π.δ. 141/1991. 

Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να διερευνήσει τους 
όρους για την επιτυχή δοκιμαστική εφαρμογή του 
“αστυνόμου της γειτονιάς”, σε σχέση και με ανάλογες 
εμπειρίες άλλων αστυνομιών.

Εκ πρώτης όψεως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το πνεύ
μα του νέου μέτρου θυμίζει αρκετά εκείνο του μοντέλου 
της “κοινοτικής αστυνόμευσης" (‘community policing’). 
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει κάποιος τι ακριβώς εί
ναι η “κοινοτική αστυνόμευση”, αλλά είναι εντελώς βέ
βαιο ότι οι αστυνομίες που πειραματίζονται με κάποια 
επιτυχία στην εφαρμογή της ως σήμερα επιδιώκουν με 
ειλικρίνεια μια διαφορετική ποιότητα (ενδεχομένως και 
ποσότητα) αποτελεσμάτων στην καθημερινή αστυνό
μευση και ταυτόχρονα μια διαφορετική σχέση με τους 
πολίτες. Η “κοινοτική αστυνόμευση” έχει γίνει πια πολύ 
της μόδας, αλλά είναι εξίσου βέβαιο ότι οι προσπάθειες 
που έχουν κάποιο χρονικό βάθος είχαν ως αφετηρία τη 
διαπίστωση ότι τα παραδοσιακά συστήματα οργάνωσης 
και λειτουργίας, στα οποία στηρίζονταν, είχαν οδηγήσει 
σε αδιέξοδα και ίσως σε αποτυχία.

Στον σκληρό (και διαχρονικό) πυρήνα των αρχών αυ
τών των παραδοσιακών συστημάτων περιλαμβάνονται 
οι θέσεις ότι η σύγχρονη αστυνομία έχει σκοπό την επι
βολή του νόμου και την καταστολή του εγκλήματος. 
Προς τούτο, θα πρέπει να επιλέγει προσεκτικά και να 
εκπαιδεύει συστηματικά το προσωπικό της, να είναι 
ελεύθερη από πολιτικές παρεμβάσεις και εξαρτήσεις 
και να χρησιμοποιεί μέσα και συστήματα τεχνολογίας 
αιχμής. Από αυτές τις θέσεις προκύπτει ότι η οργάνωση 
των αστυνομικών οργανισμών θα πρέπει να βασίζεται 
σε στρατιωτικού τύπου ιεραρχία και πειθαρχία. Τις αρ
χές και τις επιλογές αυτές είναι δυνατόν να τις διακρίνει 
κάποιος και στα θεσμικά κείμενα που διέπουν την οργά
νωση και τη λειτουργία τις Ελληνικής Αστυνομίας: 
πραγματικά, σε θεωρητικό επίπεδο η αστυνομία μας 
δεν διαφέρει (κι ούτε έχει και τίποτα να ζηλέψει) από τις 
υπόλοιπες αστυνομίες του δυτικού κόσμου.

Παρά την καθολική αποδοχή, η συνεπής εφαρμογή 
αυτών των αρχών οργάνωσης και λειτουργίας καθόλου 
δεν έχει αποδειχθεί πανάκεια. Αντίθετα, αυτές έχουν 
αμφισβητηθεί πάρα πολύ είτε με βάση τα πορίσματα 
της εμπειρικής έρευνας, είτε με βάση νεότερες σκέψεις 
για τον κοινωνικό ρόλο της αστυνομίας. Για να αρκε- 
στούμε σε ένα μόνο παράδειγμα, όλες οι αστυνομίες 
υπήρξαν πολύ πρόθυμες στο να εγκαταλείψουν την πε
ζή περιπολία προς χάριν της εποχούμενης, διότι με την 
τελευταία ήταν πλέον δυνατόν να ελέγχουν πιο αποτε
λεσματικά ορισμένο χώρο σε μικρότερο χρόνο αλλά να 
επεμβαίνουν ταχύτερα σε περίπτωση κάποιου συμβά
ντος. Κι όμως σήμερα προτείνεται από πολλούς πως η 
εποχούμενη περιπολία, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέ
ντρα, απομόνωσε τον αστυνομικό από τον τοπικό πλη
θυσμό, τονίζοντας έτσι την αίσθηση ότι η αστυνομία εί
ναι ένα εχθρικό προς τον πολίτη σώμα. Επιπλέον, είναι 
σήμερα διαπιστωμένο ότι η εποχούμενη περιπολία δεν

είναι αποτελεσματικότερη από την πεζή, ή ακόμη και 
από τη μη περιπολία (το πείραμα του Κάνσας Σίτυ)!

Εξάλλου, η εγκληματολογική έρευνα έχει βοηθήσει 
στο να διευκρινισθούν εμπειρικά ορισμένα σημαντικά ζη
τήματα, τα οποία μας βοηθούν να κατανοήσουμε το ρό
λο που επιτελεί η αστυνομία στην καθημερινή ζωή. Έτσι, 
είναι σήμερα απολύτως βέβαιο ότι, ως μία από τις λίγες 
κρατικές υπηρεσίες που λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη 
βάση και ερχόμενη σε άμεση επαφή με τους πολίτες, η 
αστυνομία επιτελεί εξαιρετικής σημασίας κοινωνικό έρ
γο επεμβαίνοντας και επιλύοντας προβληματικές κατα
στάσεις με το κύρος μιας δημόσιας αρχής. Αυτό το χα
ρακτηριστικό, ακόμη κι αν δεν έχει άμεση σχέση με την 
καταστολή του εγκλήματος (πολλές φορές δεν έχει καν 
σχέση με την επιβολή του νόμου), πάντως εγκαθιδρύει 
μια διαρκή προνοιακή προσδοκία και προάγει το αίσθη
μα ασφάλειας ανάμεσα στους πολίτες. Είναι πλέον ση
μαντικός ο αριθμός των ερευνών που έχουν δείξει ότι 
μπορεί μεν η παρουσία της αστυνομίας σε μια περιοχή 
να μην αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για την πρό
ληψη του εγκλήματος, έχει όμως ευεργετική επίδραση 
στο αίσθημα ασφάλειας των περίοικων2.

Έτσι, το ζήτημα της σχέσης με τους πολίτες αποτελεί 
πλέον κεντρικό ζήτημα στους προβληματισμούς και των 
ερευνητών αλλά και εκείνων που εκπονούν πολιτικές για 
την οργάνωση και τη λειτουργία της αστυνομίας σήμε
ρα. Ο λόγος είναι ότι σε μια εποχή που η αστυνομία κα
λείται να ελέγξει το έγκλημα και την αταξία με περισσό
τερη αποτελεσματικότητα και μικρότερο κόστος, η συ
νεργασία του κοινού αναδεικνύεται σε καθοριστικό πα
ράγοντα. Η μελέτη όλων των σχετικών ερευνών, όπως 
είναι η αμερικανική έρευνα για τις επαφές μεταξύ αστυ
νομίας και κοινού3, δείχνουν ότι η αποτελεσματική πα
ρέμβαση της αστυνομίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από την πρωτοβουλία του πολίτη να την καλέσει. Με 
αφορμή εμπειρικές διαπιστώσεις σαν και αυτή μπορεί 
κανείς να υποθέσει ότι οι πολίτες μπορούν ακόμη να κα
θοδηγήσουν και να προσανατολίσουν τη δράση της 
αστυνομίας στο περιβάλλον που είναι πιο οικείο σε αυ
τούς, και τέτοιο είναι βέβαια ο χώρος στον οποίο ζουν 
και κινούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα μέσα στη 
μέρα. Γιατί μέσα από την καθημερινή κίνηση και συνα
ναστροφή, οι πολίτες είναι σε θέση να προσδιορίζουν 
με αρκετή ενάργεια τις εστίες των προβλημάτων στο 
άμεσο περιβάλλον τους, και σε αρκετές περιπτώσεις 
μπορεί να έχουν άμεση αντίληψη των συνθηκών υπό τις 
οποίες τελέσθηκε ένα έγκλημα, ή ακόμη και να μπορούν 
να προσδιορίσουν τον δράστη μιας τέτοιας πράξης. 
Αντίθετα, η αστυνομία, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, 
συνήθως δεν έχει τέτοιο βαθμό εξοικείωσης με αυτή 
την μικρο-κοινωνία, κάτι το οποίο μειώνει την αποτελε
σματικότητα της επέμβασής της.

Ακόμη πιο προωθημένες σκέψεις κάνουν λόγο για 
μορφές αυτό-οργάνωσης των πολιτών προκειμένου, να 
αναλάβουν οι ίδιοι την ευθύνη της πρόληψης του εγκλή
ματος και της διατήρησης της τάξης στη συνοικία. Αυ
τές οι σκέψεις μπορεί να προέρχονται είτε από υπέρμα- 
χους ακραιφνών νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων, με σκο
πό τη μείωση του κόστους της λειτουργίας της αστυνο
μίας και γενικότερα τη μετάθεση κινδύνων (risks) εκτός
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των αστυνομικών οργανισμών, είτε από οπαδούς ενός 
μεταμοντέρνου (νεο-)κοινοτισμού, ως μέρος ενός συνο
λικότερου οράματος για τις ανθρώπινες σχέσεις στις 
σύγχρονες κοινωνίες. Πρόκειται όμως για υπερβολές, 
είτε για τη μία εκδοχή πρόκειται είτε για την άλλη. Από 
τη μία, διότι ο ρόλος της αστυνομίας, ο οποίος αναφέρ
θηκε παραπάνω, δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθεί χω
ρίς τη δυνατότητα επέμβασης και παρουσίας στον κρί
σιμο τόπο και χρόνο. Από την άλλη, συστήματα που θα 
στηρίζονταν σε μορφές αυτό-οργάνωσης των πολιτών, 
χωρίς καθοδήγηση και συντονισμό από ένα υπεύθυνο 
και ενημερωμένο κέντρο, θα μπορούσαν να εκφυλι
στούν σε μία μορφή σύγχρονης πολιτοφυλακής (militia), 
η οποία θα λειτουργούσε υπό καθεστώς ανυπόφορης 
αυθαιρεσίας και αυτοδικίας.

Στην πράξη, οι νέοι αυτοί προβληματισμοί έχουν οδη
γήσει στο μπόλιασματων κλασσικών αρχών οργάνωσης 
και δράσης της με νέες μεθόδους παρουσίας και πα
ρέμβασης της αστυνομίας στις τοπικές κοινωνίες. Το 
σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον δεν επιτρέπει μια 
πλήρως αποκεντρωμένη δομή και λειτουργία, διότι είναι 
απαραίτητη η διατήρηση και η διαρκής αναβάθμιση ει
δικών μονάδων με ειδική αποστολή, όπως είναι τα 
εγκληματολογικά εργαστήρια ή οι μονάδες που ασχο

λούνται με ειδικές μορφές εγκληματικό
τητας. Ωστόσο, η διατήρηση εξειδικευμέ- 
νων μονάδων στο κέντρο δεν αποκλείει 
μια διαφορετική φιλοσοφία ανάπτυξης 
της αστυνομίας, η οποία θα προσιδιάζει 
στα τοπικά περιβάλλοντα, και θα βασίζε
ται σε μια σχέση γνήσιας συνεργασίας με 
τα μέλη των τοπικών κοινωνιών.

Από τα πολλά παραδείγματα, αξίζει τον 
κόπο εδώ να αναφέρουμε την περίπτωση 
της αστυνομίας του Σικάγο (ΗΠΑ), η οποία 
από τα μέσα περίπου του 1993 εφαρμόζει 
μια εναλλακτική στρατηγική αστυνόμευ
σης (Chicago Alternative Policing Strategy 
- CAPS). Μάλιστα από το 1995 και έπειτα, 
το σύνολο των μονάδων με ρόλο αστυνο
μίας τάξης, για να χρησιμοποιήσουμε μια 
ορολογία πιο κοντινή σε μας, ενεπλάκη 
στην εφαρμογή του προγράμματος αυ
τού, η οποία επεκτάθηκε για όλη την έκτα
ση της πόλης του Σικάγο. Υπάρχουν δύο 
πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά που πρέ
πει να τονισθούν εξαρχής. Πρώτον, η 
εναλλακτική αυτή στρατηγική υποστηρί- 
χθηκε με ζήλο από την ηγεσία της αστυ
νομίας, ‘φυσική’ και πολιτική4. Δεύτερον, η 
όλη προσπάθεια τέθηκε εξαρχής και βρί
σκεται ακόμη και σήμερα υπό την επιστη
μονική παρακολούθηση και αξιολόγηση 
μιας ομάδας ερευνητών, η οποία είχε πλή
ρη ελευθερία κινήσεων και συλλογής δε
δομένων5. Η εναλλακτική αυτή στρατηγική 
περιλαμβάνει την προσαρμογή της αστυ
νομίας σε ένα νέο “επιλυτικό” μοντέλο πα
ρέμβασης, το οποίο ενθαρρύνει την ανά
πτυξη πρωτοβουλιών από το προσωπικό 
στο πλαίσιο μικρών γεωγραφικών ενοτή

των (279 στο Σικάγο), προκειμένου να διευθετηθούν 
προβλήματα που θεωρούνται σημαντικά από τους κα
τοίκους. Τα προβλήματα αυτά δεν αφορούν κατ’ ανάγκη 
το έγκλημα, αλλά και το φαινόμενο που θεωρείται σί
γουρα το προ-στάδιό του, την “αταξία” (disorder): χαρα
κτηριστικές μορφές “αταξίας” είναι οι θορυβώδεις συνα
θροίσεις, τα γκράφιτι, τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα 
και η σώρευση των σκουπιδιών σε ώρες μη αποκομιδής 
κλπ®.

Με αυτό το σκεπτικό, οι αστυνομικοί που ορίζονται ως 
υπεύθυνοι για μία τέτοια ενότητα, επιφορτίζονται και με 
αρμοδιότητες τέτοιες ώστε να μπορούν να προκαλούν 
την έγκαιρη παρέμβαση των τυχόν αρμοδίων υπηρε
σιών, όπως είναι οι υπηρεσίες του δήμου ή άλλες υπη
ρεσίες κοινωνικής πολιτικής. Σε ένα πρώτο στάδιο, οι 
αστυνομικοί αυτοί οφείλουν να διέλθουν μια φάση προ
σαρμογής και εξοικείωσης με τη συγκεκριμένη τοπική 
κοινωνία της ευθύνης τους (‘turf orientation’). Όταν αυ
τό συμβεί, αναλαμβάνουν να οργανώσουν μια συστημα
τική επαφή με τους κατοίκους της περιοχής και ταυτό
χρονα να τους φέρουν και σε επαφή μεταξύ τους, μέσω 
μικρών συγκεντρώσεων, ώστε να συζητηθούν τα προ
βλήματα, να υπάρξει μια αμοιβαία ανταλλαγή πληροφο
ριών και απόψεων και να δοθούν εναύσματα για πρωτο-
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βουλίες. Από το 1995 ως το 2000 πάνω από 400.000 κά
τοικοι του Σικάγο είχαν συμμετάσχει σε τέτοιου είδους 
συναντήσεις. Αυτό πάντως που πρέπει να σημειωθεί εί
ναι ότι αυτό το είδος παρέμβασης στοχεύει στην αντι
μετώπιση των συνθηκών που δημιουργούν τα προβλή
ματα, παρά στην αντιμετώπιση μεμονωμένων συμβά
ντων. Ωστόσο οι υπεύθυνοι αστυνομικοί βρίσκονται σε 
ετοιμότητα και επιλαμβάνονται και τούτων.

Τα αποτελέσματα της CAPS έχουν μέχρι στιγμής κρι- 
θεί ενθαρρυντικά: οι πολίτες σε γενικές γραμμές έχουν 
ανταποκριθεί στην προσπάθεια της αστυνομίας για συ
νεργασία και συνολικά η δημόσια εικόνα της αστυνο
μίας έχει βελτιωθεί σε σχέση με την προ της ενάρξεως 
του προγράμματος κατάσταση. Οι πολίτες τείνουν να 
κρίνουν θετικότερα την δραστηριότητα της αστυνομίας 
στα θέματα της ανταπόκρισης και της απόδοσης συνο
λικά, ενώ και οι δείκτες της εγκληματικότητας κινήθη
καν πτωτικά (χωρίς ωστόσο αυτό να είναι δυνατόν να 
αποδοθεί με βεβαιότητα στην εφαρμογή του προγράμ
ματος). Από την άλλη, κάποιες πληθυσμιακές ομάδες, 
όπως οι Ισπανόφωνοι, φαίνεται ότι δεν κατέστη δυνατό 
να ενσωματωθούν αποτελεσματικά σε αυτή την πρωτο
βουλία και, συνολικά, υφίστανται σε μεγαλύτερο βαθμό 
το πρόβλημα της εγκληματικότητας. Θα πρέπει επίσης 
να σημειωθεί ότι για μια σύντομη περίοδο πριν το 1999, 
το πρόγραμμα γνώρισε μια περίοδο στασιμότητας, διό
τι τόσο η ηγεσία όσο και το προσωπικό της αστυνομίας 
φάνηκαν να έχουν απολέσει τον αρχικό ζήλο και την 
ενεργητικότητα.

Οι πρόσφατες λοιπόν εξαγγελίες για τον “αστυνόμο 
της γειτονιάς” θυμίζουν έντονα προσπάθειες όπως αυ
τή που αναφέραμε. Υπάρχει όμως μια σημαντική διαφο
ρά. Η ανάγκη για αλλαγή σε περιπτώσεις όπως το Σικά
γο, προήλθε μέσα από μια μακρά διαδικασία καταγρα
φής και παρακολούθησης των αλλαγών που υφίστανται 
οι μικρο-κοινωνίες που σχηματίζουν τον κοινωνικό ιστό 
της σύγχρονης πόλης, της εγκληματικότητας, η οποία 
είναι ενδεχομένως εξαρτημένη ως φαινόμενο από τις 
αλλαγές αυτές, καθώς και της αποτελεσματικότητας 
της αστυνομίας στις συνθήκες αυτές. Αντίθετα στην Ελ
λάδα, δεν έχουμε σαφή και συμφωνημένα μέτρα ούτε 
για την εγκληματικότητα, ούτε για την αποτελεσματικό- 
τητα της αστυνομίας. Δεν υπάρχει εκτεταμένος επιστη
μονικός διάλογος σε σχέση με τα προβλήματα της 
αστυνομίας και του αστυνομικού. Δεν υπάρχει, εξαιτίας 
των υπερβολών των ΜΜΕ, ένα επαρκώς πληροφορημέ- 
νο κοινό, το οποίο θα μπορούσε να στηρίξει μια μεταρ- 
ρυθμιστική προσπάθεια στο θέμα της αστυνόμευσης. 
Δεν έχουμε την υποδομή που θα επέτρεπε μια τέτοια 
ρήξη με τις τρέχουσες πρακτικές, τα συστήματα και τη 
νοοτροπία με την οποία λειτουργεί σήμερα η αστυνομία 
αλλά και το σύνολο των υπηρεσιών και τα αρχών που 
ασχολούνται με τη δημόσια ασφάλεια και τάξη στη χώ
ρα μας. Οι συνθήκες αυτές συνιστούν ένα πλαίσιο το 
οποίο καθόλου δεν εγγυάται την επιτυχή εφαρμογή του 
νέου θεσμού.

Θα πρέπει λοιπόν εξασφαλισθούν ορισμένοι όροι σε 
σχέση με τη δοκιμαστική εφαρμογή του νέου θεσμού. 
Αυτοί θα μπορούσαν να είναι οι εξής:

•  να τεθεί το όλο εγχείρημα υπό την εποπτεία και την 
καθοδήγηση μιας ερευνητικής ομάδας, η οποία θα έχει

και την ευθύνη να τροφοδοτεί με αξιόπιστα δεδομένα 
τον δημόσιο διάλογο που θα αναπτυχθεί.

•  να καταγραφούν διεξοδικά και με πολλαπλές μεθό
δους στις περιοχές πιλοτικής εφαρμογής το πρόβλημα 
του εγκλήματος, καθώς επίσης και οι στάσεις του κοι
νού απέναντι σε αυτό και απέναντι στην αστυνομία.

•  να καταστρωθούν με σαφήνεια οι κανόνες υπό 
τους οποίους θα λειτουργούν οι αστυνομικοί στις πε
ριοχές δοκιμής και να ισχύσουν οι κανόνες αυτοί χωρίς 
εξαίρεση, ακόμη και εάν αυτό σημαίνει ότι κατ’ εξαίρε
ση δεν θα εφαρμόζονται οι τρέχοντες κανονισμοί.

•  να ενημερωθεί διεξοδικά για τους σκοπούς και τις 
μεθόδους του συστήματος το προσωπικό που θα 
εμπλακεί, και να εξαιρεθεί από οποιαδήποτε άλλη υπη
ρεσιακή υποχρέωση καθ’ όλη την περίοδο της δοκιμα
στική εφαρμογής. Ανάλογη ενημέρωση θα πρέπει να γί
νει και προς τις τοπικές αρχές και τους φορείς.

•  να εξασφαλισθεί η συνεχής συλλογή και αξιολόγη
ση των δεδομένων που προκύπτουν από την εφαρμογή 
του προγράμματος, σε συνεργασία και με τους αστυνο
μικούς που θα εργάζονται σε αυτό.

• να υπάρξει μια τελική συνολική αξιολόγηση της δο
κιμαστικής φάσης με όρους επαρκούς δημοσιότητας.

Γιατί όμως η εισαγωγή του “αστυνόμου της γειτονιάς” 
είναι μια εξαιρετική ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χα
μένη; Ακριβώς διότι μπορεί να αποτελέσει ένα έναυσμα 
προκειμένου η Ελληνική Αστυνομία να αναλάβει ενεργη
τικό ρόλο στην ανεύρεση, την ανάδειξη και την ενίσχυση 
των συμβιωτικών ποιοτήτων που διαθέτουν οι τοπικές 
κοινωνίες στη χώρα μας. Η επιλογή αυτή είναι περισσό
τερο συμβατή με μια πολιτική η οποία αντιμετωπίζει με 
θετικό και δημιουργικό πνεύμα την ποικιλία που αποκτά 
η ελληνική κοινωνική πραγματικότητα, ιδίως στα μεγάλα 
αστικά κέντρα τα τελευταία χρόνια. Η άλλη επιλογή είναι 
να αγνοηθεί η εσωτερική δυναμική των τοπικών κοινω
νιών, να θεωρηθεί η ποικιλία επικίνδυνη και να επιβληθεί 
η τάξη με εντατικοποίηση της καταστολής. Υπάρχουν 
πάμπολλα παραδείγματα που δείχνουν ότι αυτός ο τε
λευταίος δρόμος είναι αδιέξοδος7.

1 Ο Γιώργος Παπανικολάου είναι Υποψήφιος Διδάκτορας Εγκλημα
τολογίας στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Παρατηρήσεις και σχό
λια μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
geopapanic@yahoo.gr.

3 Ο φόβος του εγκλήματος είναι, από εγκληματολογική άποψη, ένα 
ιδιαίτερο φαινόμενο το οποίο δεν σχετίζεται απαραίτητα με τη διακύ
μανση της εγκληματικότητας σε μια ορισμένη περιοχή.

3 Langan, Patrick A., Lawrence Greenfeld, Steven K. Smith, Matthew R. 
Durose και David J. Levin (2001). Contacts between Police and the 
Public- Findings from the 1999 National Survey. NCJ 184957. 
Washington D.C, US Department of Justice.

4 Βλ. τη σχετική διακήρυξη, την οποία υπογράφουν από κοινού ο Δή
μαρχος και ο Αρχηγός της Αστυνομίας του Σικάγο: Chicago Police 
Department (1993). Together We Can. A Strategic Plan for Reinventing 
the Chicago Police Department. Chicago, Chicago Police Department.

s Επικεφαλής της είναι o Wesley Skogan, ένας από τους σημαντικό
τερους σύγχρονους αμερικανούς εγκλημστολόγους.

3 Για τη σημασία αυτών των φαινομένων βλ. βέβαια το περίφημο άρ
θρο των J.Q.Wilson και G. Kelling (1982). «Broken Windows». Atlantic 
Monthly 249(3), σελ. 29-36, 38.

'  Εντούτοις, για μια συνολικά αντίθετη άποψη βλ. σε Herbert, Steve 
(2001). «Policing the Contemporary City: Fixing Broken Windows or 
Shoring up Neo-Liberalism?» Theoretical Criminology 5(4), σελ. 445-466.
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καθ’ Οϋόν
Σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και το 2002

φωτο Α.Π.Ε.

Μειώθηκαν και το 2002 
σε ποσοστό 14,9% τα 
τροχαία ατυχήματα σε 
σχέση με την προη
γούμενη χρονιά, σύμ

φωνα με τα αποτελέσματα των 
εργασιών της Διυπουργικής 
Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 
για το 2002, που παρουσίασε 
σε συνέντευξη Τύπου ο 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης και 
Πρόεδρος της Επιτροπής κ. 
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και πα
ρέστησαν και μέλη της Διυ
πουργικής Επιτροπής, που 
αποτελείται από τον Υφυπουρ
γό Εσωτερικών Δημόσιας Διοί
κησης και Αποκέντρωσης κ. 
Λάμπρο Παπαδήμα, τον Υφυ
πουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Ιωάννη 
Τσακλίδη, τον Υφυπουργό 
Υγείας και Πρόνοιας κ. Έκτο- 
ρα Νασιώκα, τον Υφυπουργό 
Μεταφορών και Επικοινωνιών 
κ. Εμμανουήλ Στρατάκη, τον 
Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης 
κ. Ευάγγελο Μαλέσιο και τον 

Σύμβουλο του κ. Πρωθυπουργού για θέματα Ποιότητας 
Ζωής κ. Αντώνιο Αγγελίδη. Τα μέλη της Επιτροπής είχαν 
την ευκαιρία να αναφερθούν στις επιμέρους δράσεις 
του προγράμματος στον τομέα ευθύνης τους τονίζο
ντας την απόφαση για συνέχιση και εντατικοποίηση των 
κοινών προσπαθειών με στόχο τη μείωση των τροχαίων 
ατυχημάτων και τη ριζική αντιμετώπιση του θέματος της 
οδικής ασφάλειας στη χώρα μας.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, η επιτυ
χία αυτή, οφείλεται, πέρα από το σχέδιο αστυνόμευσης, 
στη αρμονική και συντονισμένη συνεργασία μεταξύ των 
συναρμόδιων Υπουργείων και φορέων στα πλαίσια του 
«ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ 2001-2005». Παράλληλα, τόνισε ότι την 
ίδια κατεύθυνση θα έχουν οι ενέργειες της Διυπουργι
κής. Επεσήμανε ότι βασική προτεραιότητα στην όλη 
προσπάθεια αποτελεί η επικοινωνία με τον πολίτη, ο 
οποίος θα πρέπει να γίνει κοινωνός του προβλήματος 
και να συμμετάσχει ενεργά στην αντιμετώπισή του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Υπουργός στην ομιλία του Τατόνι- 
σε ότι: «η αντιμετώπιση του προβλήματος «τροχαίο ατύ

χημα», αποτελεί πρώτη προτεραιότητα του συνόλου 
των δυνάμεων της χώρας και στρατηγικό στόχο των 
αρμοδίων για την επίλυσή του, υπηρεσιών και ορέων.

Το όλο πρόβλημα είναι ιδιαίτερα πολυσύνθετο, πολύ
πλευρο και πολύπλοκο και επηρεάζεται από πολλούς και 
διάφορους παράγοντες που έχουν σχέση με τον οδηγό, 
το όχημα, το οδικό δίκτυο, την επιτήρηση αλλά και πλή
θος άλλων παραμέτρων που είναι απαραίτητο να αντιμε
τωπίζονται άμεσα και με ενέργειες αποτελεσματικές.

Το πλήθος των παραμέτρων, ο μεγάλος αριθμός 
εμπλεκομένων - συναρμοδίων, οι ιδιαίτερα δυσμενείς και 
αρνητικές επιπτώσεις που επηρεάζουν όλες τις δραστη
ριότητες της Χώρας, τα στοιχεία που καταγράφονται κα
θημερινά και ο πολύ μεγάλος αριθμός ατυχημάτων κα
ταδεικνύουν ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα οδικής ασφά
λειας που πρέπει να επιλυθεί άμεσα και θετικά.

Ο βασικότερος παράγοντας του ατυχήματος ε ί
ναι ο οδηγός η βελτίωση της συμπεριφοράς του 
οποίου από μόνη της μπορεί να αποτελέσει την κυ- 
ριότερη συνισταμένη μείωσης των ατυχημάτων και 
να συντελέσει στην αύξηση του βαθμού οδικής 
ασφάλειας γενικά. Το όλο εγχείρημα παρουσιάζει 
δυσκολίες και απαιτεί συνεχείς ουσιαστικές και 
μακροχρόνιες προσπάθειες, οι οποίες, θεωρώ 
απαραίτητο να αναφέρω, καταβάλλονται στο επί
πεδο του εφικτού και έχουν θετική πορεία.

Οι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν ουσιαστικά το 
ατύχημα και απαιτούν άμεση, συνεχή, ουσιαστική και σε 
βάθος χρόνου παρέμβαση με σχέδιο, πρόγραμμα και συ
νέπεια είναι το οδικό δίκτυο στο σύνολό του, το όχημα και 
τέλος η επιτήρηση η οποία ήδη απέδωσε καρπούς.

Επειδή το όλο ζήτημα είναι ιδιαίτερα σύνθετο και απαι
τεί συντονισμό όλων των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και 
Φορέων η Διυπουργική επιτροπή που συστήθηκε για το 
σκοπό αυτό με απόφαση του κ. Πρωθυπουργού εφαρ
μόζει από το έτος 2001 «στρατηγικό σχέδιο για τη βελ
τίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα 2001-2005» 
που συντάχθηκε από την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Στρατηγικός στόχος του προγράμματος αυτού είναι 
η μείωση των νεκρών από τροχαία ατυχήματα σε ποσο
στό 20% κατά την πενταετία 2001-2005 και 40% μέχρι 
το έτος 2015, με έτος βάσης το 2000.

Για την επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού στόχου 
καθορίσθηκαν και άξονες δράσης που αφορούν: 

α) Το ασφαλές οδικό περιβάλλον 
β) Την ασφάλεια του χρήστη της οδού και τα ασφαλή 

οχήματα

Α Η Ο Α Ο ΓΙΙΜ Ο Ϊ Δ ΙΥ Π Ο Υ Ρ ΓΙΚ Η ! ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ  ΤΑ Τ Ρ Ο Χ Α ΙΑ  ΑΤΥΧΗΜ ΑΤΑ ΓΙΑ  ΤΟ 20 0 2
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γ) Την αποτελεσματική αστυνόμευση για την οδική 
ασφάλεια

δ) Την αποτελεσματική αντιμετώπιση μετά το ατύχημα.
Ταυτοχρόνως, τέθηκαν και στόχοι αναφορικά με την 

αύξηση των ελέγχων στα οδικά δίκτυα και την επιλεκτι
κή διαπίστωση παραβάσεων που οδηγούν άμεσα στο 
τροχαίο ατύχημα ή επιτείνουν τις συνέπειες αυτών.

Η καθιέρωση στρατηγικού στόχου, αξόνων, δράσε
ων, επί μέρους προγραμμάτων, σχεδίων και η εφαρμο
γή συγκεκριμένων ενεργειών σε βάθος χρόνου με πρό
γραμμα και σχέδιο είχαν σαν αποτέλεσμα την αναστρο
φή της αυξητικής τάσης των τροχαίων ατυχημάτων και 
την επιτυχία μείωσης των νεκρών σε ποσοστό 3,6% το 
2000, -9,1 % το 2001 και- 13,6% το 2002.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα υπάρχοντα στοι
χεία, το έτος 2002 είχαμε μείωση στα θανατηφόρα ατυ
χήματα σε ποσοστό - 15,1% στα σοβαρά σε ποσοστό - 
18,8% και στο σύνολο σε ποσοστό - 14,9%.

Παράλληλα είχαμε μείωση στους νεκρούς σε ποσο
στό 13,6%, στους σοβαρά τραυματίες σε ποσοστό - 
20,5% και στους παθόντες γενικά σε ποσοστό - 14,7%.

Σε απόλυτους αριθμούς είχαμε το 2002, 260 λιγότε- 
ρους νεκρούς, 668 λιγότερους σοβαρά τραυματίες και 
3.177 λιγότερους ελαφρά τραυματίες.

Το έτος 2002 σε σύγκριση με το έτος βάσης 2000 εί
χαμε μείωση των νεκρών σε ποσοστό - 21,5% και των 
παθόντων γενικά σε ποσοστό - 26,7% δηλαδή κατά τη 
διετία 2001-2003 επετεύχθη ο τεθείς στόχος της μείω
σης των νεκρών κατά 20% στην πενταετία 2001-2005.

Η μείωση τόσο στα ατυχήματα όσο και στις συνέπει
ες αυτών είναι αποτέλεσμα της συνεχούς και ουσιαστι
κής αστυνόμευσης που διενεργούν οι Υπηρεσίες Τρο
χαίας και ειδικότερα της αύξησης, των ελέγχων και του 
περιορισμού της παραβατικότητας αναφορικά με οδή
γηση υπό την επήρεια αλκοόλ, κίνηση με υπερβολική 
ταχύτητα, χρήση ζώνης και κράνους και βέβαια της πα
ρατηρούμενης ομαδικής συμμόρφωσης των οδηγών.

Πλέον αυτού, ουσιαστική και καθοριστική συμβολή 
στα αποτελέσματα αυτά είχε και η καλή, αρμονική, συ
στηματική, μεθοδευμένη και επιτυχημένη συνεργασία 
με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς η οποία έγινε 
στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου σχεδίου και ενός προ
γράμματος, ενιαίας κατεύθυνσης, κοινής γραμμής, με 
συγκεκριμένες εντολές και οδηγίες, που καλύπτουν το 
σύνολο των ενεργειών και αρμοδιοτήτων ενός εκάστου 
των εμπλεκομένων».

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής κάθε ένα από τα 
εμπλεκόμενα Υπουργεία προγραμματίζει κατά έτος συ
γκεκριμένες ενέργειες, δράσεις και προγράμματα τα 
οποία για το επόμενο έτος 2003 ε ίνα ι:

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
- Υποσχέδιο Δράσης επικίνδυνων θέσεων, σήμανσης, 

οδικής ασφάλειας σε αστικές περιοχές, έλεγχος Οδικής 
Ασφάλειας.

- Άξονες Δράσης που αφορούν προγράμματα συντή
ρησης του οδικού δικτύου της Χώρας.

- Αναμένεται παράδοση στην κυκλοφορία άλλων 13- 
χλμ. αυτοκινητοδρόμων και θα συνεχισθεί η κατασκευή 
αντιολησθηρών ταπήτων στον άξονα ΠΑΘΕ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.

- Τεχνικό και ειδικό έλεγχο των οχημάτων (αναβάθμι
ση δημοσίων ΚΤΕΟ και ίδρυση ιδιωτικών)

- Κυκλοφοριακή αγωγή (πρόγραμμα χρηματοδότη
σης κατασκευής πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής).

Αναβάθμιση της εκπαίδευσης και εξέταση με μηχανο
γραφικό σύστημα υποψηφίων οδηγών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
- 1η Πρόληψη ατυχημάτων (αλκοολούχα ποτά - φάρ

μακα - παθήσεις και οδήγηση, παρέμβαση σε διαφημι
στικές εταιρείες για τον τρόπο διαφήμισης αλκοολού- 
χων ποτών και αυτοκινήτων).

- 2η Βελτίωση της ποιότητας των υπηρε
σιών προνοσοκομειακής αντιμετώπισης 
μετά το ατύχημα

- Ταχεία άφιξη - καλή επί τόπου αντιμετώπιση - καλή 
μεταφορά και παράδοση στο νοσοκομείο - ποιότητα 
πληρωμάτων - αεροδιακομιδές - αποκατάσταση τραυ
ματιών - συλλογή στατιστικών στοιχείων για τα αποτε
λέσματα μετά την έξοδο από το νοσοκομείο (θάνατοι, 
αυτοεξυπηρέτηση - εργασία).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Καθορίσθηκαν άξονες προτεραιότητας που αφορούν 
παρέμβαση σε επικίνδυνες θέσεις, βελτίωση οριζόνπας και 
κατακόρυφης σήμανσης οδών, βελπ'ωση οδοστρωμάτων, 
εφαρμογή μέτρων οδικής ασφάλειας σπς υπόψη περιοχές, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Η καθιέρωση επί μέρους ποσοτικών στόχων τόσο 
στους ελέγχους γενικά, όσο και στη βεβαίωση παραβά
σεων, είχε θετικά αποτελέσματα απορρόφησε όμως το 
σύνολο σχεδόν της δραστηριότητας των Υπηρεσιών 
Τροχαίας οι οποίες, είναι γεγονός, έφθασαν σε οριακά 
επίπεδα και εξήντλησαν κάθε όριο αντοχής.

Για το επόμενο έτος 2003 και στα πλαίσια του προ
γράμματος «Καθ' Οδόν 2001-2005» τέθηκε ως στρατη
γικός στόχος και πάλι η μείωση των νεκρών σε ποσοστό 
5% σε σχέση με τους νεκρούς του έτους 2002 καθώς 
και η μείωση των παθόντων γενικά στο ίδιο ποσοστό.

Οι άξονες δράσης παραμένουν οι ίδιοι, μπορούν όμως 
οι περιφερειακές Υπηρεσίες, αν το κρίνουν αναγκαίο, με
τά από αξιολόγηση - αξιοποίηση των στοιχείων και σε 
συνδυασμό με γνώσεις-εμπειρίες και παρατηρήσεις να 
διαμορφώσουν, τροποποιήσουν και καταρτίσουν εξ 
υπαρχής νέα προγράμματα, να αναζητήσουν νέα συστή
ματα και να επιλέξουν νέες μεθόδους ενεργειών.

Οι όποιες ενέργειες των Υπηρεσιών θα τύχουν της 
συμπαράστασης και συνδρομής τόσο της Διυπουργι
κής Επιτροπής όσο και της ηγεσίας του Υπουργείου Δη
μόσιας Τάξης και του Αρχηγείου.

Πρώτη προτεραιότητα στην όλη προσπάθεια είναι η 
επικοινωνία μας με τον πολίτη, τον οποίο πρέπει να κα
ταστήσουμε κοινωνό του προβλήματος και να τον πεί
θουμε να συμμετάσχει στην αντιμετώπισή του.

Γ ια το σκοπό αυτό υλοποιείται καμπάνια επικοινωνίας 
με τον πολίτη με συγκεκριμένη επικοινωνιακή ταυτότη
τα για το πρόγραμμα που ονομάσθηκε «Καθ' οδόν 2001 - 
2005 Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας» και η οποία ήδη, 
πιστεύω θετικά, υπογράφει την προσπάθεια άμεσης επι
κοινωνίας με τον πολίτη που σήμερα είναι περισσότερο 
από ποτέ αναγκαίο να συνειδητοποιήσει ότι το πρόβλη
μα της Οδικής Ασφάλειας μας αφορά όλους και ότι, για 
την επίλυσή του, είναι αναγκαία η ενεργή συμμετοχή 
όλων μας.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Η Μείωση ίων ατυχημάτων
και ιο κυκΠοιροριακύ προβιΐιιριι οιο νομό Απ ικ ήι;

ΤΟΥ 
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ 

ΚΩΝ/ΟΥ 
Π. ΤΖΕΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΡΟΧΑΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Είναι σε όλους μας γνωστό πως τα τροχαία ατυχήμα
τα αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της 
εποχής μας και μια από τις κύριες αιτίες θανάτου, μετά 
τον καρκίνο και τις καρδιοπάθειες. Μιλάμε δηλαδή για 
πραγματική μάστιγα.

Η χώρα μας, δυστυχώς ακόμη, βρίσκεται στις πρώτες 
θέσεις του πίνακα με το υψηλότερο ποσοστό τροχαίων 
ατυχημάτων στην Ευρώπη και το συνολικό κόστος σε 
ανθρώπινο δυναμικό (νεκροί-τραυματίες), καθώς και 
στην Εθνική Οικονομία και το Σύστημα Υγείας είναι τε
ράστιο.

Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην πρόκληση των 
ατυχημάτων ε ίνα ι:

α) Ο χρήστης της οδού (οδηγός - επιβάτης - πεζός).
β) Το όχημα.
γ) Η οδική υποδομή και το οδικό περιβάλλον (οδό

στρωμα, σήμανση, σηματοδότηση, φωτισμός, στη
θαία ασφαλείας, διαφημίσεις, κλιματολογικές συν
θήκες κλπ).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής ασκεί τα καθήκοντα 

και τις αρμοδιότητες σε θέματα τροχαίας σε ολόκληρο 
το λεκανοπέδιο Αττικής(με εξαίρεση το αεροδρόμιο ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ) και από τις 10-12-2002 και στο νησί της 
Σαλαμίνας, με 18 Διοικητικές μονάδες(Υπηρεσίες)[ 1 
Υποδιεύθυνση, 15 Τμήματα Τροχαίας και 2 Σταθμούς 
Τροχαίας]

Ο επίσημος πληθυσμός της Αττικής, σύμφωνα με την 
απογραφή του 2001, ανέρχεται σε 3.002.980 κατοίκους, 
αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον 1.000.000 μόνι
μοι κάτοικοι της Αθήνας πήγαν να εγγραφούν στις ιδιαί
τερες πατρίδες τους. Αν σ’ αυτούς προσθέσουμε και 
τις 500.000 περίπου των μη καταγεγραμμένων αλλοδα
πών, αλλά και εκείνους που για διάφορους λόγους (του
ριστικούς, ιατρικούς, επαγγελματικούς κ.λ.π.) μετακι
νούνται καθημερινά από και πρός την Αττική προκύπτει 
ότι ο πληθυσμός της Αττικής φθάνει ή και ξεπερνά τα 
5.000.000 κατοίκους.

Ο αριθμός των οχημάτων πάσης φύσεως που κυκλο
φορούν στο Ν. Αττικής είναι περίπου 3.000.000 και 
700.000 δίκυκλα (μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα), χω
ρίς να έχουν υπολογιστεί τα οχήματα που έρχονται στην 
Αθήνα από την επαρχία καθημερινά.

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ

Α) ΚυκλοφοριακόιΤο κυκλοφοριακό πρόβλημα του 
Νομού Αττικής είναι σύνθετο και οφείλεται σε πολλούς

παράγοντες. Οι κυριότεροι από αυτούς σχετίζονται με 
τη ρυμοτομική διάταξη των βασικών και δευτερευου- 
σών οδικών αρτηριών, το σύστημα λειτουργίας των ση
ματοδοτών, την αλματώδη αύξηση των ΙΧΕ αυτοκινήτων 
σε συνδυασμό με τη μη χρήση των Μ Μ Μ, την έλλειψη 
επαρκών χώρων στάθμευσης, υπόγειων και υπέργειων 
διαβάσεων πεζών, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πολλών 
δήμων που επιβαρύνουν την κυκλοφορία βασικών οδι
κών αξόνων, την έλλειψη χώρων στάθμευσης, τα Ολυ
μπιακά έργα, τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα κ.λ.π. Η 
αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού γίνεται με την 
εφαρμογή του αναθεωρημένου Σχεδίου Δράσεως και 
του Σχεδίου « ΦΤΕΡΩΤΟΣ ΕΡΜΗΣ », καθώς και με τη 
λήψη ιδιαίτερων μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφο
ρίας σε ευαίσθητους κυκλοφοριακό χώρους ομαδικής 
διακίνησης. Επιπλέον, η λειτουργία ειδικού Ραδιοθαλά
μου Τροχαίας (από 9-9-2002) μέσα από τη συχνότητα 
105,8 της ΕΡΑ με 2λεπτα δελτία ενημέρωσης ανά ώρα 
καθ’ όλες τις ημέρες της εβδομάδας συμβάλλει στη δια
σφάλιση της κυκλοφοριακής ευρυθμίας, καθώς και την 
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, μέσω της πληρο
φόρηση των οδηγών για τα κυκλοφοριακό συμβαίνοντα 
στο Νομό Αττικής.

Β) Παράνομες σταθμεύσεις: Το πρόβλημα αυτό είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένο με την ανεπάρκεια χώρων 
στάθμευσης ΙΧΕ και δικύκλων, τη λειτουργία μεγάλων 
εμπορικών πολυκαταστημάτων, την κατάληψη πεζοδρο
μίων, πεζοδρόμων, νησίδων, πλατειών κ.λ.π. Αντιμετω
πίζεται με την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων 
αστυνόμευσης των κέντρων Αθηνών και Πειραιά, τη με
ταφορά οχημάτων με υπηρεσιακούς γερανούς και 
αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας τους, με αξιο
ποίηση και των 10 γερανοφόρων οχημάτων του Ο.Α.Σ.Α, 
σε κρίσιμα σημεία, κυρίως στο Κέντρο των Αθηνών (Κο- 
λωνάκι, Εξάρχεια, Εμπορικό Τρίγωνο κ.λ.π), τα οποία 
επανδρώνονται και με αστυνομικό προσωπικό.

Γ) Αυτοσχέδιοι αγώνες: Οι υπερβολικές ταχύτητες, 
με τους κινδύνους που συνεπάγονται αυτές, η παρα
κώλυση της κυκλοφορίας, οι παράνομες σταθμεύσεις 
των οχημάτων των θεατών και η διατάραξη της κοινής 
ησυχίας συνθέτουν σε γενικές γραμμές το πρόβλημα 
αυτό. Η αντιμετώπισή του επιτυγχάνεται με τη διάθεση 
μεγάλου αριθμού σε προσωπικό και μέσα, την εφαρ
μογή των διατάξεων του ΚΟΚ και ΠΚ κατά των οδηγών 
που κάνουν τέτοιους αγώνες και τη βεβαίωση παράνο
μων σταθμεύσεων στα αυτοκίνητα των θεατών. Η αλ
λαγή των σημείων πραγματοποίησής τους συντηρεί το 
φαινόμενο.

Δ) Κινήσεις επισήμων προσώπων(Αλλοδαπών και 
ημεδαπών): Τα κυκλοφοριακό προβλήματα που δημι- 
ουργούνται από τις μετακινήσεις αυτές και τα παρά-
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της πρόληψης παραβίασης των λωρίδων αυτών.
Ζ) Εκτελούμενα Ολυμπιακά έργα: Όπως είναι φυσι

κό, μετά την ανάληψη των Ολυμπιακών αγώνων από τη 
χώρα μας, η περιοχή της Αττικής έχει μετατραπεί στην 
κυριολεξία σε ένα τεράστιο εργοτάξιο. Αυτή τη στιγμή 
τα περισσότερα έργα είναι σε πλήρη εξέλιξη και φυσικά 
τα κυκλοφοριακά προβλήματα που δημιουργούνται εί
ναι πολύ μεγάλα.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002

(όπως καθορίστηκε από το πρόγραμμα «Καθ’ Οδόν 
2001-2005»): Η μείωση κατά 5 % των νεκρών από τα 
τροχαία ατυχήματα, καθώς και η μείωση κατά 5 % του 
συνόλου των παθόντων από τα τροχαία ατυχήματα, σε 
σχέση με το έτος 2001

.ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ: α) Υπερβολική ταχύτητα, αύ
ξηση 50% β) Μέθη, αύξηση 50% γ) Ζώνη ασφαλείας, 
αύξηση 20% δ) Κράνος δικυκλιστών, αύξηση 20% ε) 
Κίνηση στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας ή μη κίνη
ση στο άκρο δεξιό του οδοστρώματος, αύξηση 100% 
(Σε σχέση με το 2001)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2001
Για να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν από το 

πρόγραμμα Καθ' Οδόν 2001 -  2005 ειδικότερα για τη 
διετία 2001-2002, αλλά και για να αντιμετωπισθούν τα 
συσσωρευμένα προβλήματα του λεκανοπεδίου Αττικής, 
από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής ανελήφθησαν συ
γκεκριμένες δράσεις. Οι δράσεις αυτές σχετίζονται με 
τις εποχικές και τοπικές ανάγκες και στοχεύουν στην 
εμπέδωση νέων δομών και κυκλοφοριακής ευθύνης στο 
κοινωνικό σύνολο, αφού αναιρούν προηγούμενες πρα
κτικές που είχαν αποδειχθεί ανεπαρκείς να αντιμετωπί
σουν την υφιστάμενη κατάσταση. Οι ειδικότερες λοιπόν 
δράσεις μας είναι οι εξής:

•  Τα αλκοτέστ που γίνονται πλέον σε καθημερινή βά
ση, ημέρα και νύχτα και όχι μόνο κατά τα Σαββατοκύ
ριακα τη νύχτα.

• Οι ζώνες ασφαλείας που επιβάλλεται να τις φορούν 
οι οδηγοί και οι συνεπιβάτες όχι μόνο έξω από την πό
λη, αλλά και μέσα σ' αυτήν.

• Ο έλεγχος της ταχύτητας με RADAR σε μόνιμη και 
πάγια βάση και όχι σπασμωδικά και κατά τις ημέρες των 
μεγάλων εξόδων -  εισόδων.

•  Το προστατευτικό κράνος από τους οδηγούς και 
επιβάτες των κάθε είδους δικύκλων και κυρίως το διοι- 
κητικό μέτρο της ακινητοποίησης και μεταφοράς των δι- 
κύκλων με γερανούς.

•  Η παραβατικότητα των πεζών. Ξεκίνησε ως μια 
προσπάθεια συστάσεων και αφύπνισης για το μείζον 
αυτό πρόβλημα και συνεχίζεται με την αναγκαστική βε
βαίωση παραβάσεων.

•  Ο καθαρισμός των πεζοδρομίων. Θεωρούμε πως η 
συμβολή μας στο καθάρισμα των πεζοδρομίων, όχι μό
νο από τα κάθε είδους σταθμευμένα και εγκαταλειμμέ
να οχήματα πρέπει να είναι αυτονόητη και καθοριστική, 
αλλά πρέπει να επεκτείνεται και σε κάθε αντικείμενο 
που τοποθετείται εκεί ή εγκαταλείπεται(τραπέζια, καθί-

πονα των οδηγών που ταλαιπωρούνται από την κατά
σταση αυτή, μαζί με τη διάθεση μεγάλου αριθμού 
αστυνομικών για την επιτυχή διεξαγωγή τους, είναι οι 
κυριότερες συνέπειες αυτού του προβλήματος. Η αντι
μετώπισή του απαιτεί μετακινήσεις δυνάμεων που 
έχουν ως αποτέλεσμα πολλές φορές τον αποσυντονι- 
σμό των Υπηρεσιών μας.

Ε) Δ.Χ Επιβατηγό αυτοκίνητα(ΤΑΞΙ): Η υψηλή πα
ραβατικότητα που παρουσιάζει η κατηγορία αυτή των 
οδηγών, πέρα από τα κυκλοφοριακά προβλήματα, απο
τελεί και δυσφήμηση για τη χώρα μας. Η αντιμετώπισή 
του γίνεται με τη συγκρότηση ειδικών συνεργείων βε
βαίωσης των σχετικών παραβάσεων.

ΣΤ) Παραβίαση λωρίδων Μέσων Μαζικής Μετα
φοράς: Η παραβίαση των λωρίδων, που έγιναν για 
την ταχύτερη διέλευση των ΜΜΜ, αντιμετωπίζεται 
με την καθημερινή συγκρότηση συνεργείων τροχο- 
νομικών ελέγχων, αλλά και τη βεβαίωση παραβάσε
ων με ειδικές αυτόματες ηλεκτρονικές συσκευές που 
τοποθετήθηκαν με πρωτοβουλία μας και ήδη χρησι
μοποιούνται με μεγάλη επιτυχία, κυρίως στον τομέα

Ο Μάρκος Πα- 
παγεωργίου, κα
θηγητής Πολυτε

χνείου Κρήτης.

Ο Αντινομάρ- 
χης Χανίων κ. 
Αγοραστάκης 
Γεώργιος.

Ο Δ/ντής
Διεύθυνσης
Τροχαίας
Αττικής
Ταξίαρχος
κ. Τζέκης.

Ο Γενικός 
Αστυνομικός 
Δ/ντής Περι
φέρειας Κρή
της Ταξίαρ
χος κ. Μπα- 
γιαρτάκης 
Αντώνιος.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

σματα, γλάστρες, σακούλες κ.λ.π.) Εξυπακούεται ότι 
στην προσπάθειά μας αυτή είναι απαραίτητη η συνδρο
μή των Δήμων για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.

• Η επιθετική οδήγηση. Είναι μια εκστρατεία για με
ταβολή αντίληψης και νοοτροπίας πάνω στο ζήτημα 
της οδήγησης, με ανατροπή των μέχρι σήμερα κοινω
νικοοικονομικών και ψυχολογικών καταβολών και θέ
σπιση μιας νέας αντίληψης για το σεβασμό των συ
νανθρώπων μας, τον πολιτισμό και την ιεράρχηση των 
αξιών. Θεωρούμε ότι η εκστρατεία αυτή μπορεί να δώ
σει μια νέα μορφή κυκλοφορίας, πρωτόγνωρη για την 
Ελληνική κοινωνία, αλλά τόσο οικεία για όλους τους 
πολιτισμένους λαούς.

• Οι παραβάσεις του χειμώνα. Είναι επίκαιρες με την 
εποχή αυτή και σχετίζονται με τα ελαστικά, τις αλυσί
δες, τους υαλοκαθαριστήρες κ.λ,π Η μηδενική ανοχή 
και η μηδενική επιείκεια. Εγκαινιάσαμε μια νέα αντίληψη

δοντας μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής. Πέρα από 
αυτά όμως δεν παραλείπουμε να φροντίζουμε και για 
τους συνανθρώπους μας της τρίτης ηλικίας. Ενδεικτικά 
και μόνο σας γνωρίζω ότι κατά το δίμηνο Οκτωβρίου- 
Νοεμβρίου πραγματοποιήσαμε 49 διαλέξεις σε ΚΑΠΗ, 
τις οποίες παρακολούθησαν 2061 άτομα.

•  Εκθέσεις τροχαίας. Παρέχεται η δυνατότητα σε μι
κρούς και μεγάλους να έρθουν σε άμεση επαφή με τις 
Υπηρεσίες μας και μάθουν ιδιαίτερα χρήσιμα πράγματα 
κυκλοφοριακής αγωγής και πρόληψης από τα τροχαία 
ατυχήματα.

•  Προτάσεις βελτίωσης του οδικού δικτύου και της 
υποδομής. Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στη βελτίωση 
της υπάρχουσας υποδομής και για το λόγο αυτό δεν 
παραλείπουμε να επισημαίνουμε κάθε φθορά, έλλειψη 
ή ατέλεια προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να προ
βαίνουν στην αποκατάστασή τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

1998 1999 2000 2001 2002 
(11 μηνο)

ΔΙΑΦΟΡΑ 11 ΜΗΝΟ 
2001-2002

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ 473 458 482 423 298 24,17%
ΣΟΒΑΡΑ 915 948 986 719 565 15,54 %
ΕΛΑΦΡΑ 9.481 10.004 10.262 9.434 7.378 15,51 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

1998 1999 2000 2001 2002 
(11 μίνο)

ΔΙΑΦΟΡΑ 11ΜΗΝΟ 
2001-2002

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 15.612 12.217 15.903 33.574 54.759 79.71 %
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΕΡ. ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 19.372 16.185 17.011 24.756 23.799 4,31 %
ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 14.502 16.117 12.727 22.397 57.830 190,29 %
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΡΑΝΗ 43.234 35.131 30.387 68.748 96.479 46,06 %
ΑΛΚΟΤΕΣΤ ( ΕΛΕΧΟΙ) 82.502 78.554 107.027 153.110 225.045 35%
ΑΛΚΟΤΕΣΤ (ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ) 6.492 5.658 6.178 9.608 8.261 -10 %
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.467 706 646 771 1.036 46,12%
ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΡΕΥΜΑ 3.025 4.040 4.941 6.301 6.423 14,71 %

για την ανοχή και την επιείκεια απέναντι στην παράβα
ση και τους παραβάτες, που ανέτρεψε παγιωμένες κα
ταστάσεις και πρακτικές. Επεκτάθηκε για πρώτη φορά 
και σε κατηγορίες οδηγών που μέχρι τώρα ήταν στο 
απυρόβλητο και δεν τους άγγιζε κανένα μέτρο. (Βου
λευτές, τοπικοί και περιφερειακοί παράγοντες, επιφα
νείς οικονομικοί παράγοντες κ.λ.π.)

•  Ο μη διαχωρισμός των παραβάσεων σε επικίνδυνες 
και λιγότερο επικίνδυνες. Θεωρούμε πως όλες οι παρα
βάσεις ενέχουν την επικινδυνότητά τους και δεν τις δια
χωρίζουμε. Σε τελική ανάλυση η κυκλοφορία είναι μια 
σύνθετη κατάσταση για να την αντιμετωπίσουμε με υπε
ραπλουστεύσεις και επιφανειακή νοοτροπία και δεν 
πρέπει να ξεχνούμε ότι δεν θέλει και πολύ να γίνουν μό
δα κάποιες παραβάσεις που ενδεχομένως κριθούν με 
επιπολαιότητα ως δευτερεύουσες και μη επικίνδυνες.

•  Σχολεία κυκλοφοριακής αγωγής. Αποδίδουμε ιδιαί
τερη σημασία στον παράγοντα αυτόν, γι’ αυτό και αξιω
ματικοί των Υπηρεσιών μας πηγαίνουν σε όλα σχεδόν τα 
σχολεία Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης παραδί-

Με όλα αυτά που αναφέρθηκαν συνοπτικά δεν θε
ωρούμε πως λύσαμε τα προβλήματα της Αθήνας. Ο 
δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος και η ανατροπή 
της παλαιός κατάστασης και νοοτροπίας θα κερδη- 
θεί μόνο με τη συνέπεια και τη συνέχεια. Εξ’άλλου 
πιστεύουμε πως οι δράσεις και οι τακτικές πρέπει να 
προσαρμόζονται κάθε φορά στα νέα δεδομένα και 
για το λόγο αυτό έχουμε ετοιμάσει ένα μακροπρόθε
σμο πρόγραμμα μέχρι το 2010, για να αντιμετωπί
σουμε τα μεγάλα προβλήματα του λεκανοπεδίου και 
φυσικά να επιτύχουμε τον πρώτο και μεγαλύτερο 
στόχο που είναι η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων 
και η εμπέδωση κυκλοφοριακής ασφάλειας στους 
κατοίκους του. Η πρόκληση είναι ανοιχτή μπροστά 
μας και η ευθύνη μας μεγάλη.

(Το κείμενο αποτελεί σύντμηση της εισήγησης που έγινε 
στις 13-12-2002 στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανιών κατά την 
επίσημη έναρξη της έρευνας που αφορά “Τα τροχαία ατυ
χήματα στους νομούς της Ελλάδος και την καταγραφή των 
αιτίων τους”, στην οποία συμμετέχει και ο γράφων).
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To OicBvcq « ι ι ρ ο β α ι »  did ε Μ ιν ικ ο  « ε ίν α ι»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’

To έγκλημα στον κυβερνοχώρο (cyber crime).

TOY ΥΠΑΣΤ. A' 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΕΓΚΛΗΜ. 
ΕΡΕΥΝΩΝ/ΑΕΑ

1. Δεν υπάρχει ακόμη γενικά αποδεκτός όρος του ε
γκλήματος στον κυβερνοχώρο, ούτε στην διεθνή νομο
θεσία, ούτε στη διεθνή νομολογία. Οι υπάρχοντες μέχρι 
τώρα (ελάχιστες) ποινικές αποφάσεις αφορούν εγκλήμα
τα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (computer crimes) και 
όχι εγκλήματα του κυβερνοχώρου (cyber crimes).

2. Η άποψη ότι το έγκλημα στον κυβερνοχώρο (cyber 
crime) αποτελεί τον ίδιο τύπο εγκλήματος με το «κοινό» ή 
«συμβατικό» έγκλημα και η μόνη διαφορά που το διακρί
νει από αυτό είναι ότι διαπράττεται σε διαφορετικό περι
βάλλον (δηλαδή σε ηλεκτρονικό περιβάλλον και δη σε πε
ριβάλλον δικτύου), δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικό
τητα. Υπάρχουν βέβαια εγκλήματα, που διαπράττονται 
τόσο σε κοινό, όσο και σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Άλλα 
εγκλήματα διαπράττονται μόνο σε περιβάλλον ηλεκτρο
νικών υπολογιστών, χωρίς δηλαδή να υπάρχει σύνδεση 
των υπολογιστών με το Διαδίκτυο (ή ακόμα κι αν υπάρχει

δε χρησιμοποιείται). Μια άλλη δε κατηγορία ηλεκτρονι
κών εγκλημάτων διαπράττονται αποκλειστικά σε περι
βάλλον του κυβερνοχώρου. Με το παραπάνω λοιπόν κρι
τήριο τα σχετικά (ηλεκτρονικά) εγκλήματα μπορούν να 
διακριθούν:

α. Σε εγκλήματα που διαπράττονται τόσο σε «κοινό» 
περιβάλλον, όσο και στο Διαδίκτυο (Internet), π.χ. η 
συκοφαντική δυσφήμηση διαπράττεται και με τη 
χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή 
e-mail). Η αντιγραφή ενός πνευματικού έργου π.χ. 
μουσικού τραγουδιού (άρθρο 66 Ν.2121/93) ή ενός 
προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όταν το 
έγκλημα αυτό τελεστεί σε «περιβάλλον internet», τό
τε πρόκειται για έγκλημα σχετιζόμενο με τον κυβερ
νοχώρο ή για έγκλημα που διαπράττεται στον κυ
βερνοχώρο ή για έγκλημα που διαπράττεται με τη 
βοήθεια του κυβερνοχώρου (internet related crime), 

β. Σε εγκλήματα που διαπράττονται μόνο σε περιβάλ
λον ηλεκτρονικών υπολογιστών (χωρίς τη χρήση του 
Διαδικτύου). Τέτοια είναι τα εγκλήματα που προβλέ- 
πονται από το άρθρο 370γ & 1 του Π.Κ., π.χ. η χωρίς
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δικαίωμα αντιγραφή προγράμματος από δισκέτα ή 
CD-ROM σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

γ. Σε «γνήσια εγκλήματα κυβερνοχώρου» με την έννοια 
της ποινικοποίησης συμπεριφοράς που αποκλειστι
κά να έχει σχέση με τον κυβερνοχώρο. Μια τέτοια α
ξιόποινη συμπεριφορά θα μπορούσε να είναι π.χ. η 
μεταβίβαση κρυπτογραφικών κειμένων χωρίς σχετι
κή άδεια ή η διάδοση πορνογραφικού υλικού δια του 
κυβερνοχώρου. Τέτοιες δραστηριότητες δεν αποτε
λούν εγκλήματα στην Ελληνική έννομη τάξη, αφού 
δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία.

Με άλλα λόγια δηλαδή, τα «γνήσια εγκλήματα του κυ
βερνοχώρου» διαπράττονται αποκλειστικά με τη χρήση 
του Διαδικτύου. Σε περίπτωση που ο υπολογιστής δεν εί
ναι συνδεμένος με το Διαδίκτυο, αλλά ενεργεί αυτοτε- 
λώς, οποιοδήποτε έγκλημα και αν διαπραχθεί, θεωρείται 
έγκλημα που διαπράττεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή 
(computer crime).

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εγκλήματος στον
κυβερνοχώρο (cyber crime).

1. Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο είναι γρήγορο, δια- 
πράπεται σε χρόνο δευτερολέπτων και πολλές φορές 
δεν το αντιλαμβάνεται ούτε το ίδιο το θύμα.

2. Είναι εύκολο στη διάπραξή του, φυσικά για όσους το 
γνωρίζουν.

3. Γιατηντέλεσή του δεν απαιτούνται άριστες και εξει- 
δικευμένες γνώσεις (αυτή τη στιγμή είναι πιο προηγμένο 
και από το έγκλημα του «λευκού κολάρου»).

4. Μπορεί να διαπραχθεί χωρίς τη φυσική μετακίνη
ση του δράστη, ο οποίος ενεργεί από το γραφείο ή το 
σπίτι του, πατώντας μόνο ορισμένα πλήκτρα του υπο
λογιστή του.

5. Δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με ορισμένες ιδιαιτε
ρότητες π.χ. σε όσους έχουν ροπή ή τάση στην παιδοφι- 
λία ή τη χρήση υλικού παιδικής πορνογραφίας (child 
pornography) να επικοινωνούν γρήγορα ή και σε πραγ
ματικό χρόνο, χωρίς μετακίνηση, εύκολα, ανέξοδα, να 
βρίσκονται πολλοί μαζί στις ίδιες ομάδες συζήτησης 
(newsgroups) ή μέσα από διαδικτυακά άμεσα αναμεταδι- 
δόμενες συζητήσεις (IRC-Internet Relay Chat).

6. Είναι έγκλημα «χωρίς πατρίδα», παρότι τα αποτελέ- 
σματά του μπορεί να γίνονται ταυτόχρονα αισθητά σε 
πολλούς στόχους.

7. Είναι κατά κανόνα, πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί 
ο (πραγματικός) τόπος τέλεσής του.

8. Κατά τεκμήριο για τη διερεύνησή του απαιτείται συ
νεργασία δυο τουλάχιστον κρατών (δηλαδή του κράτους 
στο οποίο γίνεται αντιληπτή η εξωτερίκευση του εγκλή
ματος και του κράτους όπου βρίσκονται αποθηκευμένα 
τα αποδεικτικά στοιχεία). Περιπτώσεις που το έγκλημα 
στον κυβερνοχώρο περιορίζεται στα όρια ενός μόνο κρά
τους είναι (θεωρητικώς τουλάχιστον) ελάχιστες και σπά
νιες.

9. Δεν υπάρχουν επαρκή στατιστικά στοιχεία ακόμη, ό
χι μόνο στον ελληνικό, αλλά και στον διεθνή χώρο. Ελάχι
στες περιπτώσεις εγκλημάτων του κυβερνοχώρου κα
ταγγέλλονται. Και αυτό για να μην αμφισβητείται η αξιο
πιστία των παθόντων, οι οποίοι κατά κανόνα είναι εταιρεί
ες. Κατά συνέπεια ο «σκοτεινός αριθμός» της εγκληματι

κότητας στο χώρο του Διαδικτύου είναι «ακόμα πιο σκο
τεινός», από ότι στον «κοινό» εγκληματικό χώρο (θεωρία 
του παγόβουνου).

10. Η αστυνομική διερεύνησή του είναι πολύ δύσκο
λη, απαιτεί δε άριστη εκπαίδευση και εξειδικευμένες 
γνώσεις.

11. Εξειδικευμένες γνώσεις επίσης απαιτούνται και ό
σους άλλους ασχολούνται με την συγκεκριμένη μορφή ε
γκλήματος (εισαγγελείς, δικαστές, δικηγόρους).

Σχέση εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και εγκλήμα
τος που τελείται με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο (cyber crime) είναι μια 
ειδικότερη μορφή του ηλεκτρονικού εγκλήματος 
(computer crime), το οποίο με τη σειρά του είναι μια ειδι
κότερη μορφή του «κοινού εγκλήματος», όπως αυτό 
προσδιορίζεται στο άρθρο 14 του Π.Κ.

Ως ηλεκτρονικό έγκλημα μπορεί να οριστεί αυτό που 
σχετίζεται άμεσα με την κατάχρηση των δυνατοτήτων 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ως έγκλημα που διαπράττεται με ηλεκτρονικό υπολο
γιστή (computer related crime ή computer crime) μπορεί 
ναχαρακτηρισθεί κάθε παράνομη, ανήθικη ή χωρίς δικαί
ωμα συμπεριφορά που σχετίζεται με την επέμβαση, επε
ξεργασία ή μετάδοση δεδομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Στην καθομιλουμένη γλώσσα, ασφάλεια είναι η κατά
σταση εκείνη, στην οποία υπάρχει η αίσθηση ότι δεν υ
πάρχει κίνδυνος ή απειλή. Είναι επίσης η αποτροπή κιν
δύνου ή απειλής, ή εξασφάλιση σιγουριάς και βεβαιότη
τας. Στην καθημερινή πρακτική, ο καθένας δίνει στον όρο 
ασφάλεια, το περιεχόμενο εκείνο, που καθορίζουν οι συν
θήκες ασκήσεως του επαγγέλματος του και η γενικότερη 
κοσμοθεωρία του. Έτσι π.χ. η έννοια ασφάλεια έχει δια
φορετικό περιεχόμενο για τον αστυνομικό, ο οποίος αντι
λαμβάνεται την ίδια εντελώς διαφορετικά απ’ ότι ο εργα
ζόμενος σε οικοδομικές εργασίες κ,λπ. Αλλά και στον ίδιο 
ευρύτερο επαγγελματικό κλάδο, η οπτική γωνία θεωρή- 
σεως του όρου ασφάλεια είναι εντελώς διαφορετική. 
Έτσι π.χ. διαφορετικά αντιλαμβάνεται τον όρο «ασφά
λεια» ο τεχνικός ασφάλειας δικτύων υπολογιστικών συ
στημάτων και διαφορετικά ο τεχνικός ασφάλειας τραπε
ζικών πληροφοριακών συστημάτων.

Σε κάθε περίπτωση όμως όλοι όσοι ασχολούνται με 
θέματα ασφάλειας, «συναντιόνται» στην κατάσταση ε 
κείνη, όπου δεν υπάρχει κίνδυνος, όπου δεν απειλού
νται, όπου πρέπει να αποτρέψουν τον κίνδυνο ή την α
πειλή και όπου πρέπει να εξασφαλίσουν την σιγουριά 
και τη βεβαιότητα κατά την ενάσκηση του έργου τους. 
Είναι ευνόητο βέβαια ότι, η ασφάλεια στο Διαδίκτυο εί
ναι ένα θέμα που αφορά όλους, δηλαδή τόσο τα μεμο
νωμένα άτομα, τις επιχειρήσεις, αλλά ακόμα και αυτές 
τις οργανωμένες πολιτείες.

Νομική έννοια της ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο

Γιατο νομικό, κάθε έννοια έχει το περιεχόμενο εκείνο,
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που με ακρίβεια καθορίζει ο Νόμος για το συγκεκριμένο 
θέμα. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και με την έννοια της α
σφάλειας. Άρα για το νομικό, ασφάλεια στο Διαδίκτυο ση
μαίνει αυτό που ο Νόμος ορίζει ως ασφάλεια στο Διαδί
κτυο. Ο Νόμος επίσης καθορίζει και το περιεχόμενο όλων 
εκείνων των επιμέρους εννοιών που αναφέρονται στον 
βασικό ορισμό της ασφάλειας. Έτσι αν π.χ. ο νομοθέτης 
ορίσει ως ασφάλεια στο Διαδίκτυο «τον κίνδυνο να επέλ- 
θει κάποια βλάβη», θα πρέπει να ορίσει ταυτόχρονα και 
τους όρους «κίνδυνο» και «βλάβη».

Για το συγκεκριμένο θέμα της ασφάλειας του Διαδι
κτύου η ελληνική νομοθεσία δεν έχει δώσει ακόμα ορι
σμό. Θα έλεγα, χωρίς επιφύλαξη ότι, ουδόλως έχει ασχο
ληθεί με το θέμα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι, ο ποινικός 
νομοθέτης δεν έχει (ακόμα) θεωρήσει την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο ως έννομο αγαθό.

Βέβαια, η έννοια της ασφάλειας δεν είναι άγνωστη στο 
ποινικό δίκαιο. Έτσι στο 14ο κεφάλαιο του Π.Κ. και στα 
άρθρα 290 επόμενα, ο ποινικός νομοθέτης με συγκεκρι
μένες διατάξεις προσδιορίζει τα εγκλήματα κατά της α
σφάλειας των συγκοινωνιών και κατά των κοινωφελών ε
γκαταστάσεων. Επίσης στο άρθρο 388 Π.Κ. που ρυθμίζει 
την απάτη την σχετική με τις ασφάλειες, η έννοια της α
σφάλειας λαμβάνεται από το ασφαλιστικό δίκαιο, ενώ 
στα άρθρα 69 επόμενα του Π.Κ. που αναφέρονται στα μέ
τρα ασφάλειας, ως μέρος της επιβολής ή εκτέλεσης των 
ποινών, η έννοια της ασφάλειας λαμβάνεται από το δη
μόσιο δίκαιο (δημόσια ασφάλεια).

Συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί ότι, η έννοια της α
σφάλειας στο Διαδίκτυο δεν έχει καθοριστεί ακόμα α
πό το νομοθέτη. Κατά τον καθορισμό της όμως, πρέπει 
να ληφθούν υπόψη οι βασικές Αρχές του Δικαίου, όπως 
αυτές προσδιορίζονται στο ελληνικό Σύνταγμα και στους 
ισχύοντες Διεθνείς Κανόνες.

Βασικές Αρχές του όρου «ασφάλεια» στο Διαδίκτυο.

Στο Διαδίκτυο «διακινούνται» πληροφορίες-δεδομένα 
(data) που έχουν σχέση με την προσωπική και ιδιωτική 
σφαίρα του ατόμου (χρήστη ή μη χρήστη του Διαδικτύ
ου). Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την μη 
διαρροή των στοιχείων αυτών σε τρίτα «αδιάκριτα 
βλέμματα». Κατά συνέπεια απαιτείτα στοιχεία αυτά να κι
νούνται με ασφάλεια και μυστικότητα. Η ελεύθερη δια
κίνηση των ιδεών, ο σεβασμός της αξίας και η προστα
σία του ατόμου, η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικό
τητας, το απόρρητο και το απαραβίαστο της επικοινω
νίας, αποτελούν μερικές από τις βασικότερες Αρχές του 
Δικαίου. Είναι ευνόητο ότι, οι θεμελιώδεις αυτές Αρχές 
πρέπει να εφαρμόζονται και στον κυβερνοχώρο. Ο υπερ
βολικός αστυνομικός έλεγχος (αστυνόμευση) του κυβερ- 
νοχώρου, δηλαδή η ευρεία διατύπωση του όρου ασφά
λεια έρχεται ή ενδεχομένως να έρχεται σε αντίθεση με τις 
παραπάνω Αρχές. Δεν μπορούμε να μιλάμε για κρατικό 
έλεγχο, καθότι η έννοια του Κράτους και της κρατικής 
κυριαρχίας είναι έννοιες άγνωστες στο Διαδίκτυο.

Η εφαρμογή όμως των Αρχών αυτών στο Διαδίκτυο 
είναι ένα από τα πλέον δύσκολα και περίπλοκα θέματα, 
τόσο από τεχνικής, όσο και από νομικής απόψεως. Από 
τεχνική άποψη διότι, κάθε τεχνικός τρόπος που απο

βλέπει στην ασφάλεια του Διαδικτύου, μπορεί να εξου
δετερωθεί και συνήθως εξουδετερώνεται από ένα άλλο 
τρόπο «αντιασφάλειας». Από νομική άποψη διότι, ο νο
μοθέτης δεν «προφταίνει» να παρακολουθεί τις τεχνο
λογικές εξελίξεις και τις κοινωνικές επιπτώσεις και συ- 
νέπειές τους, ώστε να μπορέσει να τις ρυθμίσει. Με άλ
λα λόγια οι αλλαγές στην τεχνική δομή του κυβερνοχώ- 
ρου και κατά συνέπεια στη νομική αντιμετώπισή του, εί
ναι τόσο ραγδαίες που εάν το θέμα δεν «σταθεροποιη
θεί» κάπου από τεχνολογικής απόψεως, ο νομοθέτης 
δεν θα καταφέρει να λάβει οποιοδήποτε μέτρο, σε ου
σιαστικό ή δικονομικό επίπεδο.

Σχέση ασφάλειας και δικαιώματος ανωνυμίας στο
Διαδίκτυο.

Είναι γνωστό ότι κάθε χρήστης του Διαδικτύου 
(internet) αφήνει στον χώρο την (ηλεκτρονική) ταυ
τότητά του. Με κατάλληλες όμως τεχνικές παρεμβά
σεις μπορεί να έχει κάποιος πρόσβαση στο Διαδίκτυο 
ως ανώνυμος ή ακόμα και με ψευδή στοιχεία που ανα- 
φέρονται σε άλλο άτομο. Η παρουσίαση βέβαια με 
ψευδή στοιχεία μπορεί να γίνει και στο «κοινό» εγκλη
ματικό περιβάλλον. Εκεί όμως ο εντοπισμός του δρά
στη είναι ευκολότερος. Μπορεί ακόμα ο χρήστης του 
Διαδικτύου να έχει ως στοιχείο ταυτότητας το όνομα 
«ανώνυμος», οπότε τυπικά φαίνεται ότι έχει όνομα. Η 
δυνατότητα αυτής της ανωνυμίας στο Διαδίκτυο 
(Internet) διευκολύνει την διάπραξη παρανομιών και 
κάνει δύσκολο, αν όχι και αδύνατο τον εντοπισμό του 
δράστη. Επιπλέον η ανωνυμία σε συνδυασμό με την 
ανυπαρξία ή την δυσκολία εφαρμογής των νομικών 
κανόνων, κάνει τους «ηλεκτρονικούς δράστες» να 
αισθάνονται ασφαλείς κατά τη διάπραξη των εγκλη
μάτων τους.

Το ερώτημα που προκύπτει στο σημείο αυτό είναι, 
μήπως σε περίπτωση ψήφισης σχετικού Νόμου για το 
Διαδίκτυο, πρέπει να ποινικοποιηθεί η ανώνυμη χρήση 
του, ή ακόμα και η παρουσία με ψευδή στοιχεία. Κάτι 
τέτοιο βέβαια επαφίεται στη βούληση του νομοθέτη. Α
ξίζει όμως να σημειωθεί, σχετικός Νόμος που ψηφί
στηκε στις Η.Π.Α. και τιμωρούσε ποινικά την ανώνυμη 
χρήση ή την χρήση με ψεύτικο όνομα στο Διαδίκτυο, 
κηρύχθηκε αντισυνταγματικός από τα Δικαστήρια των 
Η.Π.Α. Και αυτό γιατί, η ανωνυμία δεν χρησιμοποιείται 
στο Διαδίκτυο μόνον από τους παρανόμους, αλλά και 
από όσους θέλουν να αποκρύψουν αυστηρώς προσω
πικά τους (νόμιμα) στοιχεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Ελληνική Νομοθεσία

1. Στην Ελληνική έννομη τάξη δεν υπάρχει Νόμος 
που να αναφέρεται αποκλειστικά σε θέματα Διαδι
κτύου και ειδικότερα να ρυθμίζει την συμπεριφορά 
των χρηστών του Διαδικτύου από άποψη ποινικού Δι
καίου. Η Ελλάδα συνεργάζεται με τα άλλα κράτη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
καθώς και άλλων διεθνών οργανισμών, για την αντιμε
τώπιση των σχετικών θεμάτων.
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2. Διευκρινίζεται ότι ο Ν.
1805/88, αφορά τα εγκλή
ματα που διαπράττονται με 
ηλεκτρονικούς υπολογι
στές (computer crimes).
Στο βαθμό λοιπόν που τα 
προβλεπόμενα εγκλήματα 
(370Β, 370Γ. 386Α) διαπράτ- 
τονται και σε περιβάλλον 
Διαδικτύου (internet), τότε 
τα άρθρα αυτά εφαρμόζο
νται και στις συγκεκριμένες 
περιπτώσεις.

Ανεξάρτητα όμως από το 
εάν ο παραπάνω Νόμος ε- 
παρκεί ή όχι για την ποινική 
κάλυψη των θεμάτων που 
προκύπτουν από την ανά
πτυξη της πληροφορικής, 
το βέβαιον είναι ότι, δεν ε- 
παρκεί να «καλύψει» τα ε
γκλήματα που έχουν πα
ρουσιαστεί από τη χρήση 
του Διαδικτύου

3. Είναι γνωστό ότι για να 
«πει» κάποιος στον κυβερνοχώρο (internet) απαραίτητη 
προϋπόθεση αποτελεί η χρήση του τομέα τηλεπικοινω
νιών (σταθερού ή κινητού τηλεφώνου). Κατά συνέπεια οι 
σχετικοί με τις τηλεπικοινωνίες Νόμοι έχουν άμεση ή 
έμμεση σχέση με τη χρήση του Διαδικτύου. Με άλλα λό
για το Διαδίκτυο δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μορφή ε
πικοινωνίας που γίνεται με τη βοήθεια ή δια μέσου των ε
πικοινωνιών. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω σχετικοί 
με το Διαδίκτυο Νόμοι είναι:

α. Ο Ν. 2246/94 για την «οργάνωση και λειτουργία του 
τομέα τηλεπικοινωνιών»

β. Ο Ν. 2774/99 για την προστασία δεδομένων προσω
πικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα, σε 
συνδυασμό με τον Ν. 2472/97 για την «προστασία α
τόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπι
κού χαρακτήρα»

γ. Ο Ν. 2225/94 για την προστασία της ελευθερίας της 
ανταπόκρισης και επικοινωνίας

θεσίας και την επίτευξη της ανάλογης με το θέμα συ
νεργασίας μεταξύ των κρατών, που την υπέγραψαν.

Η συγκεκριμένη σύμβαση καθιερώνει την υποχρέωση 
εναρμονίσεως των εθνικών νομοθεσιών σε θέματα ε
γκλημάτων στον κυβερνοχώρο (internet crimes).

Κύριο χαρακτηριστικό της διεθνούς αυτής συμβάσεως 
είναι η υποχρέωση που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη 
να ποινοκοποιήσουν ορισμένη συμπεριφορά στο Δια
δίκτυο (internet), όπως είναι η διανομή πορνογραφικού 
υλικού στο internet, η «εμπλοκή ανηλίκου σε ερωτική ε
παφή» με τη χρήση του Διαδικτύου, η αντιγραφή (χωρίς 
δικαίωμα) έργων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η καθιέρωση 
ποινικής ευθύνης και νομικών προσώπων, που εμπλέκο
νται σε καθορισμένες συμπεριφορές.

Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο
Διαδίκτυο

Συμβούλιο Ευρώπης και έγκλημα στον κυβερνοχώρο

Το συμβούλιο της Ευρώπης έχει ασχοληθεί τόσο με το 
ηλεκτρονικό έγκλημα, όσο και με το έγκλημα στον κυβερ
νοχώρο. Έχουν εκδοθεί δύο σχετικές με το θέμα συστά
σεις και ειδικότερα:

α. Η σύσταση No R(89)9 σχετική μετο έγκλημαπου δια- 
πράττεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή

β. Η σύσταση No R(95) 13 για τα ποινικά δικονομικά 
προβλήματα που συνδέονται με την τεχνολογία των 
πληροφοριών.

Στη Βουδαπέστη στις 23 Νοεμβρίου 2001 καταρτίσθη
κε διεθνής σύμβαση με αντικείμενο την καταπολέμηση 
του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Την σύμβαση αυτή 
προσυπόγραψε και η Χώρα μας. Σκοπός της σύμβασης 
είναι η προστασία της κοινωνίας από το έγκλημα στον 
κυβερνοχώρο, με την κατάρτιση της κατάλληλης νομο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έμεινε αδιάφορη απέναντι 
στο ηλεκτρονικό έγκλημα γενικότερα και στον κυβερνο
χώρο ειδικότερα. Έτσι το 1997 εκδίδεταιτο No 97/C70/01 
ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυ
βερνήσεων των κρατών μελών, που συνήλθαν στα πλαί
σια του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Κύριο χαρακτηριστικό του ψηφίσματος αυτού είναι ότι 
αναγνωρίζονται τα θετικά οφέλη που προσφέρει ο κυ- 
βερνοχώρος, ιδιαίτερα στοντομέατης εκπαίδευσης, πα
ρέχοντας δυνατότητες στους πολίτες, μειώνοντας τα ε
μπόδια ως προς τη δημιουργία και τη διανομή περιεχομέ
νου και προσφέροντας ευρεία πρόσβαση σε όλο και 
πλουσιότερες πηγές ψηφιακών πληροφοριών. Αναγνω
ρίζει επίσης το παραπάνω ψήφισμα την ανάγκη καταπο
λέμησης της παράνομης χρήσης των τεχνικών δυνατο
τήτων του κυβερνοχώρου, ιδιαίτερα για αξιόποινες 
πράξεις κατά των παιδιών

Χαρακτηριστικό επίσης του ψηφίσματος αυτού είναι
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ότι η Ε.Ε. διαχωρίζει το περιεχόμενο του Διαδικτύου, 
δηλαδή τα δεδομένα-στοιχεία (data), που διακινού- 
νται, σε παράνομο και επιβλαβές.

Παράνομο περιεχόμενο του Internet

Το σχετικό ψήφισμα (97/C70/01/17-2-1997) του Συμ
βουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των 
κρατών μελώντης Ε.Ε. για το παράνομο και επιβλαβές πε
ριεχόμενο του Διαδικτύου (internet), δεν καθορίζει τι είναι 
παράνομο και τι είναι επιβλαβές περιεχόμενο.

Κατά συνέπεια λοιπόν οι έννοιες αυτές θα προσδιο
ριστούν από το νομοθέτη σε περίπτωση που ψηφιστεί 
σχετικός Νόμος που θα ρυθμίζει την συμπεριφορά, ό
σων «κινούνται» στον χώρο του Διαδικτύου. Και λέγο
ντας εδώ «νομοθέτη» εννοούμε τον εθνικό νομοθέτη 
κάθε επιμέρους χώρας.

Στο σημείο όμως αυτό προκύπτειτο ερώτημα, εάν οι «ε
σωτερικές νομοθεσίες» μπορούν αυτοτελώς, να αντιμε
τωπίσουν αποτελεσματικά τις παρανομίες στον κυβερνο- 
χώρο, λόγω της φύσεως του εγκλήματος και του ιδιαίτε
ρου τρόπου τελέσεως τους. Κατά την άποψή μου, οι ε
σωτερικές νομοθεσίες από μόνες τους δεν επαρκούν. 
Απαιτούνται πολυμερείς Διεθνείς Συμβάσεις.

Προς το παρόν ως παράνομο περιεχόμενο μπορεί να 
θεωρηθεί καθετί που, είναι μεν παράνομο (και) εκτός δι
κτύου, μπορεί δε (τεχνικώς) να κινηθεί και εντός κυβερ- 
νοχώρου (π.χ. συκοφαντική δυσφήμηση).

Επιβλαβές περιεχόμενο του Internet

Το «επιβλαβές περιεχόμενο» αποτελεί ευρύτερη έν
νοια απ’ αυτή του «παρανόμου περιεχομένου». Εννοείται 
ότι, οτιδήποτε είναι επιβλαβές, δεν είναι οπωσδήποτε 
και παράνομο. Η έννοια του «επιβλαβούς περιεχομένου» 
ενέχει σε μεγάλο βαθμό και το υποκειμενικό στοιχείο.

Είναι ευνόητο βέβαια ότι, η έννοια του επιβλαβούς 
περιεχομένου έχει διαφορετική βαρύτητα, όταν πρό
κειται για χρήση του Διαδικτύου (internet) από ανηλί
κους. Παράδειγμα: Στο Internet υπάρχουν εκατοντάδες 
θέσεις (sites) που αναφέρονται στον σατανισμό και στη 
λατρεία του Σατανά. Για πολλούς το περιεχόμενο των 
sites αυτών αποτελεί κλασική μορφή «επιβλαβούς πε
ριεχομένου»". Για άλλους όμως αποτελεί μια μορφή ε
λεύθερης έκφρασης της προσωπικότητας ή ακόμα και 
μια μορφή ανεξιθρησκείας.

Γενικά ως επιβλαβές περιεχόμενο μπορεί μα θεω
ρηθεί, ότι αναφέρεται σε ρατσιστικές διακρίσεις ή σε 
παραπλανητική διαφήμιση. Ως χαρακτηριστικό (κατά 
την άποψή μου) παράδειγμα επιβλαβούς περιεχομέ
νου υλικό του Διαδικτύου, μπορεί να θεωρηθεί και η 
περίπτωση (κατά τον Οκτώβριο του 1999) πλειοδο
σίας κατά την πώληση ωαρίων εμφανίσιμων γυναι
κών (μανεκέν) σε ειδική τοποθεσία (site). Ομοίως η 
περίπτωση της «ερωτικής συνεύρεσης για πρώτη φο
ρά» (τον Αύγουστο του 1998) μεταξύ δύο «παρθένων 
νέων», που όμως τελικά δεν έγινε. Είναι ευνόητο βέ
βαια ότι, πριν από την ματαίωσή της «παράστασης» 
εκατομμύρια χρήστες από όλο τον κόσμο είχαν «επι- 
σκεφθεί» την αντίστοιχη τοποθεσία (site), με τερά
στια οικονομικά κέρδη για τους «διοργανωτές». Η πε

ρίπτωση αυτή μπορεί μα θεωρηθεί ως απάτη, που 
διαπράττεται στο Διαδίκτυο. Είναι ευνόητο όμως ότι, 
ουδείς βλαπτόμενος (ιδιώτης) ενδιαφέρθηκε για την 
υποβολή εγκλήσεως προς άσκηση ποινικής δίωξης, 
λαμβάνοντας υπόψη την μικρή οικονομική ζημιά που 
υπέστη ως άτομο ή την «διαπόμπευσή» του για τις 
«διαδικτυακάς του προτιμήσεις», σε σχέση και με τα 
τεράστια δικαστικά έξοδα που απαιτούνται, για την 
κίνηση ενός τέτοιου δικαστικού αγώνα.

Σημειωτέον ότι, για την αντιμετώπιση του παρανόμου 
και επιβλαβούς περιεχομένου του κυβερνοχώρου έχει 
προταθεί-μεταξύ άλλων-και η δημιουργία «οργάνου αυ- 
τορρύθμισης» στο πλαίσιο λειτουργίας των παροχέων υ
πηρεσιών, καθώς και λειτουργία «θερμής γραμμής», ό
που θα μπορούν να γίνονται σχετικές (επώνυμες ή και α
νώνυμες) καταγγελίες.

Η νομική φύση του περοχέα υπηρεσιών (ISP Internet 
Service Provider)

Ιδιαίτερη σημασία για την ασφάλεια και τη μυστικότη
τα του Διαδικτύου έχει η συμμετοχή του παροχέα (τηλε
πικοινωνιακών) υπηρεσιών. Αποτελεί μάλιστα «κομβικό 
σημείο» για τον εντοπισμό των παρανομιών και τη συλ
λογή των αποδεικτικών στοιχείων, δεδομένου ότι άλατα 
στοιχεία (data) «περνούν» από τις εγκαταστάσεις του.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 & 2 περίπτωση δ του Ν. 
2246/91 φορείς παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρε
σιών είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία παρέ
χουν στο κοινό τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες υπό καθε
στώς ελεύθερου ανταγωνισμού με βάση την άδεια ή δή
λωση ή έγκριση.

Σύμφωνα με την με αριθμό ΥΑ 74.631/95 υπουργική 
απόφαση του υπουργού Μεταφορών, που εκδόθηκε 
προς υλοποίηση του Ν. 2249/94 για τη λήψη της σχε
τικής άδειας, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υπογράψει 
και σχετική δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία να βε
βαιώνει ότι, έχει λάβει γνώση του κανονισμού, του κώ
δικα δεοντολογίας και των λοιπών διατάξεων, που διέ- 
πουν την άσκηση των τηλεπικοινωνιακών δραστηριο
τήτων. Επίσης δεσμεύεται ότι θα τηρεί τις απαιτή
σεις που υπαγορεύονται από την Εθνική Αμυνα και 
την Δημόσια Ασφάλεια, ότι θα τηρεί τις διατάξεις τις 
σχετικές με τη διασφάλιση του απορρήτου των τη
λεπικοινωνιών και ότι θα αποφεύγει κάθε ενέργεια α
θέμιτου ανταγωνισμού.

Ευλόγωςγεννάται το ερώτημα, για το κατά πόσο ο 
ίδιος ο παροχέας μπορεί να υπέχει ποινική ευθύνη α
πό αμέλεια ή και από (ενδεχόμενο) δόλο για τις πα
ρανομίες που «περνούν» από τις εγκαταστάσεις του , 
υποπίπτουν στην αντίληψή του και δεν ενεργεί τίπο
τα για να σταματήσει την διάπραξή τους, Κατά πόσο 
μπορεί (νομοθετικά) να υποχρεωθεί ο παροχέας 
να διατηρεί τα δεδομένα που διέρχονται από τις ε
γκαταστάσεις του, για ένα ορισμένο χρονικό διά
στημα προκειμένου να τα παραδώσει στις Αρχές, 
σε περίπτωση που του ζητηθούν. Κάτι τέτοιο βέβαια 
θα επιβαρύνει οικονομικά τον παροχέα δεδομένου 
ότι θα πρέπει να πολλαπλασιάσει τον τεχνικό του ε
ξοπλισμό.

(Η συνέχεια στο επόμενο)
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ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

C90 650.000
SZX 50 750.000

NES 125 1.300.000
TRANSALP-650 2.900.000

XRV-750 3.400.000
VARADERO XL-1000 3.900.000

SH 125 1.200.000
CBR 600 3.700.000

(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 χ 48 μήνες ή 228,74 EURO) 
(91.382 X 48 μήνες ή 268,18 EURO) 

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

(99.445 X 48 μήνες ή 291,84 EURO)

Crypton 105 650.000
125 Z 900.000

TT600-R 2.100.000
YZF Re 3.700.000

TDM 850 3.400.000
XT 500 2.000000
YZF Ri 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

(17.958x48 μήνες ή 52,70 EURO) 
(24.866 X 48 μήνες ή 72,97 EURO) 
(56.442 X 48 μήνες ή 165,64 EURO) 
(99.442 X 48 μήνες ή 291,84 EURO) 
(91.382 X 48 μήνες ή 268,18 EURO) 
(53.754 X 48 μήνες ή 157,75 EURO) 

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

(19.340x48 μήνες ή 56,76 EURO) 
(102.133 X 48 μήνες ή 299,73 EURO) 
(59.130 χ 48 μήνες ή 173,53 EURO) 
(51.076 χ 48 μήνες ή 149,87 EURO)

ΔΩΡΕΑΝ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α  Ζ Ω Η Σ ,  ΧΩΡΙΣ έ ξ ο δ α  γ ρ α μ μ α τ ί ω ν

Μ Ι Χ Α Λ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  1 9 8
m a. 77.03.886, 77.16.670, fax 77.15.498, service 77.01.177
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«ΤΟ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

oipcc ran ιστυνορικΑ*
και η Μ .»
Εισαγωγή

Αναμφισβήτητα οι τελευταίες δε
καετίες χαρακτηρίζονται από με
γάλες κοινωνικοοικονομικές αλ
λαγές, απόρροια της ραγδαίας 
τεχνολογικής προόδου. Εύλογα, 
δεν μένουν ανεπηρέαστες οι αν
θρώπινες δραστηριότητες. Ο 
σύγχρονος άνθρωπος αλληλεπι- 
δρά διαρκώς με το περιβάλλον, 
προσπαθώντας παράλληλα να προ- 
σαρμοσθεί κάθε φορά σε αυτό. Το 
αποτέλεσμα δεν είναι πάντα το επιθυμη
τό. Μια νέα σχετικά πολιτισμική ασθένεια, το 
στρες, εξαπλώνεται σε μεγάλες ομάδες πληθυσμών, 
ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες.

Η εργασία αποτελεί ένα από τα πεδία της ανθρώπινης 
δραστηριότητας, στο οποίο κυριαρχεί το στρες. Ορι
σμένα δε επαγγέλματα, τα οποία χαρακτηρίζονται από 
ιδιαιτερότητες και υψηλές ψυχοφυσιολογικές απαιτή
σεις από τον εργαζόμενο, όπως του αστυνομικού, πο- 
λιορκούνται κυριολεκτικά από αυτό.

Στο παρόν άρθρο θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε 
ορισμένες πλευρές του στρες δίνοντας έμφαση στην 
κατανόηση των επιστημονικών όρων και θα επικεντρώ
σουμε στο επάγγελμα του αστυνομικού, που είναι από 
τα πλέον στρεσογόνα. Τέλος θα αναφερθούμε στα 
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις που έχει στο άτομο, 
στους παράγοντες που οι ίδιοι οι αστυνομικοί θεωρούν 
στρεσογόνους και στη διατύπωση προτάσεων για την 
καταπολέμησή του.

Τι είναι Στρες

Το στρες είναι μια σωματική, ψυχική και συναισθημα
τική αντίδραση σε καταστάσεις που προκαλούν φόβο, 
αβεβαιότητα, κίνδυνο, έξαψη, ερεθισμό, σύγχυση ή αλ
λαγή (Sewell, 1981). Αποτελεί μια απάντηση του οργα
νισμού σε ένα ερέθισμα και είναι μια κατάσταση στην 
οποία περιέρχεται ένας ζωντανός οργανισμός στην 
προσπάθεια του να αμυνθεί και να αυτορυθμισθεί 
(Theodorou, 1995).

Ανεξάρτητα από το αν το ερέθισμα είναι ευχάρι
στο ή δυσάρεστο το στρες απαιτεί από τον οργανι
σμό «απάντηση», με τη μορφή της ρύθμισης ή της 
προσαρμογής.

Ο όρος στρες παρουσιάζει μια εννοιολογική ποικι-

λομορφία στην οποία αποτυπώνεται και γλωσσικά η 
ευρεία χρήση του. Περιγράφει την αντίδραση του 
οργανισμού σε διάφορα ερεθίσματα, όμως με την 
ίδια λέξη περιγράφονται και τα ίδια τα ερεθίσματα 
(θόρυβος, τραύμα, κ.λ.π.), περιγράφει ψυχολογι

κούς παράγοντες (σύγχυση, κ.λ.π.), αλλά και 
οργανικές αντιδράσεις. Τέλος υποδηλώ

νει ψυχική ένταση και άγχος.
Η λέξη στρες προέρχεται από την 
λατινική districtus που σημαίνει 

δεμένος, περιζωσμένος, σφιγμέ
νος και υποδηλώνει αναμφίβολα 
τη δυσκολία στην οποία περιέρ
χεται όποιος βιώνει στρες. Ο 
επιστημονικός όρος στρες προ
έρχεται από τη μηχανική (π.χ. 

πόσο στρες αποτελεί για την γέ
φυρα ένα φορτίο), όμως είναι ο 

πλέον κατάλληλος και για τον άν
θρωπο που δέχεται, κατά αναλογία, 

ψυχολογικά βάρη και πιέσεις.

Στον καθημερινό λόγο συχνά, το στρες ταυτίζεται με 
το άγχος. Η ταύτιση αυτή όμως είναι λανθασμένη και 
δημιουργεί σύγχυση μερικές φορές και στους ίδιους 
τους ειδικούς. Ο Rollo May (1999:127) σπεύδει να ξεκα
θαρίσει «Άγχος είναι το πως σχετίζεται το άτομο με το 
στρες, πως το ερμηνεύει».

Το άγχος μπορεί να επιφέρει στο φυσιολογικό επίπε
δο ίδια αποτελέσματα με το στρες, όμως στο ψυχολο
γικό αποτελεί ένα υποσύνολό του. Είναι αντικειμενική 
έννοια και όχι υποκειμενική, όπως το άγχος, που αποτε
λεί την υποκειμενική αντίληψη των στρεσογόνων κατα
στάσεων.

Αντίθετα το στρες είναι μια ασυνείδητη διαδικασία.
Οι υπερβολικές απαιτήσεις του στρες από τον οργα

νισμό, σωματικές ή ψυχολογικές, οδηγούν σε φυσιολο
γικές μεταβολές που αφορούν στη δραστηριοποίηση 
του συμπαθητικού και του άξονα υποθάλαμου - υπόφυ
σης - αδρεναλίνης. Στόχος είναι η διατήρηση της ομοι
όστασης του οργανισμού. Για την επίτευξη του στόχου 
γίνονται μεταβολές σε βασικές λειτουργίες, όπως η 
θερμοκρασία και η οξυγόνωση εγκεφάλου, εις βάρος 
δευτερευόντων, όπως η χώνεψη και η περιφερειακή 
θερμοκρασία.

Για να γίνει περισσότερο κατανοητό τι είναι το στρες, 
ας δούμε πως εμφανίζεται και πως λειτουργεί ως μηχα
νισμός. Διάφοροι ητρεσογόνοι παράγοντες επιδρούν 
μεμονωμένα ή εν συνόλω και κινητοποιούν τον οργανι
σμό. Εμφανίζεται το στρες, το οποίο προκαλεί αλλαγές 
στη δομή, στη χημική σύνθεση και τη λειτουργία του 
σώματος. Ο οργανισμός αντιδρά με κινητοποίηση των 
δυνάμεων και αύξηση του επιπέδου άμυνας. Η αντίδρα
ση αυτή είναι γνωστή ως «Γενικό Σύνδρομο Προσαρμο-
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γής» (Selye,1956). Τα στάδιά της είναι τρία. Κατά το 
πρώτο στάδιο κινητοποιούνται οι δυνάμεις του οργανι
σμού. Στο δεύτερο ο οργανισμός αναγνωρίζει το αρνη
τικό ερέθισμα και προσαρμόζεται. Αν το στρες διαρκέ
σει πολύ ή είναι ιδιαίτερα έντονο ξεκινά ένα τρίτο στά
διο, η εξάντληση. Ο van der Kolk (1996) περιγράφει τα 
ίδια σταδία λίγο διαφορετικά και μιλά για τον κύκλο της 
οξείας αντίδρασης, της αντίστασης και της ανάνηψης ή 
απόσβεσης.

Το στρες ανάλογα με τους τομείς που επηρεάζει 
μπορεί να είναι (Hladk_, 1993):

•  Αισθητηριακό, το οποίο οφείλεται στις απαιτήσεις 
του περιβάλλοντος από τα περιφερειακά αισθητή
ρια όργανα και τις αντίστοιχες δομές του Κεντρι
κού Νευρικού Συστήματος (Κ.Ν.Σ.).

•  Ψυχικό, που δημιουργείται από την επεξεργασία 
πληροφοριών που επιβαρύνουν τις ψυχικές λει
τουργίες. Συγκεκριμένα την προσοχή, τη μνήμη, 
την κατανόηση, τη σκέψη και τη λήψη αποφάσεων.

•  Συναισθηματικό, το οποίο προκαλείται από κατα
στάσεις που προκαλούν παρορμητικές αντιδρά
σεις (θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί και ως ψυ- 
χοκοινωνικό στρες).

Διαχωρίζεται επίσης, ως προς την ένταση, σε 
(Theodorou, 1995):

•  Υγιές ή σύνηθες, υπό την επίδραση του οποίου ο 
άνθρωπος κινητοποιεί δυνάμεις για να επιλύσει 
προβλήματα. Το στρες αυτό συμβάλλει θετικά 
στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και αποτελεί 
κινητήρια δύναμη για το άτομο.

• Αυξημένο στρες, κατά το οποίο δαπανούνται με
γάλα αποθέματα δυνάμεων για τη διευθέτηση του 
προβλήματος. Στην περίπτωση αυτή το άτομο 
οδηγείται συνήθως σε σωματική ή ψυχική βλάβη 
με μακροχρόνιες ή μόνιμες επιπτώσεις.

•  Ακραίο στρες, που αποτελεί το όριο των ανθρωπί
νων δυνατοτήτων. Είναι οι καταστάσεις κατά τις 
οποίες ο άνθρωπος χάνει την ικανότητα να επιλύει 
προβλήματα και αποσύρεται.

Εργασιακό Στρες

Μια μορφή που μπορεί να πάρει το αυξημένο στρες 
είναι το εργασιακό στρες. Αποτελεί μια κατάσταση κα
τά την οποία ο εργαζόμενος εκλαμβάνει τις απαιτήσεις 
της εργασίας του ως υπερβολικές, σε σημείο που ξε
περνούν τις δυνατότητές του ή του προκαλούν υπερ
βολικό άγχος και ανησυχία. Σε κάθε περίπτωση επηρε
άζουν αρνητικά την συμπεριφορά ή/και την απόδοσή 
του (Jex et all, 1992).

Ο Udris (Matousek, Ruzicka, Hladky, 1972) τοποθετεί 
τα αίτια του εργασιακού στρες:

1. Στη δομή των καθηκόντων, η οποία καθορίζεται 
από ποσοτικές και ποιοτικές επιβαρύνσεις, στο εί
δος των καθηκόντων, στις συνθήκες άσκησής του 
και στα προσόντα του ατόμου,

2. Στη διάδραση, όσον αφορά τις δυνατότητες συ
νεργασίας και επικοινωνίας, και

3. Στην οργανωτική δομή του εργασιακού χώρου, 
όπου στρεσογόνους παράγοντες αποτελούν η έλ

λειψη πληροφοριών για μια επικείμενη αλλαγή, ο 
ανεπαρκής έλεγχος πάνω στις καταστάσεις ή η έλ
λειψη κατάλληλων μηχανισμών για την επίλυση των 
συγκρούσεων.

Ο Hladky (1993) μέσα από μακροχρόνια μελέτη της 
σχέσης του εργασιακού ψυχολογικού στρες και των 
προβλημάτων υγείας καταλήγει στο ότι μερικά επαγ
γέλματα χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο. Ενδεικτι
κά αναφέρει αυτά, του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, 
του αστυνομικού, του πυροσβέστη, του πιλότου, του 
εργαζόμενου σε ψυχιατρικές κλινικές κ.λ,π.
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από τις αντιπροσωπευτικότερες είναι αιπή του Sewell 
(1981), κατά την οποία είκοσι πέντε παράγοντες ταξινο
μούνται από τον πλέον στρεσογόνο προς το λιγότερο 
στρεσογόνο. Η διαβάθμιση έχει ως εξής:

1) Ο βίαιος θάνατος του άμεσου συνεργάτη εν υπη
ρεσία

2) Η απόλυσή του
3) Το να σκοτώσει κάποιον σε ώρα υπηρεσίας
4) Το να πυροβολήσει κάποιον σε ώρα υπηρεσίας
5) Η αυτοκτονία άλλου αστυνομικού ή κοντινού φίλου
6) Ο βίαιος θάνατος άλλου αστυνομικού
7) Ο φόνος που διέπραξε άλλος αστυνομικός
8) Ο τραυματισμός από σφαίρες εν ώρα υπηρεσίας
9) Ο τραυματισμός άλλου αστυνομικού εν ώρα υπη

ρεσίας
10) Η διαθεσιμότητά του
11) Η μη προαγωγή του
12) Η καταδίωξη ένοπλου
13) Τα περιστατικά που αφορούν βίαιο θάνατο παιδι

ού
14) Η μακροχρόνια μετάθεση μακριά από την οικογέ

νεια
15) Η άμεση εμπλοκή σε επεισόδιο με πυροβολι

σμούς
16) Η μείωση του μισθού του
17) Το να γίνει μάρτυρας διαφθοράς αστυνομικού
18) Το να δωροδοκηθεί
19) Το να συμμετέχει σε κύκλωμα διαφθοράς
20) Μια κατάσταση ομηρίας που προέκυψε από μα

ταίωση της αστυνομικής επέμβασης
21) Τα περιστατικά με μη βίαιο θάνατο παιδιού
22) Η προαγωγή μη ικανού αστυνομικού πριν από τον 

ίδιο
23) Η ανάκρισή του από την υπηρεσία εσωτερικών 

υποθέσεων
24) Τα περιστατικά με «οχυρωμένο» ύποπτο
25) Μια κατάσταση ομηρίας μετά από ταραχές ή γε- 

νικευμένα επεισόδια.

Η διεθνής βιβλιογραφία συντείνει στο γεγονός 
ότι το ίδιο το σύστημα, η κοινή γνώμη και τα πε

ριστατικά που αφορούν στην υπερβολική 
άσκηση βίας, σε πόνο ή θάνατο είναι βασικοί 

στρεσογόνοι παράγοντες, τους οποίους ο 
αστυνομικός πρέπει να μάθει να διαχειρί
ζεται. Στην αντίθετη περίπτωση θα πα- 
ρουσιασθούν επιπλοκές που θα επηρεά
σουν αρνητικά την επίδοση του, εντός 
και εκτός εργασίας (Dantzker, 1986).

Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι ως 
σημαντικοί στρεσογόνοι παράγοντες 
συνυπολογίζονται οι διαπροσωπικές 
σχέσεις, η επικοινωνία στον εργασιακό 
χώρο όπως επίσης και η τεταμένη ατμό
σφαιρα μέσα στην οικογένεια του αστυ

νομικού (McCraty et all, 1999).
Το αυξημένο στρες οδηγεί και σε επι

πτώσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Η δυσκο
λία στη σύναψη κοινωνικών σχέσεων έξω

Το στρες στην Αστυνομία

Το έργο του αστυνομικού αφορά κυρίως στη διαδικα
σία επιβολής του νόμου και υπό αυτήν την έννοια επι
δρά άμεσα στο κοινωνικό σύνολο. Για το λόγο αυτό οι 
επιπτώσεις του στρες στην αστυνομία έχουν πολύπλευ
ρη αρνητική επιρροή και στον πολίτη.

Οι αστυνομικοί που εργάζονται κάτω από αυξημένο ή 
χρόνιο στρες έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να διαπράξουν 
λάθη, να έχουν ατυχήματα ή να αντιδράσουν υπερβολι
κά εκθέτοντας τους ίδιους και την υπηρεσία ή ακόμα και 
να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια (McCraty et 
all, 1999).

Το στρες του αστυνομικού έχει συχνά μεγάλη διακύ
μανση. Εκτός από τους μόνιμους στρεσογόνους παρά
γοντες, υπάρχει και η πιθανότητα ξαφνικής κατακόρυ- 
φης αύξησης του στρες, ιδιαίτερα σε καταστάσεις που 
ενέχουν κίνδυνο ή ψυχολογική σύγκρουση. Το γεγονός 
αυτό δεν επιδέχεται εκ των προτέρων ελέγχου και συ
νυπάρχει με την ιδιαίτερη φύση της εργασίας.

Το ωράριο και οι βάρδιες, η ελλιπής εποπτεία, οι ελ
λείψεις στον εξοπλισμό και το σύστημα ανταμοιβής και 
τιμωρίας είναι προβλήματα που αντιμετωπίζουν και άλ
λα επαγγέλματα και λειτουργούν ως στρεσογόνοι πα
ράγοντες. Το αστυνομικό προσωπικό αντιμετωπίζει 
όμως και ειδικά προβλήματα που πηγάζουν από τέσσε
ρις παράγοντες (Territo and Vetter, 1981) που απορρέ
ουν από τα χαρακτηριστικά και τις εφαρμοζόμενες πρα
κτικές: 1) της οργανωτικής δομής, 2) του συστήματος 
απονομής δικαιοσύνης, 3) του δημοσίου τομέα και τέ
λος 4) του ίδιου του αστυνομικού επαγγέλματος.

Το επάγγελμα του αστυνομικού αναγνωρίζεται διε
θνώς από τα πλέον στρεσογόνο. Υπάρχουν πολλές κα
ταγραφές για ειδικές στρεσογόνες καταστάσεις που 
υπάρχουν μόνο στο επάγγελμα του αστυνομικού. Μια
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από τους αστυνομικούς κύκλους, η δυσκολία στον προ
γραμματισμό κοινωνικών υποχρεώσεων, ο υψηλός 
αριθμός διαζυγίων, η ανάγκη για δεύτερη εργασία λόγω 
οικονομικών προβλημάτων κ.α., δημιουργούν ένα φαύ
λο κύκλο που καταστρέφει το προσωπικό - κοινωνικό δί
κτυο του αστυνομικού.

Αν σταθούμε ιδιαίτερα στο θέμα των διαζυγίων, θα 
δούμε ότι η οικογενειακή ζωή των αστυνομικών επηρε
άζεται από το επάγγελμα σε μεγάλο βαθμό. Ο αστυνο
μικός βρίσκεται συνεχώς στην διάθεση της υπηρεσίας 
του και μπορεί να κληθεί ανά πάσα στιγμή. Παράλληλα 
πολλοί ατομικοί και κοινωνικοί παράγοντες επιδρούν 
στη σχέση του ζευγαριού. Ενδεικτικά προβλήματα, που 
επηρεάζουν τις οικογενειακές σχέσεις αποτελούν η 
αδυναμία προγραμματισμού οικογενειακών δραστηριο
τήτων, το ότι συχνά φέρνουν δουλειά στο σπίτι ή «κου
βαλούν» τα προβλήματα της δουλειάς, η συχνή διάθεση 
έλεγχου της οικογένειας από το χώρο της δουλειάς (τη
λεφωνήματα, έλεγχος απουσίας των μελών της κ.λ,π), η 
μειωμένη διάθεση να ασχοληθούν με την επίλυση οικο
γενειακών προβλημάτων, μετά την ενασχόληση με τα 
προβλήματα των άλλων κατά την υπηρεσία. Παράλληλα 
με την κατάχρηση αλκοόλ, την ενδοοικογενειακή βία, 
την απιστία, αλλά και τις διαπροσωπικές διαφωνίες, τα 
παραπάνω οδηγούν συχνά στο διαζύγιο.

Άλλες μορφές στρες στην αστυνομία

Το αυξημένο στρες μπορεί να οδηγήσει τον αστυνο
μικό στην επαγγελματική εξουθένωση (Burnout) ή να 
τον κάνει ευάλωτο στο Μετατραυματικό Στρες 
(Postraumatic Stress Disorder - PTSD), όπως θα δούμε 
στην συνέχεια.

Οι αλλεπάλληλες αποτυχημένες προσπάθειες του 
αστυνομικού να αντιμετωπίσει το εργασιακό στρες μπο
ρούν να τον οδηγήσουν στην επαγγελματική εξουθένω
ση. Πρόκειται για μια κατάσταση που διαφέρει από το 
στρες. Οι Maslach & Jackson (1986) ορίζουν την επαγ
γελματική εξουθένωση ως ένα πολυδιάστατο ψυχολογι
κό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από συναισθηματική 
εξάντληση, αποπροσωποποίηση και μειωμένο αίσθημα 
προσωπικής επίτευξης.

Συνήθως εμφανίζεται μετά από μακροχρόνια παρα
μονή σε ιδιαίτερα απαιτητικά εργασιακά περιβάλλοντα, 
τα οποία επιφέρουν συχνές απογοητεύσεις, ώσπου 
σταδιακά οδηγούν σε απώλεια του ενδιαφέροντος για 
το αντικείμενο και στην κατάργηση των φιλοδοξιών των 
εργαζομένων (Pine and Aronson, 1998). Αυτά τα περι
βάλλοντα αφορούν κυρίως σε υπηρεσίες που έχουν ως 
αντικείμενο τον άνθρωπο (κοινωνικοί λειτουργοί, δά
σκαλοι, αστυνομικοί, νοσοκόμοι κ.λ,π.).

Η συναισθηματική εξάντληση αναφέρεται σε αισθή
ματα κενού και ψυχικής αποδυνάμωσης, με αποτέλεσμα 
την απώλεια της ενεργητικότητας και την αίσθηση μιας 
μόνιμης κούρασης. Η αποπροσωποποίηση συνδέεται 
με την απώλεια του ιδεαλισμού για την εργασία και έχει 
αρνητική επίδραση στους εξυπηρετούμενους. Τέλος η 
μειωμένη αυτοεκπλήρωση αναφέρεται στη διάθεση να 
αποποιείται ο εργαζόμενος τις ευθύνες και τις ικανότη
τες του για επιτυχή διεκπεραίωση της εργασίας του

(Sears et all, 2000).
Η επαγγελματική εξουθένωση συνδυάζεται, ως σύν

δρομο, με ψυχοσωματικά και σωματικά προβλήματα 
(διαταραχές ύπνου και διατροφής, πονοκεφάλους στο
μαχικά έλκη και καρδιακές ασθένειες), με συναισθημα
τικά συμπτώματα (κατάθλιψη, φοβίες, επιθετικότητα), 
με νοητικά συμπτώματα (χαμηλή αυτοεκτίμηση, αίσθη
μα αποτυχίας, δυσκολίες συγκέντρωσης), με αρνητικές 
μορφές συμπεριφοράς (μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ, 
καφέ, νικοτίνης), με διαταραγμένες διαπροσωπικές σχέ
σεις (απομάκρυνση, απομόνωση), καθώς και με αλλαγή 
επαγγέλματος, με μειωμένη παραγωγικότητα και με άλ
λες αρνητικές στάσεις απέναντι στην εργασία (Δεμε- 
ρούτη, 2001).

Το Μετατραυματικό Στρες είναι μια άλλη μορφή 
στρες από την οποία κινδυνεύει ο αστυνομικός. Οφείλε
ται κυρίως στη φύση της εργασίας του (έκθεση σε ψυ- 
χοτραυματικά γεγονότα) και στο χρόνιο στρες, που τον 
καθιστά ευάλωτο στο ψυχολογικό τραύμα. Το Μετα
τραυματικό Στρες είναι η αποτυχημένη προσπάθεια 
ανάνηψης από το ψυχολογικό τραύμα. Έχει τρία βασι
κά χαρακτηριστικά, την επαναβίωση της εμπειρίας, το 
μούδιασμα και την υπερδιέγερση.

Ο Green (1990) προτείνει 8 βασικές κατηγορίες τραυ
ματικών στρεσογόνων που περιγράφουν διαφορετικούς 
τύπους τραυματικών γεγονότων (van der Kolk, 1996).

1. Απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας
2. Σοβαρές σωματικές βλάβες ή τραυματισμοί
3. Πρόθεση για πρόκληση σωματικών βλαβών ή τραυ

ματισμών
4. Έκθεση στο μη φυσιολογικό
5. Μαρτυρία ή είδηση για άσκησης βίας σε αγαπημέ

νο πρόσωπο
6. Επίγνωση του ότι εκτίθεται σε επιβλαβείς παράγο

ντες
7. Πρόκληση θανάτου ή σοβαρών βλαβών σε άλλο 

άτομο.

Το Μετατραυματικό Στρες έχει συνδεθεί με γεγονότα 
όπως ο πόλεμος, η αιχμαλωσία, τα βασανιστήρια, οι φυ
σικές ή τεχνικές καταστροφές και η εθνοκάθαρση.

Ωστόσο και οι καταστάσεις που δεν περιλαμβάνουν 
τόσο έντονο στρες μπορούν να λειτουργήσουν σε κά
ποιους ως απειλή, ενώ σε άλλους ως πρόκληση (Shalev, 
1992).

Οι Lazarus και Folkman (1984), διαπιστώνουν ότι το 
Μετατραυματικό Στρες δεν εκδηλώνεται ως αποτέλε
σμα του στρες. Όμως προτείνουν ότι η μειωμένη κοι
νωνική λειτουργικότητα, το χαμηλό ηθικό και η κακή σω
ματική υγεία αποτελούν τυπικά αποτελέσματα της αδυ
ναμίας διαχείρισης του στρες.

Μελέτες έδειξαν ότι η κατάλληλη προετοιμασία για 
στρεσογόνες καταστάσεις, όταν αυτό είναι εφικτό, μπο
ρεί να προστατεύσει από τις επιπτώσεις του στρες. 
Έχει γίνει πολύς λόγος για την αναγκαιότητα της ενη
μέρωσης (debriefing) πάνω στο Μετατραυματικό Στρες, 
ωστόσο η αποτελεσματικότητά του αμφισβητείται από 
νεώτερες μελέτες (Gist, 1996).

(Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος)
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Συμπτώματα & αντιμετώπιση

μεια από συμμέτοχη οε μάχη
Εισαγωγή

Σύμφωνα με τα εγχειρίδια ταξινόμησης ψυχικών διατα
ραχών τού Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (1) καί τού Α
μερικανικού Ψυχιατρικού Συνδέσμου (2), δέκαπέντετου- 
λάχιστον διαφορετικοί τύποι ψυχικών διαταραχών έχουν 
σαν κύριο χαρακτηριστικό τους το άγχος (στρές). Η με
γάλη αυτή ομάδα διαταραχών μπορεί να διαιρεθεί σε (α) 
διαταραχές στις οποίες οί στρεσογόνοι παράγοντες είναι 
χρόνιοι, ψυχοκοινωνικοί (γεγονότα και καταστάσεις ζω
ής) καί μικρής -σχετικά- βαρύτητας, καί (β) διαταραχές 
στις οποίες οί στρεσογόνοι (ψυχοτραυματικοί) παράγο

ντες είναι μικρής μεν διάρκειας, αλλά εξαιρετικά έντονοι 
καί απειλητικοί (2).

Πιό συγκεκριμμένα, στην δεύτερη κατηγορία έ 
ντονου ψυχοτραυματισμού ανήκουν οί εξής τρεις 
τύποι διαταραχής:

1) Παροδική μετατραυματική διαταραχή
(Acute Stress Disorder)
•  Εναρξη συμπτωμάτων μέσα σε 4 εβδομάδες από 

την τραυματική εμπειρία
•  Διάρκεια διαταραχής από 2 ημέρες έως 1 μήνα.

2) Χρόνια μετατραυματική διαταραχή

Μ Ε Ρ Ο Π Η  

Β Ε Ρ Σ Η , 

P H .D . 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙ- 

ΚΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥ

ΧΟΣ ΤΟΥ 

ΑΜ ΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΓΚΛΗ Μ ΑΤΟΛΟΓΙ- 

ΚΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΙ

ΚΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ
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(Posttraumatic Stress Disorder-PTSD)
•  Διάρκεια διαταραχής μεγαλύτερη από 1 μήνα.

3) Μετατραυματική διαταραχή με καθυστερημένη έ
ναρξη (PTSD with Delayed Onset)
•  Εναρξη των συμπτωμάτων τουλάχιστον 6 μήνες 

μετά την τραυματική εμπειρία.

Αυτοί οί τρεις τύποι μετατραυματικής διαταραχής μπο
ρούν να παρουσιασθούν σε άτομα κάθε ηλικίας πού (α) 
έχουν ζήσει ένα ψυχοτραυματικό γεγονός το οποίο θεω
ρείται ότι είναι έξω από το φάσμα των συνηθισμένων αν
θρώπινων εμπειριών καί έχει αποτελέσει σοβαρή απειλή 
γιά την ασφάλεια ή την σωματική ακεραιότητα τους ή (β) 
έχουν γίνει μάρτυρες των τραυματικών εμπειριών άλλων 
ατόμων. Παραδείγματα τέτοιων γεγονότων είναι οί περι
βαλλοντολογίας καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες, 
πυρκαγιές), οί βομβιστικές ή άλλες εγκληματικές ενέρ
γειες, η ομηρεία, τα βασανιστήρια, ο βιασμός, τα σοβαρά 
ατυχήματα με αυτοκίνητα, αεροπλάνα, πλοία, κ.λ.π, η 
συμμετοχή σε ένοπλη μάχη αλλά καί άλλες εμπειρίες πο
λέμου εκτός μάχης (βομβαρδισμοί, αιχμαλωσία, στρατό
πεδα συγκέντρωσης, κ.λ,π).

Ειδικά στην περίπτωση τών μάχιμων αστυνομικών τέ
τοιες εμπειρίες περιλαμβάνουν, εκτός από την συμμετο
χή σε μάχη:

•  Την αναγκαστική χρήση όπλου με αποτέλεσμα τον 
θάνατο ενός άλλου ανθρώπου,

•  Τόν σοβαρό σωματικό τραυματισμό τού αστυνομι
κού κατά την διάρκεια ένοπλης μάχης, μαζικής κα
ταστροφής, τρομοκρατικής ενέργειας, κ.λ,π.,

•  Το να γίνει ο αστυνομικός μάρτυρας τού θανάτου ή 
τού σοβαρού τραυματισμού ενός συναδέλφου κα
τά την διάρκεια αποστολής,

•  Την ενεργή συμμετοχή στην αντιμετώπιση κάποιας 
περιβαλλοντολογικής καταστροφής (σεισμό, πυρ
καγιά κ.λ,π.) με σοβαρή απειλή κατά της ζωής ή της 
σωματικής του ακεραιότητας,

• Την εμπειρία μίας αποτυχημένης προσωπικής προ
σπάθειας διάσωσης ομήρων η αυτόχειρων.

Συμμετοχή σε μάχη

Κάθε μορφή ένοπλης μάχης αποτελεί μία βαρύτατα 
στρεσογόνα εμπειρία της οποίας η δύναμη συχνά υποτι- 
μάται. Είναι συνήθης η λανθασμένη εντύπωση, ακόμα και 
μέσα στούς χώρους των σωμάτων ασφαλείας, ότι σε ένα 
επάγγελμα το οποίο χαρακτηρίζεται από συνεχή επαφή 
με τον κίνδυνο καί τον ανθρώπινο πόνο, ο φόβος τού θα
νάτου “συνηθίζεται” και η επίδραση των ψυχοτραυματι- 
κών εμπειριών ελαχιστοποιείται. Ο φόβος, όπως καί ο πό
νος, αποτελούν μηχανισμούς συναγερμού. Προετοιμά
ζουν το άτομο για φυγή ή επίθεση καί φυσικά δέν έχουν 
λόγο ύπαρξης μετά το τέλος ενός έκτακτου γεγονότος. 
Αυτό που παραμένει, “τραυματίζει” καί δημιουργεί διατα
ραχές δεν είναι ούτε ο φόβος ούτε ο πόνος, αλλά το βαρύ 
συναίσθημα της παρατεταμένης αγωνίας κατά την 
διάρκεια τού έκτακτου γεγονότος.

Στο 4ο Διαγνωστικό καί Στατιστικό Εγχειρίδιο (DSM- 
IV), ο Αμερικανικός Ψυχιατρικός Σύνδεσμος (2) αναφέρει 
ότι, στον γενικό πληθυσμό, το ποσοστό των ατόμων πού

εκδηλώνουν τα συμπτώματα διαταραχής μετά από κά
ποια τραυματική εμπειρία είναι 1 % έως 14% (ανάλογα με 
τήν ηλικία, τοντύποτηςτραυματικήςεμπειρίας, κ.λ.π.), ε
νώ σε ομάδες “υψηλού κινδύνου” όπως είναι οί εν ενερ- 
γεία στρατιώτες, οι μάχιμοι αστυνομικοί καί πυροσβέ
στες, αλλά καί τα μέλη τωνειδικών δυνάμεων, το ποσοστό 
κυμαίνεται από 3% έως 58%.

Εχει παρατηρηθεί ότι δεν παρουσιάζουν όλοι οί άν
θρωποι τίς ίδιες αντιδράσεις μετά από κάποια τραυματι
κή εμπειρία, ακόμα καί μετά από μία εμπειρία πολύ έντο
νη καί επικίνδυνη όπως αυτή της ένοπλης μάχης (5,8). Ο 
συνδιασμός κάποιων ειδικών χαρακτηριστικών της τραυ
ματικής εμπειρίας καί κάποιων ψυχοκοινωνικών χαρακτη- 
ριστικώντού ατόμου, αυξάνειτηνπιθανότηταεκδήλωσης 
της διαταραχής (Πίνακας 1). Γιά παράδειγμα, όταν η 
τραυματική εμπειρία οφείλεται σε φυσικά αίτια (π.χ. σει
σμοί), τα συμπτώματα συνήθως είναι λιγώτερο έντονα η 
διαρκούν μικρότερο χρονικό διάστημα από ότι στίς περι
πτώσεις όπου η εμπειρία οφείλεται σε ανθρώπινους πα
ράγοντες (π.χ. τρομοκρατικές επιθέσες, ένοπλη μάχη, 
βιασμός) (9).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ειδικά χαρακτηριστικά πού αυξάνουν την πιθανότητα 
εκδήλωσης της διαταραχής

Ειδικά ναοακτηοιστικά τηο τοαυυατικής εμπειρίας
• Ενταση
•  Διάρκεια
•  Αμεσος κίνδυνος θανάτου η τραυματισμού
• Αίτια του συμβάντος (φυσικοί παράγοντες ή ανθρώ

πινοι)

Ψυγοκοινωνικά γαρακπιριστικάτού ατόμου
• Προσωπικό στύλ αντιμετώπισης δύσκολων ψυχολο

γικών καταστάσεων
• Προϋπάρχουσα ψυχολογική διαταραχή (αγχώδης, 

συναισθηματική, κ.λ.π)
•  Προϋπάρχουσα επαφή με αντίστοιχη τραυματική ε

μπειρία
•  Οικογενειακό ιστορικό ψυχολογικών διαταραχών
•  Ελλειψη κοινωνικής (οικογενειακής - εργασιακής) 

στήριξης
•  Εντονο αίσθημα ενοχής πού απορρέει από την τραυ

ματική εμπειρία
A llo y , A co ce lla  &  B o o tz in  (1996)

Ιστορική αναδρομή

Το φαινόμενο της διαταραχής μετά από μάχη μελετή
θηκε πρώτη φορά σε στρατιώτες τού 1 ου παγκοσμίου πο
λέμου. Η διαταραχή αρχικά ονομάστηκε “τραυματική 
νεύρωση πολέμου”, “επιχειρησιακή κόπωση”, “εξάντλη
ση μάχης", αλλά καί “σόκ μάχης” (4). Στίς Η.Π.Α δημι- 
ουργήθηκε έντονο ενδιαφέρον γιά την μελέτη των συ
μπτωμάτων σε χιλιάδες στρατιώτες καί μάχιμους αξιω
ματικούς των πολέμων της Κορέας καί τού Βιετνάμ αλλά 
και σε αιχμαλώτους στρατοπέδων του 2ου παγκόσμιου 
πολέμου οί οποίοι συνέχιζαν να έχουν συμπτώματα πολ
λά χρόνια μετά το τέλος εκείνου τού πολέμου (5,6).

Το 1952, μετά από μεγάλο αριθμό ερευνών, ο Αμερικα-
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νικός Ψυχιατρικός Σύνδεσμος (2) κατέληξε στον όρο “Γε- 
νικευμένη Αντίδραση στο Στρες” γιά να περιγράφει μία ει
δική ενότητα συμπτωμάτων άγχους πού παρουσίαζαντα 
άτομα τα οποία είχαν υποστεί μία τραυματική εμπειρία, 
συμπεριλαμβανομένης καί της εμπειρίας τής μάχης. Μέ
σα στην δεκαετία του 70 έγινε επίσημα δεκτό (καί κατ’ε- 
πέκτασιν διαμόρφωσε ανάλογα τις παροχές υγείας καί 
περίθαλψης) ότι, ειδικά η συμμετοχή σε μάχη, μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρό ψυχοτραυματισμό με μακροχρό
νιες, συχνά, επιπτώσεις.

Τελικά, στην δεκαετία του ‘80 επισημοποιήθηκε από 
τον Αμερικανικό Ψυχιατρικό Σύνδεσμο (2) αλλά καί τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (1), ο όρος «Μετατραυμα- 
τική Διαταραχή». Η μελέτη των τύπων της διαταραχής, η 
κατανόηση της σοβαρότητας των συμπτωμάτων καί, κα
τά συνέπεια, η δημιουργία μίας νέας διαγνωστικής ενό
τητας μετά από χρόνια ερευνών βοήθησε όχι μόνο τούς 
ψυχολόγους καί ψυχιάτρους στό έργο τους αλλά καί χι
λιάδες παλιούς πολεμιστές και αιχμαλώτους πολέμων 
πού συνέχιζαν να παρουσιάζουν συμπτώματα πολλά χρό
νια μετά τον πόλεμο χωρίς να αντιμετωπίζονται κατάλλη
λα από το σύστημα υγείας ή ακόμα και από τούς ίδιους 
τούς συγγενείς τους..

Συμπτώματα μετατραυματικής 
διαταραχής

Συχνά η έναρξη της διαταραχής δεν ακολουθεί άμεσα 
την ψυχοτραυματική εμπειρία. Οί πρώτες ενδείξεις εμ
φανίζονται συνήθως μετά από μία ασυμπτωματική περίο
δο λίγων ημερών, εβδομάδων ή καί μηνών. Σε κάποιες πε
ριπτώσεις τα συμπτώματα εμφανίζουν διακυμάνσεις 
στην ένταση αλλά αυτό δεν μειώνει την σοβαρότητα της 
κατάστασης.

Σχεδόν στις μισές περιπτώσεις μετατραυματικής δια
ταραχής, τα συμπτώματα υποχωρούν μέσα σε τρεις μή
νες από το ψυχοτραυματικό συμβάν. Στις υπόλοιπες πε
ριπτώσεις τα συμπτώματα έχουν διάρκεια μεγαλύτερη 
τών τριών μηνών καί παρουσιάζουν μεγαλύτερη ένταση. 
Τέλος, σε ένα μικρό ποσοστό περιπτώσεων η διαταραχή 
εμφανίζει χρόνια πορεία με διάρκεια πολλών ετών και συ
χνά μόνιμες μεταβολές στην προσωπικότητα τού ατόμου.

Τα συμπτώματα μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κα
τηγορίες (πίνακες 2,3, καί 4):

(I) ακούσια επαναβίωση του γεγονότος,
(II) αποφυγή ερεθισμάτων που συνδέονται με το στρε- 

σογόνο γεγονός,
(III) αυξημένη ψυχοσωματική διέγερση.
Διαβάζοντας προσεκτικά τίς περιγραφές τών συμπτω

μάτων, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι ένας αστυνομικός 
που παρουσιάζει συμπτώματα διαταραχής, είναι πιθανόν 
να έχει μεγάλη δυσκολία κατά την εξάσκηση των υπηρε
σιακών τού καθηκόντων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Συμπτώματα επαναβίωσης τού τραυματικού γεγονό
τος με τουλάχιστον ένα από τούς παρακάτω τρόπους

•  Με επαναλαμβανόμενες αναμνήσεις του γεγονότος 
που εισβάλλουν στην σκέψη απότομα και προκα- 
λούν έντονη ενόχληση και ταραχή

• Με όνειρα σχετικά με το γεγονός που προκαλούν έ
ντονα αρνητικά συναισθήματα

•  Με ξαφνικά επεισόδια επαναβίωσης της τραυματι
κής εμπειρίας υπό μορφή αληθοφανών αναμνήσεων 
(flashbacks)

•  Με έντονη ψυχολογική ταραχή κατά την έκθεση τού 
ατόμου σε καταστάσεις πού συμβολίζουν το τραυ
ματικό γεγονός ή μοιάζουν με κάποια πλευρά του 
γεγονότος, συμπεριλαμβανομένων και των επετείων 
του γεγονότος

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Συμπτώματα επίμονης αποφυγής των ερεθισμάτων
που συνδέονται με την τραυματική εμπειρία

•  Αίσθημα ψυχικού “μουδιάσματος”
•  Προσπάθειες αποφυγής σκέψεων η συναισθημάτων 

πού συνδέονται με το τραυματικό γεγονός
•  Προσπάθειες αποφυγής δραστηριοτήτων ή κατα

στάσεων που ξυπνούν αναμνήσεις τού τραυματικού 
γεγονότος

• Κενά μνήμης σχετικά με σημαντικές πλευρές του 
τραυματικού γεγονότος (ψυχογενής αμνησία)

•  Αποφυγή υπηρεσιακών αποστολών πού θυμίζουν 
την τραυματική εμπειρία

•  Περιορισμένο εύρος συναισθημάτων
• Ελλειψη σχεδίων γιά το μέλλον

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Επίμονα συμπτώματα αυξημένης ψυχοσωματικής διέ
γερσης (όχι παρόντα πριν τον ψυχοτραυματισμό) που 
εκδηλώνονται με έναν από τούς παρακάτω τρόπους

•  Προβλήματα ύπνου
• Εκρήξεις θυμού, ευερεθιστότητα
• Εντονη δυσκολία στην συγκέντρωση προσοχής
• Υπερεπαγρύπνηση
•  Σωματική υπερδιέγερση (ταχυκαρδία, εφίδρωση, 

κ.λ.π.) κατά την έκθεση του σε καταστάσεις που συμ
βολίζουν ή θυμίζουν το ψυχοτραυματικό γεγονός
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Επίδραση των συμπτωμάτων στη καθη
μερινή ζωή τού αστυνομικού

Οπως έχει ήδη αναφερθεί (Πίνακας 1), η ικανότητα χει
ρισμού δύσκολων ψυχολογικών καταστάσεων, η ύπαρξη 
ευπάθειας ή καί διαταραχής, ένα οικογενειακό ιστορικό 
ψυχολογικών δυσκολιών, αλλά καί η έλλειψη κοινωνικής 
στήριξης είναι παράγοντες πού παίζουν σημαντικότατο 
ρόλο στην διαμόρφωση και βαρύτητα των συμπτωμάτων. 
Οι έντονες ψυχοτραυματικές εμπειρίες δεν επιβαρύνουν 
όλους τούς ανθρώπους στόν ίδιο βαθμό. Ετσι, από το σύ
νολο των αστυνομικών πού θα παρουσιάσουν μετατραυ- 
ματικές διαταραχές, κάποιοι κινδυνεύουν να εκδηλώ
σουν μερικά επιπλέον συμπτώματα σε κάποια χρονική 
στιγμή μετά την τραυματική εμπειρία. Τα συμπτώματα 
αυτά περιλαμβάνουν:

•  Σοβαρά προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις 
(με σύντροφο, παιδιά, φίλους, πολίτες, συναδέλ
φους, προϊσταμένους, κ.λ.π.)

•  Αυτοκαταστροφική διάθεση και παρορμητικότητα 
(ποτό, επικίνδυνη οδήγηση, χρήση όπλου, κ.λ,π)

•  Δυσκολία στην διαχείρηση καί την ανοχή έστω και μι
κρών συναισθηματικών αλλαγών

• Αλλαγές στην προσωπικότητα, κυνική στάση η αδια
φορία

• Συμπτώματα συναισθηματικής διαταραχής (κατά
θλιψη, απόγνωση, ντροπή, αδιέξοδο, θυμός, τάσεις 
αυτοκτονίας, κ.λ,π.)

•  Υπαρξιακές αλλαγές (στην αντιμετώπιση της ζωής, 
του μέλλοντος, των σχέσεων, των επαγγελματικών 
στόχων)

•  Εντονο συναίσθημα ενοχής...
- γιάτην επιβίωση του ενώ άλλοι δεν έζησαν
- γιατί δεν “μπόρεσε” να σώσει κάποιον
- γιατί δεν ήταν “αρκετά γενναίος” καί ένοιωσε φόβο

Αντιμετώπιση της μετατραυματικής 
διαταραχής

Η διαταραχή σε όλες τίς μορφές της (παροδική, χρό
νια, με καθυστερημένη έναρξη) απαιτεί προσοχή. Η θε
ραπευτική αγωγή περιλαμβάνει ψυχοθεραπεία, φαρμα
κοθεραπεία (αγχολυτική ή/καί αντικαταθλιπτική αγωγή), 
αλλά καί κάποιες φορές, οικογενειακή στήριξη.

Ενα σημαντικό χαρακτηριστικό της αποτελεσματικής 
θεραπείας είναι η έγκαιρη έναρξη της. Στίς Η. Π. Α (κυρίως 
στίς μεγάλες πόλεις), ειδικοί ψυχολόγοιτης αστυνομίας 
επεμβαίνουν έγκαιρα σε κάθε περίπτωση όπου αστυνομι
κός έχει υποστεί ψυχοτραυματικό σόκ, πρίν ακόμα εμφα- 
νισθούν έντονα συμπτώματα διαταραχής. Ομάδες στή
ριξης λειτουργούν σε μόνιμη βάση γιά τούς αστυνομι
κούς αλλά καί γιά τίς οικογένειες τους.

Από όλες τίς ενδεικνυόμενες μορφές αντιμετώπισης, η 
θεραπεία σε ομάδα θεωρείται η πλέον αποτελεσματική 
(3, 8,9). Οί ομάδες αυτές αντιμετωπίζουν καταστάσεις 
σοβαρών κρίσεων καί ως εκ τούτου, ο ρόλος τους είναι ό
χι μόνο θεραπευτικός αλλά καί έντονα υποστηρικτικός. 
Κάθε ομάδα αποτελείται από άτομα πού έχουν βιώσει πα
ρόμοιες τραυματικές εμπειρίες σε παρόμοιες συνθήκες 
(μέλη υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης, αστυνομικοί, κ.λ,π) 
καί καθοδηγείται από ειδικά εκπαιδευμένους ψυχολό

γους. Η παρουσία ψυχολόγου είναι απαραίτητη, όχι τό
σο στην διάγνωση της διαταραχής, όσο στην τεχνικά σω
στή αντιμετώπιση τού συνόλου των συυπτωυάτων.

Ενδεικτικά, μερικοί από τούς στόχους της θεραπευτι
κής αγωγής (ομαδικής ή ατομικής) είναι και οί εξής:

• Ανάπλαση τών λεπτομερειών της τραυματικής ε
μπειρίας καί αντιμετώπιση των αρνητικών συναισθη
μάτων

• Επαναφορά τού αισθήματος τού ελέγχου
• Επαναφορά του αισθήματος της ασφάλειας
• Καταπολέμηση τού αισθήματος της ενοχής
• Κατανόηση ότι ο φόβος είναι φυσιολογικό συναίσθη

μα καί αποδοχή του
•  Διαχείρηση τού θυμού καί των εκρήξεων στίς δια

προσωπικές σχέσεις

Τι μπορεί να κάνει ένας αστυνομικός 
από μόνος του

Κάθε αστυνομικός που έχει ζήσει μία έντονα απειλητική 
και ψυχολογικά επώδυ νη εμπειρία και νοιώθει ότι δεν είναι 
“ο ίδιος άνθρωπος” μετά από αυτό το συμβάν, ίσως να α
ντιμετωπίζει συμπτώματα μετατραυματικής διαταραχής.

Τι μπορεί να κάνει από μόνος του;
Μπορεί...

•  Να ενημερωθεί
•  Να επιδιώξει, όσο πιό σύντομα γίνεται, συναντήσεις 

καί διάλογο με άλλους συναδέλφους πού έχουν ζή- 
σειπαρόμοιες καταστάσεις...

•  Εφ’όσον είναι εφικτό, να προσπαθήσει να επιστρέφει 
στο σημείο όπου έζησε την τραυματική εμπειρία, ά
μεσα και όσες φορές χρειασθεί...

•  Να δεχθεί ότι οί περισσότεροι άνθρωποι χρειάζονται 
ψυχολογική στήριξη καί ότι αυτό δεν είναι σημάδι 
προσωπικής αδυναμίας...

•  Να κατανοήσει ότι όσοι συνάδελφοι δείχνουν ότι “τί
ποτα δεν τούς αγγίζει” είναι πιθανόν να βρίσκονται σε 
πολύ χειρότερη κατάσταση από τόν ίδιο διότι η άρνη- 
ση των επώδυνων συναισθημάτων συχνά οδπνεί σε 
σοβαρότερες διαταραχές όπως η κατάθλιψη...

•  Τέλος, να επιτρέψει στον εαυτό του να ζητήσει ε
ξωτερική βοήθεια όταν οτιδήποτε άλλο δεν φαίνε
ται να βοηθά. □

Βιβλιογραφία
Τ  Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (1992). Ταξινόμηση ICD-10 Ψυχι

κών Διαταραχών καί Διαταραχών της Συμπεριφοράς. Εκδόσεις Βήτα.
2. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical 

Manual, 4th Edition. Washington DC: APA.
3. Μόνος, N. (1992). Βασικά στοιχεία Κλινικής Ψυχιατρικής. Θεσσαλο

νίκη: University Press.
4. Alloy, L.B., AcocellaJ., &Bootzin, R.R. (19961. Abnormal Psychology: 

Current Perspectives. New York: McGraw-Hill, Inc.
5. Elder, G.H. & Clipp, E.C. (1989). Combat experience and emotional 

health: Impairment and resilience in later life. Journal of Personality. 
57,311-341

6. Sutker, P.B., Allain, A.N., & Winstead, D.K. (1993). Psychopathology 
and psychiatric diagnoses of World War II Pacific theater prisoners of war 
and combat veterans. American Journal of Psychiatry. 150,240-245.

7. Fairbank, J.A., Schlenger, W.E., Caddell, J.M., & Woods, M.G. (1993). 
Post-traumatic stress disorder. In P.B. Sutker & Η. E. Adams (Eds). 
Comprehensive Handbook of Psychopathology. New York: Plenum Press.

8. Pynoos, R.S (1993). Posttraumatic stress disorder. In Oldham J.M., 
Riba, M.B.,&Tasman, A. (Edsl. Review of Psychiatry, vol 12,Washinghton, 
DC: American Psychiatric Press.

9. Maxmen, J.S. & Ward, N.G.(19951. Essential Psychopathology and its 
Treatment. New York: Norton & Company.

35



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

ΕΓΚΛΗΜΑ
Ν κ ο Η ο ι Ι ο ρ ί  Βεαιρηοη

ΤΩΝ 
Β. ΙΩΑΝΝΙΔΗ 

ΚΑΙ ΑΝΤ. 
ΚΟΤΣΕΛΙΝΗ* Τ ο έγκλημα ως κοινωνικό φαινόμενο εξετάζεται στα 

πλαίσια της κοινωνιολογικής κατεύθυνσης από την 
εγκληματολογία. Ένα γεγονός δε χαρακτηρίζεται 
ως εγκληματική πράξη σύμφωνα με ορισμένες κοι
νωνικές αρχές, προϋποθέσεις και κατευθύνσεις ( 

πολιτικές, ηθικές, οικονομικές κ.α.), συνθήκες δηλαδή 
που διαμορφώνονται σε κάθε χρονική περίοδο με φυσι
κό επακόλουθη ένα τέτοιο γεγονός να αναδεικνύεται 
πάντοτε μέσα από το κοινωνικό αυτό πλαίσιο.

Με την κοινωνική θεώρηση το έγκλημα αποκτά πιο ου
σιαστική υπόσταση. Κάτι που μπορεί να εξακριβωθεί σε 
μια ορισμένη εποχή και περιοχή, οπού αναπτύσσεται ορι
σμένο ηθικό αίσθημα ή έχουν καθιερωθεί γενικότερες 
κοινωνικές αντιλήψεις, με συγκεκριμένη κατεύθυνση στο 
διακανονισμό των μεσοανθρωπίνων σχέσεων,

Έτσι, το έγκλημα είναι ένα γεγονός νοητό στα πλαίσια 
μιας ορισμένης κοινωνικής νοοτροπίας, ως ειδική μορφή 
στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων με ιδιαίτερα ηθικά
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κριτήριο, ηθικοκοινωνική απόχρωση, ορισμένη ηθική ε
κτίμηση και αξία. Οι ηθικοκοινωνικές αυτές “ποιότητες" 
απαρτίζουν και τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία του 
μέτρου και για την εκτίμηση της κάθε ανθρώπινης πρά
ξης, Και η πραγματοποίηση μιας τέτοιας πράξης με αρ
νητική ηθικοκοινωνική αξία αντανακλά άμεσα στο άτομο 
την ιδιαίτερη ηθική της απόχρωση και ταυτίζεται με αυτό 
(χαρακτηρισμός της ατιμίας).

Κάθε κοινωνική ομάδα, μικρή ή μεγάλη, έχει ορισμένες 
αρχές και πεποιθήσεις, παραδόσεις- έθιμα και γενικά θε
σμούς που τα μέλη της τους δέχονται με απεριόριστη ε
μπιστοσύνη και τους θεωρούν σχετικά αναλλοίωτους και 
συντελεστικούς της ευημερίας τους. Η συμπεριφορά δε 
που θεωρείται ότι είναι σύμφωνη με τις αρχές αυτές ε
παινείται και ενθαρρύνεται ως κοινωνικά ωφέλιμη, ενώ οι- 
αδήποτε άλλη που πιστεύεται ότι απειλεί ή βλάπτει τους 
θεσμούς καταδικάζεται ως αντικοινωνική. Η πρώτη αντα
μείβεται από την κοινωνική ομάδα, ενώ η δεύτερη αντιμε
τωπίζεται με σειρά μέτρων επανένταξης που ποικίλλουν 
από την απλή αποδοκιμασία, μέχριτην αποπομπή από την 
ομάδα ή και τον θάνατο.

Η αντικοινωνική συμπεριφορά μπορεί να θωρηθεί φαι
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νόμενο γενικό και μέρος αναπόσπαστο 
της κοινωνικής ζωής. Η έκταση της ό
μως, οι ιδιάζουσες μορφές της εκδή
λωσης της και η αντίδραση που προ- 
καλεί, αποτελούν στοιχεία μετα
βλητά που εξαρτώνται άμεσα από 
το βαθμό του πολιτισμού και από 
την κοινωνική οργάνωση της ομά
δας. Σήμερα ακόμη, σε ορισμένες 
κοινωνικές ομάδες, η κλοπή, η 
βρεφοκτονία, η ανθρωποφαγία, ο 
φόνος αστυνομικών, η απάτη στο 
χαρτοπαίγνιο, και η πώληση χρεο
γράφων που αντιπροσωπεύουν φαντα
στικά κεφάλαια, θεωρούνται πράξεις α
γαθές και αξιέπαινες. Σε άλλες όμως σύγ
χρονες κοινωνικές ομάδες, όλες ή μερικές από 
τις πράξεις αυτές τιμωρούνται με μεγαλύτερη ή μι
κρότερη αυστηρότητα.

Η έννοια της αντικοινωνικής συμπεριφοράς δεν έχει 
προσδιορισθεί με ακρίβεια τόση ώστε να γίνεται δυνατή η 
συγκριτική επιστημονική έρευνα. Οι εγκληματολόγοι, ό
πως έχει ήδη αναφερθεί, μελετούν την αντικοινωνική συ
μπεριφορά σε μία μόνο εκδήλωση της - το έγκλημα - θεω
ρώντας πως αυτό αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγματης. 
Το έγκλημα, υποστηρίζεται, είναι έννοια νομική, αν και 
πολλοί συγγραφείς χρησιμοποιούν τον όρο χωρίς διάκρι
ση με την έννοια αντικοινωνικής, ανήθικης ή αμαρτωλής 
συμπεριφοράς. Κατά πόσο όμωςτο έγκλημα συμπίπτει με 
την αντικοινωνική συμπεριφορά εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες. Στις πρωτόγονες κοινωνίες τα έθιμα και τα 
ταμπού της φυλής που συνδέουν σχετικά μικρές ομάδες 
με λίγο-πολύ κοινές επιδιώξεις, αντικαθιστούν εν μέρειτον 
ποινικό κώδικα. Η ανάπτυξη του κράτους και η αύξηση της 
κυβερνητικής μηχανής για τη ρύθμιση των κοινωνικών 
σχέσεων και τη συνδιαλλαγή ανάμεσα στα ατομικά και στα 
κρατικά συμφέροντα καταργεί τη σχετική ταύτιση του ε
γκλήματος με την αντικοινωνική συμπεριφορά. Αυτό ισχύ
ει προπάντων εκεί όπου ο ποινικός νόμος ορίζει κανόνες 
συμπεριφοράς για μεγάλες και πολυσύνθετες κοινότητες 
που περιέχουν ομάδες με αντικρουόμενα συμφέροντα και 
μεγάλες κοινωνικές διαφορές. Αυτό που ο νόμος ονομά
ζει έγκλημα δεν είναι παρά ένας τρόπος συμπεριφοράς 
που θεωρείται κοινωνικά επιβλαβής από την ομάδα ή τις ο
μάδες, που έχουν μέσα στο κράτος αρκετή δύναμη, ώστε 
να μπορούν να επηρεάσουν τη νομοθεσία του. Οι έννοιες 
του εγκλήματος και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς 
μπορούν να διαφέρουν σε τόσο μεγάλο βαθμό σε μια φε
ουδαρχική κοινωνία - όπου οι ομάδες είναι μικρές - και σε 
κράτη με πολύπλοκη και διαφοροποιημένη κοινωνική ορ
γάνωση, όπως οι σύγχρονες βιομηχανικές δημοκρατίες, 
ώστε το έγκλημα να μη μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστος 
δείκτης αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

Είναι γενικότερα παραδεκτό ότι η κοινωνία μας περνά
ει, σήμερα, στο σύνολο της, μια κρίση, με σαφή ψυχοπα- 
θολογικά φαινόμενα και εκδηλώσεις. Η τρομακτική τε 
χνολογική εξέλιξη έχει αλλάξει βαθιά τη ζωή μας και φαί
νεται να είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας σ’ αυτό που 
ο αείμνηστος Παπανούτσος ονομάζει κρίση του πολιτι
σμού μας με ξεκάθαρα συμπτώματα όπως:

- Κοινωνικός αναβρασμός, ρήγματα στις σχέσεις των
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πληθυσμιακών ομάδων, πολιτική αρρυθμία.
- Ληστείες, απαγωγές, δολοφονίες, εμπρησμοί, βανδα

λισμοί. Προγραμματισμένα εγκλήματα, υπονόμευση του 
“Κράτους”.

- Δυσφορία και άγχος της ζωής που οδηγεί στην από
γνωση,

- Κόρος, αίσθημα “κενού”, ναρκωτικά.
- Πολλαπλασιασμός των ψυχικών νοσημάτων
- Ανηθικότητα, τυχοδιωκτικές περιπλανήσεις, αναχω- 

ρητισμός, νεοφασισμός
- Νεοφασισμός, σατανισμός κ.λπ.
Φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται τόσο στις μεγάλες 

σύγχρονες πόλεις, όσο και “μεταδοτικά” μετά στην ύπαι
θρο. Φαίνεται μάλιστα ότι πρόκειται για υπερπροσδιορι- 
σμένα φαινόμενα. Άλλος αποδίδει το σάλο στην αλόγιστη 
σπατάλη των φυσικών πόρων του πλανήτη μας και στη 
ρύπανση της βιόσφαιρας, παρεπόμενα του μεταποιητι
κού μένους και της άσβεστης δίψας του κέρδους, που ο
δηγούν μοιραία στον εξανδραποδισμό του νέου ανθρώ
που και στον πνευματικό αφανισμό του. Άλλος ρίζα του 
κακού θεωρεί την υπερβολική διόγκωση του πληθυσμού 
της γης, άλλος την ανωμαλία στο πεδίο των οικονομικών 
δυνάμεων που δρουν ασυντόνιστα, κ.λπ., κ.λπ.

Η κρίση αρχίζει από την ώρα που ο πολιτισμός μας α
πομυθοποιήθηκε, αφού ο αιώνας μας σκότωσε το μεγά
λο “μύθο”, γύμνωσε τις έννοιες-μήτρες και τις αξίες και ο
λόκληρο το οικοδόμημα βρέθηκε ξαφνικά στον αέρα. Οι 
μεταβολές του σκηνικού στις τρεις μεγάλες περιοχές της 
συνειδησιακής μας ζωής, Επιστήμη, Ηθική και Πολιτική ή
ταν ριζικές. Και είναι πλέον αυτονόητο ότι με την υπόθεση 
της απομυθοποίησης οι αλήθειες και τα μέτρα που είχαν 
γίνει οικεία στη συνείδηση του ανθρώπου με την Παιδεία 
του από την Αναγέννηση μέχρι περίπου στις αρχές του αι
ώνα μας έχασαν το κύρος τους.

Η κρίση αρχίζει από την ώρα που απομυθοποιούνται οι 
θεμελιακές αξίες του ευρωπαϊκού πνεύματος από τους ί
διους τους σκαπανείς του. Ο αιώνας μας επαναστάτησε, 
αναθεώρησε και βιαίως έκανε ανακατατάξεις. Σκότωσε 
το μύθο του πολιτισμού, ξεφλούδισε τις αξίες και τα σύμ
βολα του πολιτισμού, αμφισβήτησε το μύθο, που είναι η 
ψυχή του πολιτισμού.

Έτσι η σύγκρουση ήταν μοιραία. Και η σύγκρουση αυ
τή Εγώ και Κατεστημένου, δημιούργησε ένα νέο ανθρώ
πινο τύπο, τον αμφισβητία και αρνητή, ένα σύνθετο φαι
νόμενο που προσπαθεί με κάθε τρόπο να παραμερίσει τα 
εμπόδια και να αξιοποιήσει όσο μπορεί περισσότερο την 
νεοαποκτηθείσα ελευθερία του, που κατά τον Sartre είναι 
η δυνατότητα εκλογής και κατά τον Bergson και επιλο
γής. Μιας ελευθερίας με τρεις διαστάσεις. Βιολογικής, 
κοινωνικής και ψυχολογικής. Ο άνθρωπος πριν αποκτή
σει συνείδηση και ψυχική ζωή, υπήρξε μια βιολογικά ορ
γανωμένη μηχανή, που είχε ως συνέπεια και την κοινωνι
κή του οργάνωση, Η ψυχική ζωή είναι ταυτόχρονα μια δια
λεκτική διαδικασία, που εξελίσσεται μέσα στην κοινωνία, 
από την κοινωνία, με την κοινωνία και που τελικά επηρεά
ζει και την ίδια την κοινωνική εξέλιξη.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η σημερινή κρίση δεν εί
ναι μόνο κοινωνική, οικονομική ή πολιτική, αλλά προχωρεί 
βαθύτερα, ανατρέπει την ιδέα που το ίδιο το άτομο είχε 
για τον εαυτό του και τη θέση του στην κοινωνία, στον κό
σμο, στην ιστορία.

Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗ
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εφηβεία πέρα από κάθε αμφισβήτηση αποτελεί την 
πιο όμορφη, αλλά και την πιο κρίσιμη περίοδο στη ζωή 
ενός ανθρώπου. Είναι η ηλικία κατά την οποία ο νέος 
άνθρωπος ξεκινάει να κατακτήσει τη ζωή, αγνοώντας 
και συχνότερα περιφρονώντας τους κινδύνους που πα
ρακολουθούν αυτή του την προσπάθεια. Κίνδυνοι που 
φωλεύουν στα πολυάριθμα προβλήματα που τον κατα
κλύζουν. Προβλήματα συναισθηματικά, ερωτικά, οικο
νομικά, κοινωνικής προσαρμογής, μαζί με μια φυσική 
για την ηλικία αυτή, ελευθεριάζουσα διάθεση που πα
ραμερίζοντας ευκολότερα το δισταγμό οδηγεί στην ε
ξερεύνηση της απέναντι πλευράς του νόμου. Αυτή, α
κριβώς, η διάθεση κάνει και το νέο περισσότερο ευεπί
φορο προς το έγκλημα, προσπελάσιμο στον παράνομο 
που θα του υποσχεθεί το άνετο και γρήγορο φθάσιμο, 
που θα του υποσχεθεί, επίσης, την πραγμάτωση των 
φαντασιώσεων εκείνων που έχουν γεννήσει οι φιλοσο
φικές και κοινωνικές του θεωρήσεις. Συνέπεια φυσική 
αποτελεί η εμπλοκή με το νόμο εμπλοκή όχι σπάνια, α
φού καλύπτει μεγάλο ποσοστό του συνολικού αριθμού
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των παρανόμων της κάθε ηλικίας και αφορά σε όλα σχε
δόν τα αδικήματα του κοινού Ποινικού Κώδικα.

Χρήσιμη θεωρείται μια αναλυτικότερη 
διερεύνηση του φαινομένου

Το να ενστερνιστεί ο νέος άνθρωπος κανόνες που ε
πιβάλλονται από το κοινωνικό γίγνεσθαι αποτελεί κάθε 
φορά το ζητούμενο. Προς αυτή την κατεύθυνση συμ
βάλλουν παράλληλα μια σειρά από κοινωνικοποιητι- 
κούς παράγοντες, όπως είναι η οικογένεια, το σχολείο, 
η εκκλησία και γενικότερα το ευρύτερο κοινωνικό περι
βάλλον. Στο σημείο, όμως, αυτό έχουμε την εμφάνιση 
μιας σειράς δυσμενών λόγων που επιβραδύνουν ή και α- 
ναστέλλουντην επιθυμητή ένταξη του νέου στους κανό
νες που θέτει το κοινωνικό σύνολο.

Δεν είναι τυχαίο ότι σε επίπεδο οικογένειας, μπορούμε 
να διακρίνουμε την εμφάνιση της βίας ανάμεσα στα μέλη 
της, την οικονομική ανέχεια, το χαμηλό μορφωτικό επίπε
δο των γονέων, τους διαζευγμένους γονείς και μια σειρά 
άλλων αιτιών κοινωνικής παθολογίας. Επίσης, στο ευρύ
τερο κοινωνικό περιβάλλον διακρίνουμε μια σειρά αρνη
τικών παραγόντων, όπως τα διάφορα υποπολιτισμικά και 
καταναλωτικά πρότυπα, τα προβλήματα ανεργίας και υ
ποβαθμισμένης εργασιακής απασχόλησης, τις ανακατα
τάξεις στον εκπαιδευτικό χώρο, τον κοινωνικό αποκλει
σμό μειονοτήτων και τις ευρύτερες κοινωνικές, οικονομι
κές και πολιτικές ανισότητας λόγω της παγκοσμιοποίη
σης της αγοράς. Τέλος, και η ιδιοσυγκρασία του κάθε α
νηλίκου διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο, όσον αφορά τη 
συναισθηματική του ισορροπία και την πνευματική του α
νάπτυξη.

Το κοινωνικό προφίλ, λοιπόν, του ανήλικου παραβάτη 
συσχετίζεται άμεσα και καθόλου τυχαία με κάποια αρνη
τικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά που περιγράψαμε ανω
τέρω. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπο
βαθμιστεί η ιδιαίτερη σημασία του ψυχικού παράγοντα 
στο άτομο, παράγοντας που περικλείει εντέλει όλη τη δυ
ναμική της προσωπικότητας του νεαρού ατόμου και παί
ζει τον καταλυτικό ρόλο προκειμένου το άτομο να μεταβεί 
στην παραβατική πράξη. Όλα τα βιώματα, θετικά ή αρνη
τικά, οι σκέψεις και οι εμπειρίες στο σύνολο τους, οι βιο
λογικές και κοινωνικές παράμετροι αφομοιώνονται και 
εκφράζονται από τον ψυχικό παράγοντα διαμορφώνο
ντας και προσδίδοντας σε αυτό τη δική του ιδιαιτερότητα 
και διαφορετικότητα.

Συνολικά, η σημασία των παιδικών βιωμάτων είναι α
ναμφισβήτητη για την προσωπική καιτην κοινωνική εξέλι
ξη του νέου ατόμου καθώς και στον τρόπο ένταξης του 
στο κοινωνικό είναι. Άτομα που έχουν βιώσει αρνητικές ε
μπειρίες στην παιδική τους ηλικία εκφράζουν αρκετές 
φορές ως ενήλικοι επιθετικότητα, η οποία βεβαίως δια- 
κρίνεται από διαβαθμίσεις στον τρόπο έκφρασης της σε 
σχέση με την παραβατική συμπεριφορά. Το βέβαιο είναι 
ότι ο ανήλικος που υπήρξε ή και αισθανόταν θύμα στη 
διάρκεια των παιδικών του χρόνων είναι πιο επιρρεπής 
προς μια τέτοια συμπεριφορά. Και εδώ είναι καθοριστι
κός ο ρόλος της οικογένειας που πολλές φορές διαμορ
φώνει το νέο άτομο μέσα σε ένα αρνητικό συναισθηματι
κό και παιδευτικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα να έχουμε στη 
συνέχεια την εμφάνιση αντικοινωνικών τρόπων σκέψης 
και συμπεριφοράς.Ένα τέτοιο οικογενειακό περιβάλλον,

όπου ο ανήλικος βιώνει αισθήματα κακοποίησης, παρα
μέλησης ή και εγκατάλειψης λειτουργεί ως σημείο ανα
φοράς για τη μετέπειτα συμπεριφορά του νέου με αρνη
τική κατάληψη να υπερισχύουν οι εγκληματικές τάσεις. 
Έτσι, η ίδια η ψυχοδυναμική του οικογενειακού περιβάλ
λοντος και η ποιότητα της αγωγής που παρέχεται μέσα σε 
αυτό παίζει καίριο ρόλο στο να ταυτιστεί με θετικά ή αρ
νητικά πρότυπα.

θα ήταν σημαντική παράλειψη, εάν δεν προσθέταμε ό
τι ένας άλλος παράγοντας, καθοριστικός πολλές φορές, 
είναι η ίδια η Πολιτεία που, ενώ κινείται προς την κατεύ
θυνση σωφρονισμού του ανήλικου παραβάτη με τον ε
γκλεισμό του στο ίδρυμα, συντελεί ουσιαστικά στον κοι
νωνικό αποκλεισμό του αντί της βελτίωσης του. Και τού
το, διότι ο στιγματισμός που επέρχεται μέσα από τους μη
χανισμούς της ποινικής διαδικασίας, παράλληλα με την 
πολιτισμική αποσύνθεση που υφίσταται κατά τη διάρκεια 
του εγκλεισμού του, λειτουργούν αλλοτριωτικά και σε κα
μία περίπτωση «κοινωντκοποιητικά». Έτσι, η Πολιτεία, μέ
σα από την αντιφατικότητα των στόχων που θέτει, καθι
στά το σωφρονιστικό σύστημα στοιχείο μιας νοσηρής 
πραγματικότητας αυτοφυών παραβατικών εκδηλώσεων, 
πραγματώνεται δηλαδή αυτό που λέγεται ευρύτερα ότι η 
φυλακή και το ίδρυμα αποτελούν το καλύτερο σχολείο 
για την εκπαίδευση του εγκληματία.

Από την άλλη πλευρά, η κοινωνική έκφραση των ανω
τέρω αποτυπώνεται κατά τρόπο ιδιαίτερα εμφανή σε θέ
σεις και ενδιαφέροντα, για τα οποία ούτε η πολιτική αλλά 
ούτε και οι υπάρχουσες ιδεολογίες μπορούν να συλλά- 
βουν τα βαθύτερα αίτια τους, όπως π.χ. το πάθος των νέ
ων για τις μηχανές, τη μουσική, το χορό, η τάση των ενη
λίκων ορισμένων λαών που ονειρεύονται «να ζουν χωρίς 
να εργάζονται», σε ποσοστό μάλιστα το οποίο έχει διπλα- 
σιασθεί μέσα σε 15 χρόνια και έχει ξεπεράσει σήμερα το 
30%, η θέση της πλειοψηφίας των νέων, ανέργων ή όχι, 
για τους οποίους “η εργασία δεν είναι πηγή ταυτότητας ή
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προσωπικής αξιοπρέπειας”, αλλά μάλλον “ένας δυσάρε
στος τρόπος, για να κερδίζει κανείς χρήματα”. Για όλους 
αυτούς, η σωστή κοινωνία είναι εκείνη που θα μειώσει στο 
ελάχιστο την κοινωνική εργασία, για να μπορέσουν να α
ναπτυχθούν τις ελεύθερες ώρες όλες οι «δημιουργικές ι
διότητες» των ατόμων στα διάφορα “μπαράκια” ή σε άλ
λους παρόμοιους “χώρους εργασίας”. Σήμερα, υπέρτα
τη αξία είναι η ατομική κυριαρχία. Οι νέοι θεωρούν ανυ
πόφορους όλους, όσους υποστηρίζουν ότι υπάρχουν με
γάλες ιδέες, για τις οποίες αξίζει κανείς όχι μόνο να υπο
βληθεί σε θυσίες, αλλά να χάσει ακόμα και τη ζωή του.

Και η πολιτική δεν φαίνεται να συγκινεί πια μεγάλο α
ριθμό ατόμων και κυρίως νέων, η νοοτροπία των οποίων 
συνίσταται ακριβώς στο ό,τι δεν ξεκινούν την προβλημα
τική τους από κυβερνητικά ή γενικά κοινωνικά προβλήμα
τα, αλλά από υπαρξιακά προβλήματα, που καμία κυβέρ
νηση και καμιά κοινωνία δεν είναι σε θέση να λύσει. Αυτή 
φαίνεται να είναι και η βαθύτερη αιτία της αντιπαράθεσης 
του αποκαλουμένου χάσματος των γενεών”. Η συντήρη
ση αντίθετη στην απαίτηση για άνετο και γρήγορο φτάσι
μο. Η πολιτική, όπως αναφέρθηκε, δεν φαίνεται να μπορεί 
να κερδίσει τα άτομα ξεκινώντας σωστά από τα ομαδικά 
συμφέροντα, όπως το εθνικό, το επαγγελματικό, το οικο
νομικό ή και το ταξικό ακόμη. Όχι, βέβαια, ότι τα συμφέ
ροντα αυτά έχασαν την αξία τους, αλλά δεν αποτελούν 
πια τους φορείς μελλοντικών προσδοκιών, είναι πάνω α
πό όλα συμφέροντα, τα οποία συγκινούν μόνον εκείνους 
που έχουν να διατηρήσουν κάτι, εκείνους που σε γενικές 
γραμμές είναι πάνω από 35 ετών και που θέλουν να υπε
ρασπίσουν εναντίον των μελλοντικών κλονισμών τις θέ
σεις και τα προνόμια που απόκτησαν. Η επιθυμία τους να 
διατηρήσουν τα όσα έχουν αποκτήσει αποτελεί σήμερα 
το μόνο ομαδικό συμφέρον.

Ο ρυθμός ακόμη της ζωής έχει σήμερα εξαιρετικά επι
ταχυνθεί, ενώ οι δυνατότητες αφομοίωσης γίνονται όλο 
και μικρότερες. Οι βιολογικοί ρυθμοί ανάπτυξης είναι πιο 
ταχείς από τους ρυθμούς της αντίστοιχης ψυχο-διανοητι- 
κής και ακόμη ταχύτεροι από τους βιολογικούς είναι οι 
ρυθμοί της τεχνο-οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει 
ότι ο νέος βρίσκεται νωρίς αντιμέτωπος με τεράστιες αλ
λαγές, που συντελούνται μέσα του και γύρω του, τις οποί
ες δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσει. Οι ριζικές, επί
σης, αλλαγές, που συντελούνται στο οικολογικό περιβάλ
λον δημιουργούν ένα αίσθημα ανικανοποίητου, ένα καθη
μερινό άγχος, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο συντο
νισμός με το ρυθμό ανάπτυξης του κοινωνικού και του πο
λιτιστικού περιβάλλοντος. Η ψυχική και πνευματική ωρί- 
μανση του σημερινού νέου δεν παρακολουθεί τη σωματι
κή του ανάπτυξη και την κοινωνική του εξέλιξη. Έτσι, απέ
ναντι σε έναν κόσμο, που αισθάνεται ως “ξένο”, ο νέος α
ναπτύσσει ένα πλέγμα αυτόματων μηχανισμών άμυνας, ό
πως τη “φυγή”, η οποία γεννιέται από την πληθώρα των 
προσωπικών ανικανοποίητων επιδιώξεων, που τροφοδο
τούνται από διάφορης φύσης ερεθισμούς, πολιτικούς, πο
λιτιστικούς, ιδεολογικούς και οικονομικούς.

Η ανία και η πλήξη τον συγχρόνου ανθρώπου, γράφει ο 
Erich Fromm, που προκύπτει από έλλειψη εξωτερικών ε- 
ρεθισμάτωνπου κινητοποιού ν τη βιολογικά προσαρμοσπ- 
κή επιθετικότητα, αποτελούν το επίκεντρο της σημερινής 
ανθρώπινης τραγωδίας. Τα ερεθίσματα που παίρνει ο άν
θρωπος είναι αστό από τη βιομηχανική καταναλωτική κοι

νωνία με τις καταχρήσεις, τα εύκολα ταξίδια τα τηλεπικοι- 
νωνιακάμέσα τηντρομακτική γενικά τεχνολογική πρόοδο. 
Όλα αυτά δρουν αποδυναμωτικά στην προσαρμοστική ε 
πιθετικότητα, με συνέπεια να δημιουργούνται τεχνητές 
κλίσεις ή ροπές στη φυγή, στα ναρκωτικά και στην εκρη
κτική καταγραφική επιθετικότητα. Η σύγχρονη κοινωνία, 
παρά τον ισχυρισμό της ότι προωθείτην ατομικότητα, έχει 
με τον έντονα, ανταγωνιστικό της χαρακτήρα διαλυτικά ε 
πακόλουθα στο άτομο και το απανθρωπίζει. Η δημιουργι
κότητα έχει παγιδευτεί και εκτρέπεται στην αναζήτηση 
κέρδους και μέσων επικοινωνίας. Η σκέψη έγινε και αυτή 
εμπόρευμα που πουλιέται με τη μορφή των best - sellers.

Γενικά, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο καταλλη
λότερος επίλογος στη σύντομη αυτή ανασκόπηση απο
τελεί η διαπίστωση ότι, η κοινωνία μας έχει σήμερα όλα τα 
χαρακτηριστικά μιας μεταβατικής κατάστασης που φαί
νεται ότι τελικά θα καταλήξει στην υιοθέτηση νέων αξιών, 
νέων μοντέλων ανθρώπινης δράσης και επικοινωνίας. Το 
καλύτερο ή το χειρότερο αφήνεται στην αβίαστη κρίση 
του καθενός. α
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T o 2001, ο χρόνος της εισόδου στον 21ο αιώνα επι
φύλαξε συγκλονιστικές παγκόσμιες μεταβολές. Το 
φρικτό σε σύλληψη τρομοκρατικό κτύπημα της 
11ης Σεπτεμβρίου άλλαξε σημαντικά την πορεία 
του σύγχρονου κόσμου, διότι επέφερε δραματικές 

εξελίξεις στο διεθνές πολιτικό κοινωνικό και οικονομικό 
σκηνικό. Άμεσες και ιδιαίτερα δυσμενείς υπήρξαν οι επι
πτώσεις από το κτύπημα στις Η.Π.Α., η κυβέρνηση και ο 
λαός των οποίων υπέστησαν οδυνηρό ψυχολογικό 
τραύμα και σημαντική εθνική ταπείνωση όχι μόνον και 
τόσο για τις χιλιάδες των αθώων θυμάτων, αλλά πολύ 
περισσότερο διότι οι τρομοκράτες έπληξαν επιμελώς 
επιλεγμένους στόχους που συμβολίζουν την οικονομική 
και στρατιωτική ισχύ, κύρος και γόητρο των Η.Π.Α.

Οι τρομοκρατικές οργανώσεις με τη δράση τους απο- 
δεικνύουν ότι μπορούν να διεξάγουν έναν πόλεμο απρό
βλεπτο, απειλητικό, σκοτεινό, φρικαλέο και αδίστακτο σε 
επιλογή στόχων, ούτως ώστε να αισθάνεται κανείς ανα
σφαλής οπουδήποτε και αν ευρίσκεται αφού η προφύλα
ξη γίνεται ουσιαστικά αδύνατη. Οι λόγοι που ευνοούν την 
τρομοκρατική δραστηριότητα και συγχρόνως περιορί- 
ζουντην αποτελεσματικότητα των διωκτικών αρχών προς 
καταπολέμηση της είναι πολλοί. Πλέον σημαντικοί μετα
ξύ αυτών είναι:

- Η συνωμοτική οργανωτική δομή των τρομοκρατικών 
οργανώσεων.

- Ο συνήθως μικρός αριθμός των άριστα όμως εκπαι
δευμένων μελών των οργανώσεων αυτών.

- Ο παράγων αιφνιδιασμός στην εκτέλεση του τρομο
κρατικού κτυπήματος ύστερα από πολύ επιμελημένη 
προπαρασκευή του σε όλες τις λεπτομέρειες.

- Η πληθώρα των ενδεχομένων στόχων σε πόλεις μεγά
λου πληθυσμού όπου η αστυνομική δύναμη δεν επαρκεί 
για να ασκηθεί πλήρης, συνεχής και συνεπώς αποτελε
σματικός έλεγχος.

- Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη αυξάνει και τελειο
ποιεί τα μέσα και το οπλοστάσιο στη διάθεση των τρο
μοκρατών.

- Η εκμετάλλευση υπό των τρομοκρατών του καθεστώ
τος σεβασμού των συνταγματικώς κατοχυρωμένων ατο
μικών δικαιωμάτων και ελευθεριών που ισχύει στα ελεύ
θερα δημοκρατικά καθεστώτα. Οι δικονομικές αδυναμίες 
των διωκτικών αρχών πολλές φορές οδηγούν την ποινική 
δίωξη των τρομοκρατών σε φιάσκο.

Πρέπει να πούμε επί
σης ότι νόμοι που να πε
ριορίζουν ατομικές ελευ
θερίες και δικαιώματα, 
δεν ψηφίζονται εύκολα 
στα ελεύθερα δημοκρατι
κά καθεστώτα. Όταν εκ
δηλώνεται τέτοια πρόθε

ση, λόγω συχνών και σοβαρών τρομοκρατικών πληγ
μάτων, τότε προκαλείται θύελλα διαμαρτυριών και α
ντιδράσεων πολιτικών κομμάτων, οργανώσεων, προ
σωπικοτήτων, πνευματικών ανθρώπων, της δημόσιας 
κοινής γνώμης και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 
Όλοι οι ανωτέρω αγανακτούν βέβαια, εξεγείρονται, 
καταγγέλλουν και καταδικάζουν την εγκληματική τρο
μοκρατική δράση, δεν συναινούν όμως εύκολα στην 
παραχώρηση περισσοτέρων εξουσιών στις αστυνομι
κές δυνάμεις, φοβούμενοι ενδεχόμενη κακή χρησιμο
ποίησή τους. Ποιος θα μπορούσε να ψέξει την δημο
κρατική τους ευαισθησία. Όση κριτική και αν δεχθεί η 
λογική των θέσεων τους έχει μία κρυστάλλινη καθα
ρότητα. Η Δημοκρατία δεν μπορεί να εκδικείται χρησι
μοποιούσα νομικές ή διοικητικές διατάξεις που μπορεί 
να ολισθαίνουν σε μέτρα γενικού κολασμού. Η Δημο
κρατία πρέπει να θεωρεί και να αποδέχεται κάθε άτο
μο ως μία διακεκριμένη προσωπικότητα. Η Δημοκρα
τία απαιτεί τα όργανα που ορίζει να ελέγχουν τη συ
μπεριφορά των ανθρώπων να το πράττουν με σώφρο- 
να λογισμό. Αυτό είναι τι μεγαλείο της.

Όταν όμως τα τρομοκρατικά χτυπήματα όχι μόνον αυ
ξάνονται αλλά συγχρόνως παύουν να έχουν, έστω και 
στον παραλογισμό τους, λογικά ευδιάκριτους στόχους, 
αλλά έχουν θύματα αθώους πολίτες, τότε γίνεται κατα
νοητό ότι τα περιθώρια της ανοχής, αντοχής και επιφυ- 
λακτικότητας εξαντλούνται δραματικά. Τότε η παραχώ
ρηση περισσοτέρων εξουσιών στην αρμόδια δημόσια 
δύναμη από τη δημοκρατία, το πολίτευμα του μέτρου, 
της επιείκειας, της ανεκτικότητας και της συνδιαλλα
γής, υπαγορεύεται ως ύστατο μέτρο σωτηρίας της. Αυ
τό αναγκάζεται να πράξει η δημοκρατία για να αντιμε
τωπίσει τους εχθρούς της που ενώ αυτή τους έχει μέσα 
στους κόλπους της και τους προσφέρει αφειδώλευτα 
την προστασία της, εκείνοι προσπαθούν να την κατα
στρέψουν εκμεταλλευόμενοι τις αρετές της.

Βεβαίως η ύπαρξη, στις περιπτώσεις αυτές, μηχανισμών 
δημοσίου ελέγχου και παρακολούθησης για το σύννομο 
της εφαρμογής των διευρυμένων εξουσιών από τις αστυ
νομικές αρχές, θεωρείται ως μία δικαιολογημένη ασφαλι
στική δικλείδα, αρκεί να μη λειτουργεί ως τροχοπέδη και ο
δηγεί εκ προοιμίου σε αρνητικά αποτελέσματα την ανα
λαμβανόμενη επιχειρησιακή αστυνομική δραστηριότητα.

Η διεθνής συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών δίω
ξης με ανταλλαγή πληροφοριών, συντονισμό της δράσης 
τους και ποιοτική αναβάθμισή της, όπως είναι ο εξοπλι
σμός με σύγχρονα εγκληματολογικά εργαστήρια για την



επεξεργασία των συλλεγομένων αποδεικτικών στοιχεί
ων, ασφαλέστατα ενισχύει το κύρος και την αποτελεσμα- 
τικότητα των αστυνομικών αρχών και αναβαθμίζει την α
ξιοπιστία και τον σεβασμό της λειτουργίας τους.

Μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001 πολλά έχουν λεχθεί 
και γραφεί σε όλον τον κόσμο κατακρίνοντα ή δικαιολο
γούντο το τρομοκρατικό κτύπημα. Είδαμε κι ακούσαμε 
τους οργανωτές και ηθικούς αυτουργούς να προσπα
θούν να στηρίξουν και δικαιολογήσουντις θέσεις και πρά
ξεις τους. Και, ειλικρινά σας λέγω πως προσπάθεια έρευ
νας και ανάλυσης των θέσεων αυτών μοιάζει με προσπά
θεια έρευνας προς αναζήτηση λογικού ειρμού στη σφαί
ρα του παραλόγου. Τώρα όμως το σύνθημα περί ιερού 
πολέμου του Ισλάμ κατά των απίστων καταδεικνύει ότι η 
τρομοκρατία στις μέρες μας προσπαθεί να δημιουργήσει 
ως έρεισμα της θρησκευτικές ιδεοληψίες. Θα ήταν τρο
μερό να παραδεχθούμε ότι η θεωρία του Σάμιουελ ΧΑ- 
ΝΤΙΓΚΤΟΝ, περί της συγκρούσεως θρησκειών και πολιτι
σμών, Ανατολής - Δύσης, επαληθεύεται τώρα. Το ίδιο δεν 
θα πρέπει να επιτρέψουμε να δημιουργήσει έρεισμα η θέ
ση ότι η τρομοκρατική έξαρση έχει ως στόχο το σύστημα 
αξιών του Δυτικού πολιτισμού, αν και σε ορισμένα σημεία 
είναι αξιοκατάκριτο. Παραδοχή των ανωτέρω θέσεων θα 
αποτελούσε εφιαλτική προοπτική για το μέλλον του κό
σμου. Και θα δημιουργήσουμε μονόδρομο προς μία τέ
τοια προοπτική εάν αφήσουμε να εδραιωθούν ως κυ
ρίαρχες δυνάμεις στον κόσμο μας αφ’ ενός ο εξτρεμιστι- 
κός Ισλαμικόςφονταμενταλισμός της Ανατολής καιαφ’ ε
τέρου η εγωιστική αντίληψη και πεποίθηση της Δύσης και 
ιδιαίτερα των Η. Π. Α. ότι έχει την αδιαφιλονίκητη ηγεμονία 
του κόσμου και το αποκλειστικό προνόμιο να ρυθμίζει τη 
μοίρα του με κριτήρια όμως που δεν πείθουν πάντα για 
την αντικειμενικότητά τους.

Στην Ελλάδα, κατά παράδοξο τρόπο, πλέον οργανω
μένη τρομοκρατική δραστηριότητα αναπτύχθηκε μετάτη 
μεταπολίτευση, δηλαδή μετά την αποκατάσταση της Δη
μοκρατίας στη χώρα. Η συντελούμενη ήδη εξάρθρωση 
της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», κατά πά
σα δε πιθανότητα και όλων των άλλων συναφών οργανώ
σεων, αποτελεί σημαντική εξέλιξη.

Πάντως η 11η Σεπτεμβρίου για όσους μπορούν να συλ- 
λάβουν τα παρανοϊκά μηνύματα της σηματοδοτεί επίσης 
ότι «οι καιροί ου μενετοί». Αυτό σημαίνει ότι δεν βολεί πά
ντα η αναμονή προς αναζήτηση καταλληλότερης χρονικής 
συγκυρίας και περιστάσεων για τη διευθέτηση των εμφα- 
νιζομένων μεγάλωνπολπικών και κοινωνικών κρίσεων στον 
κόσμο μας. Είναι δετουλάχιστον υποκριτικό οι θεσμικά αρ
μόδιοι Διεθνείς Οργανισμοί αλλά και όσοι μπορούν καιπρέ- 
πει να συμβάλλουν στην επίλυση των κρίσεων αυτών, να 
θεωρούν ότι η συμβολή τους εξαντλείται στη διατύπωση 
ευχολογίων και προτροπών για αυτοσυγκράτηση.

Νομίζω ότι πρέπει να αναρωτηθούμε σοβαρά, μήπως 
τώρα που η ανθρώπινη παραφροσύνη, απάτη μία μεριά 
και η ανθρώπινη αλαζονεία από την άλλη έχουν περάσει 
τα όρια κάθε ανοχής, ήλθε ο χρόνος να θέσουμε δραμα
τικά τα ερωτήματα που πάμε και πού είναι δυνατό να φθά- 
σουμε όταν βλέπουμε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του αν
θρώπου είναι ο εαυτός του. ο

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΛΤ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΑΝΤ/ΓΟΣ ΕΛΛΗΝ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ε.Α.
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Ο αστυνομικός θεσμός κάθε χώρας συ- 
νάπτεται άμεσα με την ιστορία της και 

αποτελεί ασφαλή δείκτη του νομικού και 
πνευματικού πολιτισμού της. Μέσα από 
την εξέλιξη των αστυνομικών πραγμάτων 
προβάλλουν οι ανάγλυφα οι περιπέτειες 
ενός τόπου, οι συγκρούσεις, οι οπισθο
δρομήσεις, οι τραγικές στιγμές, αλλά και 
οι εθνικές εξάρσεις, τα οράματά του. Με 
στόχο να κάνει γνωστή την ιστορία της Α
στυνομίας μας στο αναγνωστικό μας κοι
νό, η «Αστυνομική Ανασκόπηση» παρου
σιάζει σε δυο συνέχειες μια «Μικρή ιστο

ρία της Αστυνομίας στην Ελλάδα».

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕ
ΝΗ ΕΛΛΑΔΑ

Μια από τις πρώτες φροντίδες των επαναστα- 
τημένων Ελλήνων του 1821 ήταν να οργανώσουν 
την Αστυνομία τους. Αυτό φαίνεται καθαρά από 
όλα τα «πολιτεύματα» που καταρτίστηκαν το 
πρώτο έτος της Επανάστασης, ενώ στο Σύνταγ
μα της Επιδαύρου (1822) ένα από τα πέντε 
Υπουργεία που ίδρυσε ήταν και εκείνο της Αστυ
νομίας. Έτσι σε κάθε Επαρχία της επαναστατη- 
μένης χώρας, δίπλα στον Έπαρχο, υπήρχε και 
ένας «Γενικός Αστυνόμος», διορισμένος από 
την Κεντρική Διοίκηση, με ανάλογο αριθμό 
στρατιωτών. Τη θέση του Υπουργού της Αστυ
νομίας κόσμησαν προσωπικότητες, όπως ο Αν- 
δρέας Μεταξάς και ο Γρηγόριος Παπαφλέσ- 
σας.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας, παράλληλα με 
τους κατά τόπους Αστυνόμους, οργάνωσε 

την «Εκτελεστική Δύναμη», ένα είδος Χωροφυ
λακής για την ύπαιθρο, με αρχηγούς τον Μα- 
κρυγιάννη και το Νικηταρά.

Μετά την άφιξη του Όθωνα στο Ναύπλιο (Ια
νουάριος 1833) οι Βαυαροί οργάνωσαν ένα 

διφυές αστυνομικό σύστημα. Την τοπική

αστυνομία την ανέθεσαν στους Δήμους, υπό την ευθύ
νη -άμεση ή έμμεση- των Δημάρχων, ενώ την αστυνομία 
της χώρας στη Χωροφυλακή (Gendarmerie), ένα σώμα 
που οργανώθηκε κατά τα πρότυπα της ναπολεόντειας 
Χωροφυλακής.

Η Χωροφυλακή, Όπλο του Στρατεύματος, πρώτο τη 
τάξει, ασκούσε -και αυτό έως το 1906-καθήκοντα γενι
κής αστυνομίας, δηλαδή στήριξη του πολιτεύματος, 
εφαρμογή των νόμων του κράτους, εμπέδωση της δη
μόσιας ασφάλειας, καταδίωξη της ληστείας και καθήκο
ντα στρατονομίας.

Στην οργάνωσή της ακολούθησε τη διοικητική διάρ
θρωση του κράτους. Έτσι σε αντιστοιχία προς τις Νο
μαρχίες, τις Επαρχίες και τους Δήμους ιδρύθηκαν Μοι
ραρχίες, Υπομοιραρχίες και μόνιμες, ή κινούμενες, Ενω
μοτίες.

Οι πρώτοι αξιωματικοί της Χωροφυλακής, ενός Σώ
ματος το οποίο υπήρξε πάντοτε «εκ των Ηρακλειδών» 
του πολιτεύματος, προήλθαν από τις τάξεις των επιφα
νών αγωνιστών της μεγάλης Επανάστασης. Πρώτος αρ
χηγός της ο Γάλλος φιλέλληνας και «Σαινσιμονιστής» 
Γκραγιάρ, ενώ ο πρώτος Έλληνας Αρχηγός της υπήρξε 
ο αγωνιστής του 1821 Κων/νος Βλαχόπουλος.

ΑΛΛΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Η Δημοτική Αστυνομία διεκπεραίωσε καθήκοντα τοπι
κής αστυνομίας μέχρι το 1893. Στους μικρούς Δήμους 
οι αστυνομικοί κλητήρες (αλλιώς «ειρηνοφύλακες», κα- 
πουκεχαγιάδες ή τραμπούκοι) ήσαν υπό την άμεση δι
οίκηση των Δημάρχων. Στους μεγαλύτερους Δήμους, 
με Βασιλικά Διατάγματα, διορίζονταν ένας ή δύο Αστυ
νόμοι (ο ένας για την αγροτική ασφάλεια).

Στα 1849 ιδρύθηκε, αρχικά πολιτικό και κατά τα βρε
τανικά πρότυπα, το Σώμα της «Διοικητικής Αστυνομίας» 
για την Αθήνα και τον Πειραιά. Ο Διευθυντής της, με 
βαθμό νομάρχη, υπαγόταν απευθείας στο Υπουργείο 
Αστυνομικών, επικεφαλής των 4 Αστυνομικών της Αθή
νας και 1 του Πειραιά ανέλαβαν υπαστυνόμοι, ενώ τα 
κατώτερα όργανα έφεραν τον τίτλο του αστυνομικού 
κλητήρα. Τα σοβαρά προβλήματα τάξης, που ανεφύη- 
σαν στην αστικοποιούμενη γοργά πρωτεύουσα, οδήγη
σαν τον Χαρίλαο Τρικούπη στην αναδιοργάνωση της Δι
οικητικής Αστυνομίας (1893). Το σώμα στρατικοποιήθη- 
κε. Οι Διευθυντές ήσαν αξιωματικοί του Στρατεύματος 
ή της Χωροφυλακής -πρώτος ο περιώνυμος ταγματάρ
χης πεζικού Δημήτριος Μπάίρακτάρης-, οι Υπαστυνόμοι
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έγιναν Αστυνόμοι, κι αυτοί αξιωματικοί, ενώ τα κατώτε
ρα όργανα ονομάστηκαν «Αστυφύλακες». Ήταν η πρώ
τη φορά που εισαγόταν ο τίτλος αυτός στην Ελληνική 
Αστυνομία. Η μεταρρύθμιση αυτή συνοδεύτηκε από την 
κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας και τη στρατικο- 
ποίηση της τοπικής αστυνομίας. Ο θεσμός αυτός κα- 
ταργήθηκε το 1906 υπό την πίεση των αναγκών τάξης 
και ασφάλειας στη χώρα.

Ταυτόχρονα στα Επτάνησα (1815 - 1864) λειτούργη
σε διφυές το αστυνομικό σύστημα της Διοικητικής και 
Εκτελεστικής Αστυνομίας. Το ίδιο και στην Ηγεμονία 
της Σάμου (1830 - 1912) με την Αστυνομία και την Ηγε
μονική Χωροφυλακή.

Στην Κρήτη, κατά τη 
διάρκεια της αυτονομίας 
της (1899 - 1912), με ορ
γανωτές Ιταλούς Καρα- 
μπινιέρους, λειτούργησε 
ένα υποδειγματικό αστυ
νομικό σώμα, με στρα
τιωτική οργάνωση και 
πειθαρχία και σύγχρονο 
οπλισμό, η «Κρητική Χω
ροφυλακή», η οποία 
πρόσφερε πολύτιμες 
υπηρεσίες στο έθνος, 
εμπεδώνοντας την ελλη
νική κυριαρχία στη Θεσ
σαλονίκη (1912-1918).

Κατά καιρούς λειτούρ
γησαν και άλλα παρα- 
αστυνομικά σώματα, 
όπως η Εθνοφυλακή, η 
Οροφυλακή, η Πανεπι
στημιακή Φάλαγγα, κλπ.

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ 
ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ

Κατά τον «ατυχή» πόλεμο του 1897 οι Έλληνες 
Αστυνομικοί, χωροφύλακες και αστυφύλακες, 
πολέμησαν και στα δυο μέτωπα. Στο Θεσσαλικό 
και το Ηπειρωτικό. Στο τελευταίο μάλιστα δια- 
κρίθηκε ο Δημήτριος Μπαϊρακτάρης με τους 
αστυνομικούς του.

Η κρίση που ακολούθησε τον πόλεμο είχε 
το αντίκρισμά της και στο αστυνομικό σύ
στημα. Τα προβλήματα θα κορυφωθούν το 
1904, όταν όργανο των χαρτοπαικτικών θα 
δολοφονήσει τον πρωθυπουργό Θεόδωρο 
Δηλιγιάννη έξω από τη Βουλή. Υπό την πίε
ση των πραγμάτων οι αξιωματικοί του 
στρατεύματος θα απαλλαγούν από την 
άσκηση αστυνομικών καθηκόντων και η 
Χωροφυλακή (1906) θα αναλάβει, παράλ
ληλα με τα κύρια καθήκοντά της -εκείνα δη
λαδή της Χωροφυλακής- και την άσκηση 
της τοπικής αστυνομίας.

Το κίνημα στο Γουδί (1909), στο οποίο 
συμμετείχε και ο μακεδονομάχος ταγμα
τάρχης Χωροφυλακής Σπύρος Σπυρομή- 
λιος (καπετάν Μπούας), έδωσε νέα πνοή 
στο έθνος και, φυσικά, στην Αστυνομία της 
χώρας. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος μετακαλεί 
ιταλική αστυνομική αποστολή για την ανα
διοργάνωση της Χωροφυλακής. Το Σώμα, 
όπως όλο το ελληνικό έθνος, προετοιμά
ζεται για τη μεγάλη εξόρμηση.

Στους βαλκανικούς πολέμους, 
στο Μακεδονικό και Ηπειρωτικό μέ
τωπο, η Χωροφυλακή ακολουθεί το μαχόμενο στρά
τευμα. Ασκεί καθήκοντα στρατονομίας, μάχεται στο 
πλευρό όταν χρειάζεται, και ιδρύει Αστυνομικές Υπη
ρεσίες στα εδάφη που απελευθερώνονται. Τη νύχτα 
της 26ης Οκτωβρίου 1921 μικρή έφιππη μονάδα της 
Χωροφυλακής υπό τον υπομοίραρχο Κων/νο Μανωλ- 
κίδη εισέρχεται πρώτη στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, στην; 
καρδιά του ελληνικού βορρά, η Ελληνική και, κυρίως,! 
η Κρητική Χωροφυλακή, στην κρίσιμη πρώτη εξαετία| 
(ελληνοβουλγαρικός πόλεμος, Α’ Παγκόσμιος πόλε
μος) θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην εμπέδωση 
της ελληνικής κυριαρχίας στην πόλη. Και όταν νιώ- 
σουν ότι επικρέμαται η παράδοση της Θεσσαλονίκης 
στους Σέρβους δεν θα διστάσουν να επαναστατήσουν 
εναντίον του κράτους των Αθηνών.

Οι άνδρες της Χωροφυλακής θα ακολουθήσουν την 
ιστορική πορεία του έθνους. Μετά τη Συνθήκη των Σε
βρών θα αποβιβαστούν στη γης της Ιωνίας για να εξα
σφαλίσουν την τάξη στην περιοχή της ελληνικής εντο- J  
λής. Εκεί θα σταθούν δίπλα στο χειμαζόμενο μικρασια
τικό ελληνισμό και θα ποτίσουν με το αίμα τους τα χώ
ματα που αιώνες γαλούχησαν το ελληνικό πνεύμα.

Θα ιδρύσουν Αστυνομικές Υπηρεσίες στην Ανατολική 
Θράκη και θα φτάσουν στην Κωνσταντινούπολη ως 
Φρουρά του Πατριαρχείου κατά τη διάρκεια της διε
θνούς κατοχής.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αναγνωρίζοντας (1918) ότι 
οι συνθήκες αστυνόμευσης στα μεγάλα τότε αστικά κέ
ντρα είχαν αλλάξει, μετακάλεσε στην Ελλάδα βρετανική

αστυνομική αποστολή υπό τον Sir Frederick Halliday για 
τη μεταρρύθμιση του αστυνομικού συστήματος. Ο 
Halliday αρχικά πειραματίστηκε με την υφιστάμενη δύ
ναμη Χωροφυλακής. Η απαγωγή όμως του ατυχούς 
πρώτου Χωροφύλακα τροχονόμου των Χαυτείων από 
τον Στρατιωτικό Διοικητή Αθηνών, όταν τόλμησε με τον 
πρωτόγονο μηχανισμό του να τον σταματήσει, οδήγησε 
τον Βρετανό αξιωματικό να εισηγηθεί στο Βενιζέλο την 
ίδρυση νέου, πολιτικού αστυνομικού σώματος, το οποίο 
δε θα έχει καμιά σχέση με το στράτευμα.

Έτσι ψηφίστηκε ο ιστορικός νόμος 2461/1920, με τον 
οποίο ιδρύθηκε η Αστυνομία Πόλεων. Το νέο σώμα προ
οριζόταν να αστυνομεύσει τις μεγάλες πόλεις της χώ
ρας και την Κέρκυρα, πύλη τότε της Ελλάδας προς τη 
Δύση. Οργανώθηκε με πρότυπο τη Μητροπολιτική 
Αστυνομία του Λονδίνου.

Οι Βρετανοί προχώρησαν με προσοχή. Απέσπασαν 
μια ομάδα νέων, από τους πλέον ικανούς, αξιωματικών 
της Χωροφυλακής -όπως τον Ιωάννη Νάσκο, τον Ιωάννη 
Καλυβίτη, τον Άγγελο Έβερτ κ.ά.- και ίδρυσαν Αστυνο
μική Σχολή στο νέο φρούριο της Κέρκυρας.

Το νέο σώμα ήταν πολιτικό και υπαγόταν αποκλειστι
κά στο Υπουργείο Εσωτερικών και οι άνδρες του, αξιω
ματικοί και κατώτεροι, ήσαν μόνιμοι υπάλληλοι, με βαθ
μούς «αστυνομικούς», οι οποίοι έτυχαν συστηματικής 
επιστημονικής και αστυνομικής παιδείας. Αντίθετα οι 
χωροφύλακες συνάδελφοί τους, της εποχής εκείνης 
ήσαν «κληρωτοί», νέοι δηλαδή που εκπλήρωναν τη 
στρατιωτική θητεία τους στη Χωροφυλακή (ή αποσπα- 
σμένοι από το στράτευμα), οι οποίοι δεν είχαν υποστεί 
την ανάλογη εκπαίδευση.

Το νέο σώμα άρχισε να εγκαθίσταται προοδευτικά 
στην Κέρκυρα (Οκτώβριος 1821), Πάτρα (Μάρτιος 
1822), Πειραιά (Μάιος 1923) και στην Αθήνα (Ιανουά-
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Ποδηλατιστές 
της Χωροφυλα
κής παρελαύ
νουν προ των 
επισήμων κατά 
τον εορτασμό 
της Εθνικής 
εορτής της 
25ης Μαρτίου.

ριος 1925). Παντού έπνεε νέος άνεμος. Ενθουσιώδεις 
υπήρξαν οι αντιδράσεις των πολιτών και του τύπου. Η 
Θεσσαλονίκη αποτέλεσε για μια δεκαετία μήλο έριδας 
των δύο αστυνομικών σωμάτων, Αστυνομίας και Χωρο
φυλακής. Τελικά όμως (1935) παρέμεινε στη δικαιοδο
σία της Χωροφυλακής.

Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΣΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ

Η επομένη της μικρασιατικής καταστροφής βρήκε 
όλο τον κρατικό μηχανισμό σε διάλυση, το πολιτικό σύ
στημα σε ρευστότητα, το στράτευμα σε ταραχή, το λαό 
σε απελπισία και ένα περίπου εκατομμύριο πρόσφυγες 
να αγωνιούν για την αποκατάστασή τους. Από τη μοίρα 
αυτή δεν μπορούσε να ξεφύγει και η Χωροφυλακή, η 
οποία πρόσφατα είχε θρηνήσει πλέον των 1.000 αν- 
δρών, οι οποίοι είχαν ποτίσει με το αίμα τους τη γη της 
Ιωνίας. Το κατώτερο προσωπικό της απείχε πολύ από 
τον επαγγελματία αστυνομικό (κληρωτοί, στρατοχωρο
φύλακες, ναυτοχωροφύλακες, κλπ). Ταυτόχρονα η 
εθνική συμφορά είχε δημιουργήσει νέα αστυνομικά 
προβλήματα. Στα μεγάλα αστικά κέντρα η εξαθλίωση 
των προσφύγων και στην ύπαιθρο η ληστεία είχε ξανα
φουντώσει.

Εκτός όμως των αστυνομικών προβλημάτων η 
Χωροφυλακή για πρώτη φορά είχε απέναντι της 
ανταγωνιστικό σχηματισμό και οι αξιωματικοί της 
με φόβο έβλεπαν ως πιθανό να χάσουν όλα τα αστι
κά κέντρα. Έτσι υπό την πίεση των γεγονότων άρχι

σε μια διπλή αντίδραση: Αφενός μια ηρωική εκ
στρατεία αποκατάστασης της τάξης με την εξόντω
ση των μεγάλων ληστρικών συμμοριών, του Για- 
γκούλα (1925), του Ντζατζιά (1930), κ.ά., και αφετέ
ρου με την προσπάθεια εκσυγχρονισμού της, ώστε 
να καταστεί σύγχρονο αστυνομικό σώμα.

Στον ανταγωνισμό της με την Αστυνομία Πόλεων 
βρήκε συμπαραστάτη το στρατηγό, και δικτάτορα 
τότε, Θεόδωρο Πάγκαλο (1925). Σταθμός όμως για 
την πορεία του Σώματος ήταν ο Οργανισμός του 
1935, ο οποίος κατοχύρωσε τη «πολύφερνη» Θεσ
σαλονίκη στη Χωροφυλακή και έδωσε στο σώμα τον 
οριστικό του χαρακτήρα: Στρατιωτικό σώμα, όπλο 
του στρατεύματος, στυλοβάτης του καθεστώτος, με 
αστυνομικά καθήκοντα και μόνιμο πλέον κατώτερο, 
προσωπικό. Από φωτισμένες για την εποχή μορφές j 
(αντιστράτηγος Φώτιος Ζήρος, κ.ά.) αναδείχτηκε σει 
Χωροφυλακή εφάμιλλη των άλλων ομολόγων της ι 
ευρωπαϊκής ηπείρου.

Το ταραγμένο όμως πολιτικό κλίμα της εποχής (κινή
ματα, δικτατορίες, ιδιώνυμο του 1929) επέδρασε τελικά 
αρνητικά στην πορεία του αστυνομικού θεσμού στη χώ
ρα μας. Τέλος, στα τέλη της δεκαετίας του 1930, το Σώ
μα απέκτησε σύγχρονο εξοπλισμό, σε οχήματα, οπλι
σμό και επικοινωνίες, που του επέτρεψε να εκτελέσει το 
καθήκον του στην πατρίδα στο ακέραιο κατά την ευρω
παϊκή θύελλα που πλησίαζε. α

(Συνεχίζεται στο επόμενο)



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Η Αστυνόμευση στις Η .Π .Α .

Ιστορία
Οι ρίζες των σωμάτων αστυνόμευσης των Η.Π.Α. φυ

τρώνουν πριντέσσερις αιώνες στην άλλη ακτή του Ατλα
ντικού, στην Αγγλία όπου εξελίσσεται το «Σύστημα Ενο- 
ριακής Επιτήρησης» το οποίο γενικεύεται τον 17ο αιώνα 
και ταξιδεύει στο Νέο Κόσμο με το «Mayflower», το 
«Discovery» και τ ’άλλα πλοία που μεταφέρουν απ’το 
1606, με άδεια του Βασιλιά Ιακώβου Α’, τους πρώτους ε- 
ποίκουςτης Β. Αμερικής.

Κατ’αυτό το σύστημα σε κάθε ενορία διορίζονται, με 
κλήρο ή εκλογή, ένας ή δύο άμισθοι χωροφύλακες με ε
νιαύσιο θητεία ως μέρος των πολιτικών τους καθηκό
ντων. Δεν φέρουν οπλισμό και μεριμνούν για την τήρηση 
των νόμων και της δημόσιας τάξης συνεργαζόμενοι με 
τον τοπικό ειρηνοδίκη. Περιπολούν τις νύχτες στις γειτο
νιές, φροντίζοντας να μην περιφέρονται ξένοι και οι πο
λίτες να βρίσκονται στις οικίες τους, ανάβουν τα φώτα 
των δρόμων, ενώ έχουν και καθήκοντα καθαριότητας και 
πυρόσβεσης. Στις πόλεις τα καθήκοντα αυτά εκτελούν 
έμμισθα Σώματα ανδρών γνωστά και ως «Επιτήρηση» 
(The Watch).

Τον 18ο αιώνα η βιομηχανική επανάσταση στην Αγγλία 
συνεπάγεται αύξηση και συρροή του πληθυσμού στα α
στικά κέντρα, κοινωνικές αναταραχές και αύξηση της ε
γκληματικότητας. Έτσι δημιουργείται η «Νέα Αστυνο
μία» (New Police) με αυξημένο προσωπικό, καλύτερη ορ
γάνωση, εκπαίδευση, διοίκηση και μισθό που ανταποκρί- 
νεται επιτυχώς στις νέες απαιτήσεις. Το παράδειγμα της 
μητρόπολης ακολουθεί και η αποικία, η οποία στις 4 Ιου

λίου 1776 διακηρύσσει την ανεξαρτησία της.
Στα 1845 οργανώνεται στα βρετανικά πρότυπα η «Α

στυνομία της Ν.Υόρκης» (N.Y.P.D.), που περιπολεί στο 
«Μεγάλο Μήλο» όλο το 24ωρο. Μέχρι το 1860, το παρά
δειγμά της ακολουθούν και άλλες πόλεις ιδρύοντας τα 
δικά τους Αστυνομικά Σώματα. Είναι οργανωμένα ιεραρ
χικά με έναν Αρχηγό (Chief), έναν Αντιπρόσωπο 
(Deputy), και τα κατά τόπους Τμήματα (Precincts). Οι α
στυνομικοί είναι έμμισθοι και τελικά τους χορηγούνται ό
πλα και στολές, απ’τα χάλκινα (copper) κουμπιά των ο
ποίων προήλθε και το παρατσούκλι «cop».

Στη συνέχεια η χώρα σπαράζεται απ’τον αιματηρό Εμ
φύλιο Πόλεμο (1861-5) και προσπαθεί να ανασυνταχθεί. 
Ενώ όμως το 1893 η «Αστυνομία του Σικάγο» (Chicago 
Ρ. D.) δέχεται στις τάξεις της την πρώτη γυναίκα αστυνο
μικό (Mary Owens) η γενικότερη κατάσταση των αστυνο
μικών υπηρεσιών δεν είναι καθόλου προοδευτική. Χειρα
γωγούνται απ’τους πολιτικούς και οι διορισμοί και οι προ
αγωγές βασίζονται στην επίδειξη κομματικής πίστης. Κα
τά κύριο λόγο ανάμεσα στο 19ο αιώνα και τις αρχές του 
20ου οι αστυνομικές υπηρεσίες των Η.Π.Α. χαρακτηρί
ζονταν από δεκασμό και διαφθορά ενώ η εκπαίδευση των 
αστυνομικών ήταν από ελλιπής έως ανύπαρκτη.

Ταυτόχρονα η αμερικανική οικονομία διανύει μια πε
ρίοδο ραγδαίας και άναρχης συγκέντρωσης κεφαλαίων 
με συνέπεια τη δημιουργία των παντοδύναμων επιχειρη
ματικών «τραστ» ενώ παράλληλα εκατομμύρια μετανά
στες εισρέουν στις Η.Π.Α. διογκώνοντας τα κοινωνικά 
προβλήματα.

48
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Μεταρρυθμιστικές προσπάθειες
Ενώ η πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώ

ρας κλονίζεται απ’τη διαφθορά εμφανίζονται οι πρώτοι 
προοδευτικοί μεταρρυθμιστές με κορυφαίο τον 
Theodore Roosevelt που το 1895 διορίζεται Αστυνομικός 
ΔιευθυνπίςστηΝ.Υόρκηκαιτο 1901 αναλαμβάνει τα ηνία 
της χώρας. Αντιμετωπίζει με επιτυχία τα επιχειρηματικά 
τραστ και ανεβάζει το γόητρο του Προέδρου ενώ ενισχύ
ει τις εξουσίες των ομοσπονδιακών οργάνων. Όσο αφο
ρά τα Αστυνομικά Σώματα γίνονται πολλές, σπάνια επιτυ
χημένες, προσπάθειες για ξερίζωμα της σήψης και της 
διαφθοράς που τα ταλανίζει και την αποκοπή των δεσμών 
τους με την πολιτική.

Το δεύτερο σημαντικό μεταρρυθμιστικό κίνημα εντοπί
ζεται στη δεκαετία του ‘60 οπότε και συστηματοποιείται 
όλό το φάσμα της ποινικής διαδικασίας και της αστυνομι
κής πρακτικής ενώ στη δεκαετία του ‘80 υιοθετούνται νε
ωτερισμοί στην αστυνομική εκπαίδευση και διοχετεύεται 
μεγάλη κυβερνητική χρηματοδότηση για την ανάπτυξη 
της υλικοτεχνικής υποδομής για την καταπολέμηση του 
εγκλήματος.

Η πρώτη αληθινή μεταρρύθμιση πάντως χρεώνεται 
στον August Vollmer (1876-1955). To 1905 εκλέχθηκε town 
marshal στο Μπέρκλεϋ της Καλκρόρνια, σε μια εποχή με 
τόση βία στην πόλη που τα τρένα αρνούνταν να κάνουν 
στάση! Και όμως, εναντιώθηκε στη θανατική ποινή και στη 
βία κατά των εγκληματιών και προσπάθησε να καταπολε
μήσει τα προβλήματα στις κοινωνικές τους ρίζες. Αν και α
πόφοιτος δημοτικού έδωσε προτεραιότητα στην εκπαί
δευση του προσωπικού και το 1908 ξεκίνησε το “ Berkeley 
Police School" που εξελίχθηκε ταχύτατα ως πρότυπο α
στυνομικής ακαδημίας. Για πρώτη φορά εισήγαγε τα οχή
ματα στις περιπολίες, λειτούργησε δοκιμαστικά τις ραδιο- 
τηλεπικοινωνίες, εγκατέστησε το πρώτο εγκλημστολογι- 
κό εργαστήριο στη χώρα (1916) και ήταν απ’τους πρώ
τους που προσέλαβαν γυναίκες αστυνομικούς.

Έδωσε ύψιστη σημασία στην πρόληψη του εγκλήμα
τος και στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των α
νηλίκων, για την οποία εφάρμοσε ειδικά προγράμματα, 
και κατάφερε κατά τη διάρκεια της θητείας του (1905- 
1932) να μετατρέψει το Μπέρκλεϋ από άντρο εγκλημα
τιών στην ασφαλέστερη πόλη των Η. Π ,Α. Μάλιστα κλήθη
κε να εφαρμόσει μεταρρυθμιστικό προγράμματα και σε 
άλλες πόλεις, όπως το Λος Άντζελες (χρημάτισε αρχη
γός, 1921 -2), ακόμα και πέρα απ’τα σύνορα (Αβάνα.).

Σύγχρονη οργάνωση
Στις Η.Π.Α. σήμερα, οι Υπηρεσίες εφαρμογής νομοθε

σίας υπολογίζονται σε περίπου 17.600, απασχολούν πά
νω από 840.000 προσωπικό και προσφέρουν τις υπηρε
σίες τους σε 288.000.000 κατοίκους. Επιπλέον δραστη
ριοποιούνται πάνω από 10.000 ιδιωτικές εταιρείες παρο
χής ασφάλειας με προσωπικό πλέον του 1.500.000. Στο 
πνεύμα της ομοσπονδιακής οργάνωσης της χώρας, οι 
Η.Π.Α. διαθέτουν ένα εκτεταμένο δίκτυο Ομοσπονδιακών 
Υπηρεσιών εφαρμογής νομοθεσίας, υπαγόμενων κυρίως 
στα Υπουργεία Δικαιοσύνης (Department of Justice) και 
Οικονομικών (Department of Treasury).

Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (F.B.I.)
Το 1908 ο Πρόεδρος Th.Roosevelt και ο Γενικός Εισαγ

γελέας (αντίστοιχος Υπουργός Δικαιοσύνης)

Ch.Bonaparte, προσλαμβάνουν 34 πράκτορες για την έ
ρευνα ομοσπονδιακών εγκλημάτων. Τον επόμενο χρόνο 
οργανώνονται σε μόνιμο Τμήμα, που ονομάζεται «Γρα
φείο Ερευνών», με περιορισμένη δικαιοδοσία γύρω από 
παραβιάσεις νομοθεσίας κατά του ολιγοπωλίου και ένα 
στενό φάσμα ομοσπονδιακών νόμων που διευρύνεται ου
σιαστικά το 1910 με την ψήφιση του “Mann Act", νόμου 
κατά του εμπορίου λευκής σαρκός, και την ανάθεση της 
εφαρμογής του στο Γ ραφείο.

Λόγω «Δόγματος Monroe» οι Η.Π.Α. μπαίνουν καθυ
στερημένα (Απρίλιος 1917) στον Α’Παγκόσμιο Πόλεμο 
και το Γ ραφείο αναλαμβάνει καθήκοντα αντικατασκοπίας 
και ερευνών κατά του εξτρεμισμού και της υπονόμευσης 
του πολιτεύματος. Ακολουθεί η εποχή της «Ποτοαπαγό
ρευσης» (1920-33), όταν με την 18η Τροπολογία που θε
σμοθέτησε ο Πρόεδρος Wilson απαγορεύθηκε η παρα
γωγή, διαμετακόμιση και πώληση οινοπνευματωδών, που 
χαρακτηρίζεται από έξαρση του οργανωμένου εγκλήμα
τος και άνθηση των συμμοριών. Τότε το γραφείο αποκτά 
φήμη με τρανταχτές επιτυχίες όπως οι συλλήψεις του 
John Dillinger, του περιβόητου δίδυμου Bonnie Parker και 
Clyde Barrow (Μπόνι και Κλάιντ) και η εξάρθρωση της Ku 
Klux Klan και κερδίζει την εμπιστοσύνη της αμερικανικής 
κοινής γνώμης.

Στο μεταξύ η Σοβιετική Ένωση γίνεται το αντίπαλο δέ
ος των αμερικανών και αρχίζουν να εκδηλώνονται τα πρώ
τα συμπτώματα έντονου αντικομουνισμού απ’τις αρχές 
και μεγάλη μερίδα της κοινωνίας γνωστά ως «Κόκκινος 
Τρόμος» (Red Scare).

To 1924 ένας ταχύτατα εξελισσόμενος 
απόφοιτος νομικής, ο J.Edgar Hoover, 
διορίζεται Διευθυντής του Γ ραφείου. Δεξί 
χέρι του γερουσιαστή McCarthy και σταυρο
φόρος της αντικομουνιστικής εκστρατείας 
του παρότι πραγματώνει 
θεωρίες σύγχρονου 
σκοταδισμού αλλάζει 
δραματικά τις μεθό
δους και τη φιλοσοφία 
του Γραφείου που το 
1935 παίρνει το σημερινό 
του όνομα. Είναι τόσο ικανός 
που όχι μόνο δεν κλονίζεται 
απ’τη χρηματιστηριακή κρίση του 
1929 που καταρράκωσε την αμερι
κανική κοινωνία αλλά βγαίνει και ενι- 
σχυμένος! Το 1972 πεθαίνει σε ηλικία 77 
ετών. Με 48 χρόνια στο τιμόνι του 
Γ ραφείου και ανεκτίμητη συμβολή 
στην εξέλιξή του θάβεται στο Κα
πιτώλιο, προνόμιο που απο
λαμβάνουν μέχρι σήμερα 
μόλις 21 αμερικανοί.

Το 1935 ξεκινά με 23 
σπουδαστές η Ακαδη
μία του Γραφείου 
(F.B.I.Academy). Το 
καλοκαίρι του 1972 
εγκαινιάζονται οι νέ
ες εγκαταστάσεις 
της, εκτάσεως 385 
εκταρίων, στο Κου-
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άντικο της Βιρτζίνια. Μέχρι σήμερα έχει εκπαιδεύσει 
πάνω από 2.200 αλλοδαπούς αξιωματούχους από 128 
χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Νωρίτερα (1932) ιδρύεται το Εργαστήριο του Γραφεί
ου (F B I. Laboratory) στην ίδια περιοχή. Σήμερα προσφέ
ρει τεχνολογική και επιστημονική εκπαίδευση και υπο
στήριξη. Διαθέτει άρτιο εξοπλισμό, μια τεράστια βάση 
D. Ν. Α. και εγκληματολογιών δεδομένων και διεξάγει πά
νω από ένα εκατομμύριο αναλύσεις ετησίως.

Με την Ιαπωνική επιδρομή στο Περλ Χάρμπορ 
(7/12/1941) οι Η.Π.Α. μπαίνουν στο Β’Παγκόσμιο Πόλεμο, 
το Γραφείο αναλαμβάνει πάλι καθήκοντα αντικατασκο
πίας και σημειώνει πολλές επιτυχίες τονώνοντας το ηθικό 
και το φρόνημα των πολιτών.

Με τα χρόνια η δικαιοδοσία του Γ ραφείου επεκτάθηκε 
περισσότερο και σήμερα περικλείει όλα τα ομοσπονδιακά 
αδικήματα που δεν έχουν ανατεθεί συγκεκριμένα σε άλλη 
Υπηρεσία, έρευνες δολιοφθορών (βόμβα στο World Trade 
Centre, 1993), παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (υ
πόθεση Rodney King, 1992) κλπ Απασχολεί 11.400 ειδικούς 
πράκτορες και 16.400 διοικητικούς και λειτουργεί Διεθνή Α
καδημία στη Βουδαπέστη και Γ ραφεία σε 48 χώρες.

Προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες διατηρεί το 
«Εθνικό Κέντρο Προστασίας της Πληροφορικής» 
(National Information Protection Centre) παρέχοντας προ
στασία στις υποδομές πληροφορικής της χώρας και αντι
μετωπίζοντας το «Κυβερνοέγκλημα».

Πάντως την αίγλη του Γ ραφείου σπιλώνουν ποικίλες 
κατηγορίες όπως παρενόχληση διαφόρων προσωπικο
τήτων (τηλεφωνικές υποκλοπές κατά του Martin Luther 
King), διάρρηξη γραφείων εξτρεμιστικών οργανώσεων, 
εμπλοκή σε σκάνδαλα (Watergate) και εσχάτως αναποτε
λεσματικότητα (αδυναμία αποτροπής τρομοκρατικού 
χτυπήματος της 11ης Σεπτεμβρίου 2001).

Το τελευταίο μάλιστα συνετέλεσε στην αλλαγή προτε
ραιοτήτων και προσανατολισμού του Γ ραφείου. Όπως α
νακοινώθηκε από τον Διευθυντή του, Robert Mueller, τον 
Μάιο του 2002,3.000 πράκτορες θα απασχοληθούν με την 
τρομοκρατία, 26 αξιωματούχοι της C.I.A. θα αποσπα
στούν στο Γ ραφείο και 1.600 νέοι πράκτορες θα προσλη- 
φθούν για να ενισχύσουν τις ανάγκες του. Εξαγγέλθηκε ε
πίσης στενότερη συνεργασία με ανάλογες υπηρεσίες του 
εξωτερικού καιτηνΌΙ.Α. και ως προτεραιότητες τέθηκαν:

- Η τρομοκρατία
- Το κυβερνοέγκλημα (έγκλημα μέσω Διαδικτύου)
- Η δημόσια διαφθορά
- Η προστασία των πολιτικών δικαιωμάτων
- Το διεθνές οργανωμένο έγκλημα
- Τα εγκλήματα λευκού κολάρου (από υπαλλήλους χω
ρίς χρήση βίας)

- Τα ιδιαιτέρως βίαια εγκλήματα
- Η αναβάθμιση της τεχνολογίας κατά του εγκλήματος
και

- Η υποστήριξη ημεδαπών και αλλοδαπών συνεργατών

Άλλες Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες
Εκτός απ’το F.B.I. υπάρχουν πολλές άλλες Ομοσπον

διακές Υπηρεσίες επιβολής του νόμου όπως η “U.S. 
Marshal Service” που ιδρύθηκε το 1789. Αποστολή της εί
ναι η προστασία των ομοσπονδιακών δικαστηρίων και η ε
ξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του δικα
στικού συστήματος παρέχοντας προστασία μαρτύρων,

μεταγωγές κρατουμένων και συλλήψεις φυγόποινων για 
ομοσπονδιακά αδικήματα.

FI «Υπηρεσία Μετανάστευσης και Ομογενοποίησης» 
(I.N.S., Immigration and Naturalization Service) ιδρύθηκε 
το 1864 με σκοπό την προστασία των εθνικών συνόρων 
και την επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας. Τη δε
καετία 1991-2000 έγιναν δεκτοί 9.095.417 μετανάστες ε
νώ οι λαθρομετανάστες υπολογίζονται στα 5 εκατομμύ
ρια (τα 2,7 είναι μεξικάνοι) με ρυθμό αύξησης 275.000 ε
τησίως.

Το 1970 ιδρύθηκε η «Δίωξη Ναρκωτικών» (D.E.A., Drug 
Enforcement Administration) για την προώθηση της συ
νεργασίας, εκπαίδευσης και ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ των υπηρεσιών εφαρμογής της νομοθεσίας των 
φαρμακευτικών και των ναρκωτικών ουσιών. Το 1982 η 
D.E.A. ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης 
“Timburon” συνελήφθησαν 495 άτομα και κατασχέθηκαν 
95 σκάφη και2.900τόνοι κολομβιανής μαριχουάνας! Στις 
Η.Π.Α. οι χρήστες ναρκωτικών ξεπερνούν τα 12,5 εκα
τομμύρια (1995).

Ομοσπονδιακή Υπηρεσία είναι και η «Μονάδα Οργανω
μένου Εγκλήματος και Εκβιασμών» (O.C.R.S., Organized 
Crime and Racketeering Unit). Στόχος της η καταπολέμη
ση του οργανωμένου εγκλήματος όπως η Μαφία ή «Cosa 
Nostra» (δική μας υπόθεση στα ιταλικά) που έχει διεισδύ- 
σει στον κρατικό μηχανισμό της χώρας. Αριθμεί περίπου 
3.000 μέλη οργανωμένα σε 25 «οικογένειες» που κατευ- 
θύνονται από την «Επιτροπή». Οι απαρχές της οργάνω
σης χρονολογούνται στα 1869 στη Ν.Ορλεάνη και σήμε
ρα ελέγχει μεγάλο μέρος του παράνομου εμπορίου ναρ
κωτικών, του παράνομου τζόγου και των κυκλωμάτων ε
κβιασμού και πορνείας. Στις Η.Π.Α. επίσης δραστηριο
ποιούνται και άλλες οργανωμένες εγκληματικές οργανώ
σεις όπως η ιαπωνική Yakuza, η κινέζικη Trias, τα κολομ- 
βιανά καρτέλ, η ρώσικη Μαφία κλπ

Το 1865 συστάθηκε η «Μυστική Υπηρεσία» (Secret 
Service) με σκοπό την αντιμετώπιση της παραχάραξης 
και της πλαστογραφίας. Με τη δολοφονία του Προέδρου 
McKinley (1901) το Κογκρέσο της ανάθεσε καθήκοντα 
προστασίας του Προέδρου, του προσωπικού του και κυ
βερνητικών αξιωματούχων και κτιρίων.

Το 1789 ιδρύθηκε το «Γραφείο Οινοπνευματωδών, Κα
πνού και Πυροβόλων Όπλων» (A.T.F.) με αντικείμενο την 
εφαρμογή της ομοσπονδιακής νομοθεσίας που αφορά 
το αλκοόλ, τον καπνό, τα πυροβόλα όπλα, τα εκρηκτικά 
και την έρευνα των εμπρησμών. Σημερινό του πονοκέφα
λο αποτελεί η διάδοση και χρήση των πυροβόλων όπλων. 
Το δικαίωμα της οπλοφορίας είναι συνταγματικά κατοχυ
ρωμένο και κυκλοφορούν περί τα 250 εκατομμύρια πυ
ροβόλα όπλα ενώ το 1998 οι εξαγωγές τους απέφεραν 
κέρδη άνω των 12 δις $. Όμως τα εγκλήματα με χρήση πυ
ροβόλων όπλων παρουσιάζον τεράστια έξαρση, ακόμα 
και στις παιδικές ηλικίες μέσα στα σχολεία. Το 1999 στο 
70% των 15.533 ανθρωποκτονιών (οι 671 στη Ν.Υόρκη) 
χρησιμοποιήθηκαν πυροβόλα όπλα.

Τέλος, άξια αναφοράς είναι το «Γραφείο Τελωνείων» 
(Bureau of Customs), που εξετάζει τα εμπορεύματα που 
εισάγονται στη χώρα και παραβάσεις που αφορούντο νό
μισμα και η «Υπηρεσία Εισοδήματος» (I.R.S., Internal 
Revenue Service). Η τελευταία ιδρύθηκε το 1862 για τη 
συλλογή των φόρων και την εφαρμογή της φορολογικής 
νομοθεσίας και είναι αυτή που το 1931 συνέλαβε τον δια-
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βόητο κακοποιό ΑΙ Capone και τον οδήγησε στη δικαιο
σύνη για φορολογικές παραβάσεις για τις οποίες καταδι
κάστηκε σε φυλάκιση 11 ετών.

Άλλες Υπηρεσίες Εφαρμογής 
Νομοθεσίας

Το 1835 ιδρύθηκαν οι «Ρέιντζερς του Τέξας» (Texas 
Rangers) όταν μια δύναμη 25 ανδρών, υπό την καθοδή
γηση του τοπικού Στρατιωτικού Διοικητή, δημιουργήθη- 
κε για την προστασία των πολιτών των πρώτων οικισμών 
της Πολιτείας απ’τους εχθρικούς Ινδιάνους, τους παρά
νομους και τις συμμορίες των μεξικάνων ληστών. Στις 
μέρες μας δε φορούν στολή αλλά διακρίνονται απ’το κα
πέλο και τις μπότες τύπου “western" και το παραδοσια
κό σήμα από μεξικάνικο μέταλλο καρφιτσωμένο στο 
πουκάμισο, πάνω απ’την αριστερή τσέπη. Έχουν κυ
ρίως προανακριτικά καθήκοντα ή λειτουργούν επικου
ρικά των κατά τόπους Αστυνομικών Υπηρεσιών.

Με την αλματώδη αύξηση του στόλου των οχημάτων 
και την επέκταση του οδικού δικτύου η οργάνωση της 
καθημερινής ζωής βασίστηκε στη χρήση του αυτοκινή
του. Έτσι αναπόφευκτα δημιουργήθηκαν σώματα περι
πολίας αυτοκινητοδρόμων, οι αρμοδιότητες των υπαλ
λήλων των οποίων (highway patrol officers) ποικίλουν α
πό Πολιτεία σε Πολιτεία.

Στις αγροτικές και κοινοτικές περιοχές το νόμο εφαρ
μόζει το «Τμήμα του Σερίφη» (Sheriff’s Department), έ
νας θεσμός αγγλοσαξονικής προέλευσης. Ο Σερίφης ή
ταν ο Νομάρχης και η εξουσία του εκπορευόταν απ’το 
Βασιλιά. Το Τμήμα του Σερίφη συχνά έχει επιπρόσθετα 
καθήκοντα όπως η διοίκηση της επαρχιακής φυλακής, η 
επίδοση δικογράφων και ο προσδιορισμός και η συλλο
γή των φόρων.

Τα Αστυνομικά Τμήματα των πόλεων αποτελούν την 
πλειονότητα και τον κορμό των Αστυνομικών Υπηρεσιών 
της χώρας. Χρηματοδοτούνται και λογοδοτούν στο Δή

μαρχο και διαθέτουν δομή και ιεραρχία στρατιωτικού 
τύπου. Τα καθήκοντάτους είναι αμιγώς αστυνομικά.

Ο αριθμός «911» είναι ο αριθμός κλήσης του «Κέ
ντρου Άμεσης Βοήθειας» σε Η.Π.Α. και Καναδά και είναι 
κοινός για Αστυνομία, Πυροσβεστική και Ασθενοφόρα. 
Ειδικά στις μεγαλουπόλεις τα Κέντρα αυτά είναι εξοπλι
σμένα με εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα ώστε να ε
ξυπηρετήσουν με επάρκεια την πληθώρα των εισερχό
μενων κλήσεων. Στο «Κέντρο» του Σικάγο, 3η πληθυ- 
σμιακά πόλη των Η.Π.Α. με 6.200.000 κατοίκους, ο μέ
σος ημερήσιος αριθμός κλήσεων φθάνει τις 12.300 και 
ο μέσος χρόνος ανταπόκρισης τα 6’. Στην πόλη υπάρ
χουν 25 Τμήματα με 16.500 προσωπικό έκτων οποίων οι 
13.500 αστυνομικοί.

Οι τάσεις προς το μέλλον
Με το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου άλλαξαν άρδην 

και οι προτεραιότητες στην αστυνόμευση και οι αστυνο
μικές υπηρεσίες της χώρας προσέθεσαν στις ανησυχίες 
τους και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Επιπλέον προωθείται η συγκρότηση ενός νέου «Υ
πουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας» για να αναλάβει 
την προστασία της χώρας από παρόμοιες απειλές α
φού οι υπάρχοντες κρατικοί μηχανισμοί αποδείχθη
καν ανεπαρκείς. Πρόκειται για έναν γιγαντιαίο γρα
φειοκρατικό μηχανισμό 170.000 υπαλλήλων που θα 
σταχυολογεί και θα αξιοποιεί στοιχεία τόσο των αστυ
νομικών και των μυστικών υπηρεσιών (F.B.I., C.I.A., 
N.S.A.), όσο και διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών και ι
διωτικών επιχειρήσεων (τράπεζες, ασφαλιστικές εται
ρείες). Πάντως δεδομένο είναι ότι η ηγέτιδα υπερδύ- 
ναμη της εποχής μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλή
ματα στην τήρηση του νόμου. Το μέλλον όσον αφορά 
την εγκληματικότητα προδιαγράφεται δυσοίωνο και 
ελπίδα όλων να διαψευστεί αυτή η πρόβλεψη. Ποιος 
ξέρει όμως, το μέλλον θα δείξει.
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Ϊ  ήμερα ο άνθρωπος 

έχει την αίσθηση ότι 
ζει σε νέα εποχή. Κε
ντρικό γνώρισμα της 
νέας εποχής είναι η 

ανακάλυψη της δυνάμε- 
ως του ανθρώπου, ο 
οποίος κυριαρχεί, κατά 
μεγάλο ποσοστό, επί της 
φύσεως. Γνωρίζει την αι
τία πολλών πραγμάτων.
Και επιδιώκει να καταστεί 
ο μόνος ρυθμιστής στα 
του οίκου του. Δεν στηρί
ζεται στο υπερβατικό.
Στηρίζεται περισσότερο 
στο γή'ίνο. Η δύναμή του 
έχει χάσει το μεταφυσικό 
της κέντρο. Και από 
υπερβατική κατέστη εν- 
δοκόσμια. Με άλλα λό
για: Δεν είναι ο Θεός που 
παρεμβαίνει, αλλά ο άν
θρωπος. Με αποτέλεσμα 
να θεωρεί ότι αυτοπροσ- 
διορίζεται και αυτοδιέπε-
ται.

Ο ενικός αριθμός στον πνευματικό κόσμο του παρελ
θόντος, γίνεται πληθυντικός στην εποχή μας. Από το 
ένα και ενιαίο κέντρο, που βρισκόταν πάνω από μας, 
οδηγηθήκαμε στον άνθρωπο ως κέντρο του σύμπαντος. 
Αλλά εφ’ όσον ο άνθρωπος στη γη δεν είναι ένας, αλλά 
πολλοί, φθάσαμε στον πολυκεντρισμό. Κάθε άνθρωπος, 
τώρα, διεκδικεί για τον εαυτό του την έννοια του κέ
ντρου. Η διεκδίκηση, όμως, αυτή δεν έχει πιά όρια. 
Οπως ο άνθρωπος έχει την απαίτηση να γίνει το κέντρο 
του κόσμου, κατά τον ίδιο τρόπο και τα έργα του προ
βάλλουν την ίδια αξίωση. Η επιστήμη, η φιλοσοφία, η 
τέχνη και κάθε άλλη μορφή ανθρώπινης εκδηλώσεως 
ζητούν την αυτονομία τους. Ο πολυκεντρισμός, πάλι, 
οδηγεί αφεύκτως στον σχετικισμό. Αφού δεν υπάρχει 
πια ενιαίο κέντρο με απόλυτη καθοριστική αξία, κανένα 
από τα πολλά κέντρα δεν μπορούν να διεκδικήσουν για 
τον εαυτό τους το απόλυτο. Το αποτέλεσμα είναι ότι κα
ταντούν σχετικά.

ΤΟΥ Το απόλυτο στην εποχή μας παύει να είναι κατα- 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ νοητό. Τα σεβαστά σχήματα του παρελθόντος, όπως 

ΜΠΑΜΠΙΛΗ * το Κράτ0ς η σ0φ(α η θρησκεία, η παράδοση, τα ήθη,

52

τα έθιμα και τόσα άλλα, περνούν σήμερα από τρομε
ρή δοκιμασία. Δεν καταλύονται, όμως, μόνο τα σεβα
στά σχήματα του παρελθόντος. Αλλά στον αναπότρε
πτο αυτό κατήφορο συμπαρασύρεται και κάθε αυθε
ντία είτε είναι αυτή υπερκόσμια, όπως ο Θεός, είτε εί
ναι γήϊνη, όπως ο κυβερνήτης, ο αρχηγός, ο δικαστής, 
ο πολιτικός, ο φιλόσοφος, ο ποιητής, ο δάσκαλος, ο 
πατέρας και άλλοι. Ετσι, λοιπόν, γίνεται φανερό ότι 
δύσκολα θα συναντήσει κανείς σήμερα, μέσα σ’ αυτή 
την ηθική και κοινωνική κατολίσθηση, πρότυπα οικο
γένειας, δασκάλου και πολιτικής. Πρότυπα τέτοια, 
που να εμπνέουν, γενικά, αισιοδοξία στους πολίτες, 
οράματα και ελπίδες και προπαντός ευγενείς φιλοδο
ξίες στον κόσμο της νεότητος.

Αποτέλεσμα της αρνήσεως του παρελθόντος είναι η 
τάση του ανθρώπου προς τον αυτοπροσδιορισμό. Εφό
σον το παρελθόν παύει να αποτελεί για τον άνθρωπο κα
θοριστική αξία, και κατά συνέπεια, χρήσιμο οδηγό του, ο 
άνθρωπος μένει με τον εαυτό του. Επειδή, όμως, από 
την φύση του δεν είναι δυνατόν να ζεί αθέσμως, βρίσκε
ται στην ανάγκη να ορίσει ο ίδιος τον εαυτό του. Να
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προσδιορίσει τους κανόνες της ζωής του και να δημι
ουργήσει την προσωπική του απροϋπόθετη ιστορία. Το 
γεγονός αυτό, καίτοι τον βοηθάει να συλλάβει κατά την 
μεγαλύτερη δυνατή ένταση την αξία του ατόμου του, εί
ναι όμως ευνόητο, ότι δεν τον βοηθάει να καταστεί πρό
σωπο. Το πρόσωπο δεν δημιουργείται με την άρνηση, 
αλλά με την ηθελημένη υποταγή στους νόμους που κεί- 
νται εκτός αυτού. Σε συνέπεια με τα παραπάνω, είναι το 
γεγονός ότι ο σημερινός άνθρωπος παραπαίει.

Στη φωνή της παραδόσεως, την οποία ο άνθρωπος 
έχει ολότελα απεμπολήσει, και η οποία ενίοτε τον προ
ειδοποιεί, για τον επικίνδυνο δρόμο που ακολουθεί, δεν 
δύναται να ανταποκριθεί θετικά. Ετσι, χωρίς έρμα και

ρουσιάζονται και κοινολογούνται γύρω μας.
Μια και ο άνθρωπος δεν διαμορφώνεται πιά από 

μια ηθική επιταγή που έρχεται απ’ έξω, αλλά ο ίδιος 
διαμορφώνει τον ηθικό του κώδικα συμπεριφοράς, ο 
εσωτερικός του χώρος, ως τόπος του πνευματικού 
του αγώνα, αναγκαστικά περιορίζεται. Και αφού έχα
σε την διάσταση του άνω, έχασε και τη διάσταση του 
μέσα. Εγινε επίπεδος και επιφανειακός. Ετσι, η κατά
λυση του υπερβατικού κέντρου, τον οδηγεί κατ’ ανά
γκην σε χαοτική αυτονομία. Ο άνθρωπος, όμως, είναι 
ανέτοιμος να διαχειρισθεί την αυτονομία που κατέ- 
κτησε. Και δεν είναι μόνο ανέτοιμος, αλλά και από 
την ίδια του την φύση ανίκανος. Η δύναμή του αυτή

γυμνός από ιδανικά, ακολουθεί τον συρμό, χωρίς τον 
προσανατολισμό της εξωτερικής υπερβατικής θεϊκής 
επιταγής. Στην επιθυμία του να αυτοπροσδιορισθεί ζη
τά να γνωρίσει. Επειδή, όμως, έπαυσε να θητεύει στην 
ιστορία, απώλεσε την ευκαιρία να ασκηθεί ηθικά στη γό
νιμη υποταγή που του επιβάλει η θητεία αυτή, προσπα
θώντας να προσδιορίσει ο ίδιος το ηθικό του δέον.

Ο σχετικισμός όμως, οδηγεί στην πολλαπλότητα του 
ηθικού δέοντος. Δεν υπάρχει ανώτερη γενικά παραδε
κτή ηθική εξουσία, που να ορίζει καθοριστικά το ηθικό 
δέον. Ετσι δεν είναι πια η ηθική που προσδιορίζει τον 
άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος την ηθική. Δεν είναι η ηθι
κή επιταγή, που έρχεται απ’ έξω, και η οποία διαμορ
φώνει τον χαρακτήρα του ανθρώπου, αλλά είναι εκείνος 
που διαμορφώνει ανάλογα την ηθική επιταγή. Σήμερα 
δεν είναι δυνατόν να βρούμε μια κεντρική ηθική αντίλη
ψη ανάμεσα στους ανθρώπους. Το γεγονός αυτό εξη
γεί αρκετά ικανοποιητικά, γιατί το αισθητήριό μας δεν 
ξεσηκώνεται, όπως άλλοτε, μπροστά στις τόσες και τό
σες ηθικές και υλικές αταξίες και στρεβλώσεις, που πα-

δεν του γεμίζει τον ψυχολογικό του χώρο. Αντίθετα, 
του δημιουργεί ανασφάλεια και σύγχυση.

Ωστόσο, ο άνθρωπος δεν πρέπει να ειδωλοποιήσει τις 
μεγάλες του κατακτήσεις. Ούτε να περιπέσει στο σύν
δρομο εξαρτήσεώς του από αυτές. Χωρίς αυτό, βέβαια, 
να σημαίνει ότι δεν πρέπει να αγωνίζεται και να εργάζε
ται για καινούργιες επιτεύξεις. Αν, όμως, εξαρτηθεί, κιν
δυνεύει να χαθεί ως μονάδα, ως πρόσωπο και ως οντό
τητα. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η ζωή του 
και το πραγματικό μεταχρονικό του μέλλον δεν ορίζεται 
από τα όποια δημιουργήματά του, αλλά από το πνεύμα 
του Θεού που ενυπάρχει στον άνθρωπο. 
□

* 0  Χαράλαμπος Μπαμπίλης, Δημοσιολόγος και Ειδικός 
σε θέματα Δημοσίας Διοικήσεως, Μέλος του Συνδέσμου 
Επιτελών Εθνικής Αμύνης, πρώην Ανώτερο Στέλεχος του 
υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως, έχει τιμηθεί 
από την Ακαδημία Αθηνών, με την διάκριση του επαίνου.
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜ. ΥΠΗΡ.
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ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΝΝΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ ΕΑ
ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜ ΕΛΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ΕΑ
ΚΑΝΛΗ ΝΙΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΑ ΧΙΟΥ
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΤΕΧΝ ΤΡΟΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΑΕΑ (ΔΚΑ)
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΑΕΑ (ΔΚΑ)
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥΡ ΕΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ - AT ΧΙΟΥ
ΛΕΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΙΟΣ ΤΜ ΤΕΧΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ - AT ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
ΛΩΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΛΑ ΦΙΛ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ - AT ΑΛΙΜΟΥ
ΜΑΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜ ΕΛΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ - ΑΣ ΛΙΘΗΝΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜ ΕΛΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ - AT ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΦΥΤ ΠΑΡ ΑΡΤΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ΕΑ
ΜΟΥΣΤΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Α/Β’- AT ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
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ΦΙΛΗΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ ΕΑ
ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ. ΔΗΜ. ΠΑΝ ΑΡ/ΚΑΣ - ΔΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤΕΒΕ
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΣΧ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΥ-ΑΥ ΑΙΓΙΟΥ
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΛΤ. ΕΜΜΑΝ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΜΑΡΒΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΧΗΜ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΑΙΔ.ΤΜΗΜΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΥΤ.ΠΑΡ/ΓΗΣ-ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΧΑΝΙΩΝ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΘ/ΤΕΛ
ΜΑΡΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ. ΑΝΑΣΤΑΣ. ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΖΩΊΚ.ΠΑΡ/ΓΗΣ ΑΣΤ.Α’-ΑΤ ΣΚΑΛΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε.Μ.ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ-ΤΜ.ΜΕΤ.-ΜΗΧΑΝ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΥΠ. ΑΣΦ. ΒΟΥΛΗΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΜΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΔΙΟΙΚ.&ΔΙΑΧ.ΕΡΓ ΥΠΑΣΤ.Α'-ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜ.
ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΠΛΗΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΘ
ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ ΘΕΩΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.Α’-ΑΤ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
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ΜΑΤΖΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΣΑΣ-ΣΤΡΑΤ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α.
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΕΙ-ΟΙΚ.ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΜΑΤΣΑΡΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΣΤ.Β'-ΥΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΜΑΤΣΑΡΟΚΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣ. ΑΕΙ-ΒΑΛΚ.ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΣΤ.Β'-ΥΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΜΑΤΣΙΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΙΔ/ΚΗ ΔΗΜ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝ ΑΣΤΥΝ.Α’-ΔΑΟΑ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΥΣΤΑΘ. ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-Δ/ΣΗ&Δ/ΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΚΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΘ. ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α’ AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ ΘΕΟΦ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΜΕΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΧΟΛ.ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΙ-ΣΧ.ΑΞ/ΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ. Ε.Α.
ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΣΕΡΡΩΝ
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ΜΕΣΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΕΣΟΔΙΑΚΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ 
ΜΗΤΑΚΙΔΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡ. 
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΜΗΤΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 
ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΗΤΣΑΓΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΜΗΤΣΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΜΗΤΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΜΗΤΤΑ ΑΙΜΙΛΙΑ 
ΜΙΑΜΗ ΑΓΛΑ ΪΑ 
ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΜΙΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΜΙΧΑ ΜΑΡΙΑ 
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ 
ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 
ΜΙΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΙΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΜΟΙΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΟΣΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 
ΜΟΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΜΟΥΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΜΟΥΚΑΝΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ 
ΜΟΥΚΟΥΛΗ ΑΛΙΚΗ 
ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑ 
ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤ. 
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡ. 
ΜΟΥΣΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡ. 
ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛ 
ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΜΠΑΓΛΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛ. 
ΜΠΑΊΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤ1Α 
ΜΠΑΊΡΑΜΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΜΠΑΊΡΑΜΙΣΛΗ ΕΛΕΝΗ 
ΜΠΑΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΗ ΚΑΛΛΙΑΝ©. 
ΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝ. 
ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΠΑΛΑΤΣΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡ. 
ΜΠΑΛΑΦΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 
ΜΠΑΛΚΑΜΟΥ ΝΙΚΗ 
ΜΠΑΛΟΥΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
ΜΠΑΛΤΑΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΠΑΛΤΖΩΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΜΠΑΝΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΜΠΑΝΤΙΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 
ΜΠΑΝΤΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 
ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡ.

ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧ.ΑΘΗΝΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΤΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΛ.
ΣΤΑΥΡΟΣ Δ.Π.ΘΡΑΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΗΛ.ΜΗΧ.ΤΕΧ.
ΑΠΟΣΤΟΛ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΕΦ.
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΣΧ.ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΙ-ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΕΩΡ.ΜΗΧ.-ΑΡΔΕΥΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΙΤΙΑΔΗΣ Δ.Π.ΘΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΙΝΩΝ.Δ/ΣΗ ΠΑΝΕΠ.ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΣΧ.ΜΟΝ.ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΕΜΜΑΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛ/ΓΙΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΤΕΧΝ-ΓΕΩΠ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ-ΣΧΟΛ.ΤΗΛΕΠΛΗΡ/ΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤ.ΠΑΝΕΠ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣ. ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
ΕΥΠΑΤΡΙΔ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΘ-ΣΧ.ΟΙΚΟ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΘΕΟΛ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΑΘΑΝΑΣ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΑΝΘ/ΜΙΑΣ&ΑΡΧ/ΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΕΤΡΟΠ. Α.Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΧΗΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜ.ΠΟΛ.ΤΕΧΝ.
ΘΕΟΔΩΡ. ΟΡΓ.&Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΝΑΓ. ΤΕΙ ΠΟΛ.ΕΡ.ΥΠΟΔ.ΠΑΤΡΩΝ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΑΝΤΕΛ. ΠΟΛΥΤΕΧ.-ΜΗΧ.ΒΙΟΜ.ΤΜ.ΒΟΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤΗΡ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΑΣ/ΠΑ ΦΥΣ.ΠΕΡΙΒ.-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡ. ΔΙΕΘ.&ΕΥΡΩΠ.ΣΠ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΎΦ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΧ.ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΕΙ
ΑΝΑΣΤΑΣ. ΣΧ.ΟΙΚ/ΚΩΝ Α.Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΠΑΙΔ.ΤΜ.ΔΜ.ΕΚΠ.

Π.Υ.-ΓΑΔΠΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΑΣΤ.Α’-ΑΤ ΑΕΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΔ ΑΛΕΞΑΝ/ΛΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α’ AT ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΑΣΤΎΝ.Α’-Α'ΑΤ ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΕΥΚΙΜΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΘ/ΤΕΛ/ΛΕΣΧΗ 
ΑΣΤΎΝ.Α’-ΓΑΔΠ ΑΝ.ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ/ΥΚΑ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΑΣΤ/ΚΟΣ
ΑΣΤ.Β'-ΑΤ ΚΗΠΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΚΡΑΤΑΣ 
ΑΣΤΎΝ.Α'-ΤΤ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΣΤΥΝ.Β'-ΤΑ ΑΡΓΟΥΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΙΛΚΙΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
Π.Υ.-ΑΤ ΧΑΝΙΩΝ 
ΑΣΤ/ΚΟΣ-ΥΑΠΚ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΘ/ΤΕΛ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΠΣΕΑ 
ΥΠΑΣΤ.Β’-ΔΑΘ/ΤΓΑ/ΓΕ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΕΕ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΑΣΤ.Β’-ΑΤ ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΑΣΤ.Β'-ΑΤ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΔΡΑΒΙΔΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΕΕ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤΠ ΑΡΤΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΑΤΣΙΚΗΣ-ΛΗΜΝΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΛΟΠΙΟΥ 
ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΕΡΡΩΝ 
ΥΠΑΣΤ.Α’-ΙΕ AT ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜ. ΥΠΗΡ.

ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΖΩΊΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠΟΔ.ΤΡ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
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ΜΠΑΣΟΥΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.Δ/ΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ Π.Υ.-ΑΔ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΠΑΣΤ.Β'-ΤΣΦ ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ
ΜΠΑΤΙΣΤΑΚΗ ΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΕΕ
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ΜΠΙΤΖΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔ. ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΙΛΚΙΣ
ΜΠΙΧΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Μ.Π.-ΤΜ.ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΜΠΛΑΝΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΕΟΛΟΓ. ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΜΠΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ&Δ/ΣΗ ΕΡΓΩΝ/ΛΑΡΙΣΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΒΑΤ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
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ΜΠΟΥΦΟ ΓΙΑΝΝΗ ΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΠΙΧ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΠΟΛ.ΕΠΙΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΤΕΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΜΥΡΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΟΛΟΥ
ΜΩΡΑΊΤΗ ΝΙΚΟΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΔΙΕΘ.&ΕΥΡ.ΣΠΟΥΔ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
ΜΩΡΑΊΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΜΩΡΑΊΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΣΥΝ/ΚΩΝ ΟΡΓ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ
ΜΩΥΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΘΝ.ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ-ΑΕΑ-ΔΑΠ
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΑΣΤ.Β' -ΑΔ ΠΕΛΛΑΣ
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΙΣΤ ΥΠΑΣΤ.Β’ Ε.Α.
ΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΤ.Β’-ΑΤ Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ
ΝΑΚΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΥΜΠΕΡ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΝΗΠΙΑΓ. Π.Υ.-ΚΛ.ΟΙΚ/ΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦ.
ΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΧ.ΗΛΕΚΤΡ.ΥΠ.ΠΛ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΜ.ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΑΡΤΑΣ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ
ΝΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
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ΝΑΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΝΑΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΕΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ Π.Υ.-Δ.Δ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΩΗΣ ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΧ.ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΑΣΤ.Α'-ΑΤ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΝΗΣΤΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΜΕ
ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣ. ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΝΕΠ.ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΜΕ
ΝΙΚΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΜ.ΦΙΛ/ΓΙΑΣ-ΠΑΝΕΠ.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΙΝΔΟΥ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΘΕΑΤΡ.ΕΠΙΣΤ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΤΜΔ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΊΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣ. ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΤΜ.ΜΗΧ/ΓΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ-ΔΑΔΑ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧ.ΗΛΕΚΤΡ.ΥΠ.ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝ. ΔΗΜΗΤΡ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ/ΤΕΛ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ ΔΗΜΗΤΡ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΣΧ.ΓΕΩΛΟΓ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΕΕΒ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΧ.ΕΠΙΣΚ.&ΕΠΙΣΚ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΙ ΑΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΠΔ
ΝΙΚΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΤΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΑΙΤ.ΟΡΓ.&ΕΚΜΕΤ.-ΤΕΙ ΚΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΠΑΤΡΩΝ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚ/ΚΟ ΤΜ. Π ΑΝ ΕΠ. Μ ΑΚΕΔΟΝ1 ΑΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΑΕΘ/ΥΑΤ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΣΧ.ΕΠ.&ΣΤΗΜ.ΠΛ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑΔ ΠΑΤΡΩΝ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΔ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΊΑ ΧΑΡΑΛΑΜ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΚΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΟΛΦΩ ΔΙΟΝΥΣ. ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤ.&ΙΣΤΟΡ.ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΧ.ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠ/ΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΤΑΔΙΟΥ
ΝΙΚΟΥ ΒΑΊΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΒΟΛΟΥ-ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΝΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ. ΑΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΘ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΝΤΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΓΎΜΝΑ/ΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΝΤΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣΑΘΑΝΑΣ. ΘΡΑΣΥΒ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΝΤΑΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΓΕΝΙΣΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΤΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧ.ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ.Α.Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΠΟΜ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΖΩΊΚ.&ΦΥΤ.ΠΑΡ. ΑΣΤ/ΚΟΣ
ΝΤΕΚΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΝΤΕΛΗ ΝΙΚΟΛ ETTA ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
ΝΤΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΝΤΕΛΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΒΆΤ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΝΤΖΑΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΒΆΤΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΝΤΖΟΥΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΙΤΕΑΣ
ΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΝΤΙΣΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΝΟΜΙΚΗ ΣΧ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΔΙΔ/ΧΟΥ
ΝΤΟΒΑΣ ΒΑΊΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΝΤΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΤΟΒΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕΙ ΠΟΛ.ΕΠ.& ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚ.ΑΘΗΝΩ ΥΠΑΣΤ.Α'-Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓ.ΔΑΠΑΝΩΝ
ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.Α’-ΥΑΘ
ΝΤΟΚΟΜΕ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΔΙΕΘΝ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΣΤ.Α’-ΤΔΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΤΟΥΜΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Φ.Π.Υ. ΑΘΗΝΩΝ-ΑΕΙ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΝΤΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΝΤΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΑΕΙ ΜΑΘΗΜ.ΤΜ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ-ΤΜ.ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΕΕ
ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΞΑΝΘΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΟΡ.ΒΙΟΛ.&ΓΕΝ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΤΕΒΕ
ΞΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΝ ΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΥΡΙΔ. ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛ/ΠΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΞΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ/ΚΟΣ-ΥΑΠΚ
ΞΟΥΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΗΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΆΤ ΠΑΤΡΩΝ
ΞΥΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΔ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΞΥΦΤΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΠΘ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡ. ΘΕΟΔΩΡ. Σ.Τ.Υ.Α. ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΙ ΟΙΚ.ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΕΑ/ΔΕΛ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΕΑ/ΔΕΛ
ΟΞΟΥΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΔΑΣ/ΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΡΛΩΦ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΥΠΑΣΤ.Ε.Α.
ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΘΩΜΑΣ ΣΧ.ΙΣΤ.ΕΘΝ,ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Π.Υ.-ΑΤ ΣΟΧΟΥ
ΟΥΡΛΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΟΥ ΑΘΑΝ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Γ AT ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΑΓΚΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΙΔΑΓ.ΔΗΜ.ΕΚΠΑΙΔ.ΑΘΗΝΑΣ ΑΣΤΎΝ.Α'-ΑΕΑ/ΔΓA
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝ. ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧΟΛ.ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡ.ΝΑΥΤΙΚ. ΑΣΤ/ΚΑΣ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜ. ΥΠΗΡ.

ΠΑΓΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΠΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΠΑΛΑΤΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΒΑΙΛΙΚΗ 
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΑΛΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ 
ΠΑΝΑΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ I. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡ 
ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ. 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 
ΠΑΝΑΓΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΠΑΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. 
ΠΑΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΠΑΝΟΥΣΗ ΜΑΡΘΑ 
ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΑ. 
ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. 
ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
ΠΑΝΤΑΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥ. 
ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. 
ΠΑΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΘΗΝΑ 
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ΠΑΝΤΕΡΗ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 
ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ. 
ΠΑΝΤΟΥΛΑ ΕΛΕΟΝΟΡΑ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΠΑΠΑΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛ. 
ΠΑΠΑΠΩΝΝΗ ΣΟΦΙΑ 
ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΓΎΡ. 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΛΥΜ. 
ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡ. 
ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΠΑΠΑΔΟΘΩΜΑΚΟΥ ΑΝΤ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ. 
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑ 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡ. 
ΠΑΠΑΊΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝ. 
ΠΑΠΑΊΩΑΝΝΟΥ ΑΡΕΤΗ 
ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΥ ΟΛΓΑ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΔΗΜ. 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑ 
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΕΙ ΑΓΡ/ΚΗΣ ΑΝ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΘΗΒΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΡΤΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΡΤΑΣ
ΑΡΓΥΡΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΑΣΤ.Α’-ΤΤΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΗΛΙΑΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΧΑΡΑΛΑΜΠ ΤΕΙ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α’ AT ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΙΝ/ΓΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΕΙ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΤΜ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β’ AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΓΡΗΓΟΡ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΤΕ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΠΟΥ-ΑΥ ΑΙΓΙΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΟΙΝΟΛ.ΤΕΧΝ.ΠΟΤΩ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΒΕ
ΘΕΟΦΑΝ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΔΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΈΩΡΓ.ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΡ ΑΣΤ/ΚΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠ ΣΜΥΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΘΑΝΑΣ. ΧΗΜ.-ΜΗΧ.ΠΑΝΕΠ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΩ ΑΧΑΊΑΣ
ΠΑΝΑΓ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΥΑΠΔ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΑΠΟΣΤΟΛ. ΣΤΥΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΠΔ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ-ΠΡΟΊΣ.ΑΕΑ
ΕΥΣΤΑΘΙ. ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝ.Β’-ΑΕΑ/ΔΕΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΑΣΤ.Α’-Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓ.ΔΑΠΑΝΩΝ
ΦΑΝΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΣΤ.ΠΑΝΕΠ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΙΟΙΚ.ΟΡΓ.ΜΟΝ.ΥΓ. ΑΣΤΥΝ.Β'-ΑΕΑ/ΔΑΠ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΒ/ΑΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΑΣΓΓΎΝ.Α’-ΓΑΔΠΔΕ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜ.ΟΙΚ/ΚΩΝ Ε. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΠ
ΒΛΑΣΙΟΣ Δ.Π.ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΜΗΧΑΝ/ΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΙΔ/ΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΕΘ.ΕΡΥ.ΟΙΚ.&ΠΟΛ.ΣΠ.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΥΠΑΣΤ.ΒΈ.Α.
ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΕΙ ΙΑΤΡ.ΕΡΓ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΜΔΘ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΓΟΤΙΣΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΤΜ.ΨΥΧΟΛΟΓΙ ΑΣ ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΤΥΝ.Β’-ΑΤ ΠΑΡΓΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΗΛΙΑΣ 10Σ ΣΧΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΠΙΧ.-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΓΡΗΓΟΡ. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠ.ΦΥΣ.ΑΓ.&ΑΘΛΗΤ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΗΝΑΣ ΙΣΤΟΡ.ΑΡΧ/ΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΑΡΓΟΥΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ+
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜ.ΙΣΤ.&ΑΡΧ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ Π.Υ.-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
ΠΑΝΑΓ. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣΊΒ' AT ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΕΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΣΤ.Β’-ΤΤ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ
ΣΑΒΒΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
ΑΝΑΣΤ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΑΣΤ.Β’-ΑΤ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΖΩΊΚ.ΠΑΡ/ΓΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΘΗΒΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΙ ΑΙΓΑΛΕΩ-ΒΙΒΛΙΟΘ/ΜΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΒΕ
ΗΛΙΑΣ ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Γ ΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛ/ΠΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤΥΝ.Α'-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΣΤ.Α'-ΤΔΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡ. Σ.Μ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α’ AT ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΙΟΣ ΒΑΘΜ. ΥΠΗΡ.

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΛΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝ. ΗΛΙΑΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΝ ΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΝ ΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤ. ΠΑΝΑΠΩΤ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΕΡΠΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛ. ΔΗΜΗΤΡ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛ. ΘΕΟΔΩΡ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡ.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΠΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡ.
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΜΕΝΕΛ.
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡ. ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΠΠΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΊΖΑ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΑΠΠΑ ΧΑΊΔΩ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ.
ΠΑΡΑΜΥΘΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛ. ΠΑΝΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΑΣΚ.
ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΑΡΠΟΥΤΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΑΛΑΜΑΣ
ΠΑΤΕΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΤΈΛ.
ΠΑΤΟΥΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΤΡΟΥΓΚΑ ΕΥΑΓΓΈΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛ. ΔΗΜΗΤΡ.
ΠΑΤΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΗ ΔΑΦΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΦΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡ.
ΠΑΧΟΥΜΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕΓΚΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΜΜΑΝ.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕΡΛΕΠΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤ
Π ΕΣΤΡΙΒΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΜΜΑΝ.
ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣ.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣ. ΠΑΝΑΓ.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣ. ΔΗΜΗΤΡ.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ.
ΠΕΤΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛ.
ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣ.
ΠΗΤΤΑ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΙΝΕΤΗ ΣΤΎΛΙΑΝΗ ΜΑΥΡΟΥΔ.
ΠΙΠΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΙΠΕΡΟΥΔΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΙΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜ.
ΠΙΤΣΙΔΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΙΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΛΑΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ.ΕΛ.ΑΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΓΕΩΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΕΙΔ.ΑΓΩΓ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΦΙΛΟΛ.ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΕΦΑΡ.ΠΛΗΡ.&ΠΟ 
ΠΑΙΔ/ΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΟΛΟΥ 
ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΤΜ.ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓ. 
ΑΕΙ ΣΑΜΟΥ-ΣΤ/ΚΗ&ΑΝΑΛ.ΕΠΙΣΤ. 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΑΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΦΙΛΟΣ.ΣΧ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΑΡΤΑΣ 
ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛ.ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ-ΤΕΙ ΔΡΑΜΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ-ΤΜ.ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡ. 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ. 
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΤΕΙΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 
ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜ.ΦΙΛΟΛ. 
ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ.&ΜΗΧ.ΥΠΟΔ.ΘΕΣ. 
ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ. 
ΑΕΙ-ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜ.ΜΑΘ. 
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-
ΤΜ.ΔΙΕΘ.ΟΙΚ.ΣΧ.&ΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ 
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΕ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΤΜ.ΜΗΧΑΝ. 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 
ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤ.Α.Π.Θ.
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΤΜ.-ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝ. 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠ.ΠΑΤΡΩΝ 
ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.ΜΑΚΕΔΟΝ. 
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 
ΤΜ.ΙΣΤΟΡ.ΑΡΧ/ΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΕΙ ΤΗΛΕΠΛ/ΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 
ΑΕΙ ΘΡΑΚΗΣ 
ΤΕΦΑΑ ΘΡΑΚΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 
ΑΕΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΝΗΠΙΑΓ. 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔ.ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΝΟΣΗΛΈΥΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΑΙΤΩΛΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΥΛΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ 
ΑΣΤ.Β’-ΑΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΥΠΑ7Τ Α'-ΛΑΑ
ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΑΣΤ.Β’-ΑΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΑΕΡ/ΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΝ ΡΟΔΟΥ 
ΑΣΤ,Α'-ΤΤ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
ΑΣΤ.Β’-ΔΑΑ/ΥΕΛ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΥΨΕΛΗΣ 
ΑΣΤ.Β'-ΔΤΑ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΥΠΑΣΤ.Β' Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΔΘ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΚΑΒΙΑΣ 
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΑΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΕΕΒΕ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α’ AT ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΣΤΥΝ/ΚΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΔΘ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΟΡΟΊΩΝ 
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΑΑ/ΥΕΛ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΚΑ/ΤΠΕ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΑΔΠ ΑΝ.ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΘ/Υ AT 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΑΣΤΥΝ.Α’ -AT ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΧΑΝΙΩΝ 
ΑΣΤ.Β’-ΔΤΕ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΜΕ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΠΔ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΕΕ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΥΖΩΝΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΒ/ΑΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤΕΒΕ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΑΣΤ.Α’ -Β’ AT ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΣΤ/ΚΟΣ Ε.Α.
ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΛΑΡΙΣΑΣ
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ΠΛΑΚΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΗΣΣΑΡ.
ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡ.
ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΥΡΤΩ ΑΘΑΝΑΣ.
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΛΑΤΣΙΚΟΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΛΕΞΙΔΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡ.
ΠΛΕΣΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝ.
ΠΛΗΘΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓ.
ΠΛΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΛΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡ.
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣ.
ΠΛΙΤΣΗ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤ
ΠΟΛΙΤΗ ΝΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΑΣΤΑΣ.
ΠΟΛΙΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΝΑΣΤΑΣ.
ΠΟΛΙΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣ.
ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣ.
ΠΟΛΥΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΟΡΑΒΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΑΡΑΛΑΜ.
ΠΟΤΣΕΠΗ ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣ.
ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΥΛΙΛΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΥΛΤΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡ.
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤ.
ΠΡΑΝΤΑΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΡΙΜΗΚΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΙΜΗΚΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΝΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΥΡΠΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΤΟΛ.
ΡΑΓΓΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΎΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΑΚΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛ. ΑΘΑΝΑΣ.
ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΡΑΣΓΕΛΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡ.
ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΑΧΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΡΑΧΩΒΙΤΣΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘ.
ΡΕΝΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣ.
ΡΕΝΤΙΦΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡ.
ΡΗΓΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΡΗΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡ.
ΡΙΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣ.
ΡΙΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΙΖΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΥΛΟΣ
ΡΙΣΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΡΟΔΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΑ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΘΩΡΙΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΠΑ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛ.
ΡΟΥΦΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛ
ΡΟΥΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΡΟΥΦΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛ.
ΣΑΒΒΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΦΡΟΣ.
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.ΛΟΠΣΤΙΚΗΣ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΕΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-Δ/ΣΗ ΜΟΝΎΓΕΙΑΣ 
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΧ.-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧ.ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΠΘ-ΤΜ. ΝΟΜΙΚΗΣ 
Α.Π ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΤΜ.ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΣΟΕΑΘΗΝΩΝ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΔΟΜ.ΕΡΓΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΔΗΜ.ΠΑΝΕΠ.ΘΡΑΚΗΣ 
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΠΟΛ.ΔΟΜ.ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΘΕΡΜ.ΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ 
ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓ.ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΕΙ ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΗΛ/ΓΩΝ 
ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓ. 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΒΟΛΟΥ-ΤΜ.ΜΗΧ. 
ΕΦ/ΝΗ ΠΛΗΡ/ΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΤΕΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜ.ΠΑΝΕΠ.ΘΡΑΚΗΣ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜ.ΕΠΙΣΤ.ΤΕΧΝ. 
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΑΕΙ-ΤΜ ,ΒΙΟΛ. ΠΑΤΡΩΝ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΕΙ-ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΑΠΘ-ΓΕΡΜΑΝ.ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
Δ.Π.ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΧ.ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
ΑΣΤΎΝ.Α’-ΚΛ.ΟΙΚ/ΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦ. 
ΑΣΤ.Β'-Α' AT ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΗΛΕΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ/ΥΠ Ε 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΠΔ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΕΡ/ΝΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΙΒ’ AT ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΙΒ’ ΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΥΠΑΣΤ.Β’-ΥΕΕΒΕ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΠ.ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΆΤ ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΑ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΘΕΡΜΗΣ 
Π.Υ.-ΑΔ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΑΣΤ.Β’-ΑΤ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΞΑΝΘΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Π.Υ.-ΑΔ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΘ/ΤΓΑ/ΓΕ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ 
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΡΟΣΑΤΟΥ 
ΥΠΑΣΤ.Α'-ΤΜ.ΑΣΦ.ΑΕΡ.ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΥΚΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΙΑ’ AT ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΔΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
ΥΠΑΣΤ.Α'-ΔΕΕ 
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.
Π.Υ.-ΤΑ ΛΑΜΙΑΣ 
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΑΑ 
+ΑΝΘ/ΜΟΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΑΣΤ.Β'-ΠΣΕΑ 
ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΔΑΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣΎΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΣ-ΥΑΒΕ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Δ.Δ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
Π.Υ.-ΑΤ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
ΑΣΤ.Α’-ΔΑΒ/ΑΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΙΕ AT ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΥΠΑΣΤ.Β’-ΥΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΥΠΑΣΤ.Β'-ΥΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΘ/ΤΕΛ/ΠΡΑΤΗΡΙΟ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠΟΔ.ΤΡ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΙΛΚΙΣ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜ.ΥΠΗΡ. I

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝ.Β’-ΔΔΑ/ΑΕΑ
ΣΑΊΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΑΠΘ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΤΟΥΜΠΑΣ
ΣΑΚΑΠΕΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜ.ΦΙΛΟΛΟΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΣΑΚΕΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΘ/ΚΗ ΣΧ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΑΣΤ.Α’-ΑΤ ΙΛΙΟΥ
ΣΑΞΙΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΚΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΑΠΑΚΟΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜ.ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΑΠΙΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΚΙΛΚΙΣ
ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜ,ΦΙΛ/ΓΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΣΑΡΑΚΗ ΚΑΛΟΤΙΝΑ ΘΕΟΦΑΝ. ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
ΣΑΡΑΦΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΑΡΗΓΕΩΡΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ .ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΑΡΜΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΤΜ.ΔΑΣ/ΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΘΗΒΩΝ
ΣΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΤ.Β’-ΤΔΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΔΡΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΡ/ΚΩΝ ΕΠ/ΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΔΡΑΚΑ ΖΩΗ ΜΑΓΔΑΛ. ΤΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΤΜ.ΔΑΣΟΠΟΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΔΡΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΟΙΚ.&ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΠΤ.ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΠ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΕΊΤΑΡΙΔΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΧΗΜΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΦΑΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΔΝ
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΑ ΤΕΦΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΠΟΔ.ΤΡ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ΣΕΡΕΤΗΣ ΔΗΜΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤ.Β’-ΑΔ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΗΦΑΚΗ-ΚΟΥΤΑΛΑΚΗ ΑΝΔ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Υ.-Α' AT ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΙΑΜΑΝΤΑΖΩΗ ΔΗΜΟΣΘ. ΤΜ.ΦΙΛ.ΠΑΙΔ.&ΨΥΧ/ΓΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΕΑ
ΣΙΑΜΑΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΙΑΜΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΣΙΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΙΔΑΓ.ΔΗΜ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΝΟΜ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΔΤ
ΣΙΔΕΡΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΛΙΑΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ Ν.ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚ. ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΤ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ
ΣΙΜΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΑΔΠ ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ
ΣΙΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΜΕ
ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΗΛΕΙΑΣ
ΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΒ. ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΧΑΊΑΣ
ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΣΤΕΛ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΙΣΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΚΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΙΤΣΑΝΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΕΣΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΕ
ΣΙΩΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣ. ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜ.ΠΛ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΙΓ’ AT ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΙΩΠΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΣΚΑΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΤΜ.ΛΟΠΣΤ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΥΠΑΣΤ.ΒΈ.Α.
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΥΠΑΤΗΣ
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΛ.ΕΡΓ.ΥΠΟΔΟΜ. ΑΣΤ.Α’-ΤΤΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α' AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣ. ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜ.ΔΙΑΧ.& ΠΛΗΡ. ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΣΚΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΕΛΕΤΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΣΚΟΥΝΤΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΧ.ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠ.ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΓ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΎΝ.Β’-ΑΕΑ/ΔΓΑ
ΣΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ
ΣΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΚΥΛΟΠΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΣΜ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΕΘ.&ΕΥΡΩΠ.ΣΠΟΥΔ.ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΧ ΓΈΩΠΟΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΣΟΥΛΟΥΝΙΑΣ ΕΜΜΑΝ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΤΟΥΜΠΑΣ
ΣΟΥΠΙΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΥΝ.Α'-ΔΑΟΑ
ΣΟΥΡΙΛΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΦ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΣΟΥΦΛΑ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣ. ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΣΠΑΝΕΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΧ.ΕΘΝ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΣΙΝΔΟΥ ΥΠΑΣΤ.Α’-ΑΤ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓ. ΤΕΙ ΘΕΣ/Ν1ΚΗΣ-ΣΧ.ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΣΠΙΤΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡ. ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΣΠΡΙΤΟΥ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣΎΑΘ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡ/ΡΧΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΑΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜ. ΥΠΗΡ. 1

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΤΕΧ.ΓΕΩΡ.ΠΡΟΪ. ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Σ.Μ.Υ.Ν. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΥΡΓΟΥ
ΣΤΑΛΛΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΑΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΤΜ.ΠΑΙΔ.-ΝΗΠΙΑΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ-ΓΑΔΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΤΑΝΗ ΧΑΡΟΥΛΑ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ Π.Υ.-Υ.Δ.ΤΑ.
ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΟΛΓΑ-ΚΩΝ/ΝΑ ΒΙΚΤΩΡ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤ.Α'-ΒΆΤ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΙΛ/ΚΗ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ. ΓΑΛ.ΦΙΛΟΛ. ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α.
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΕΒ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡ ΑΙΚΑΤΕΡ. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΔΙΟΙΚ/ΣΗ ΕΠ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΣΤΑΦΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΜΜΑΝ. ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝΕΠ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΤΎΠΟΔ.-ΑΤ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΣΤΕΜΠΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΤΕΡΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΜΟΝΙΑ ΕΠΙΣΤ.ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝ ΠΥ-ΑΤ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΜΗΧ/ΓΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΕΡΟΛ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜΔ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΘΕΟΔΩΡ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΝΘΡ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΠΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΤΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ ΗΛΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΜΑΘΗΜ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΧΑΝΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β' AT Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΒΟΛΟΥ
ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΣΤ.Β’-ΥΕΜ
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΚΑΔ.ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΣΦΥΡΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛΛΗΝ.ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΣΧΙΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΑΡΓΟΥΣ
ΣΧΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΙ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΣΤ.Α’-ΤΤ ΑΡΤΑΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ. ΜΑΡΙΑ ΝΗΠΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Π.Υ.-ΑΤ ΧΑΊΔΑΡΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡ. ΑΘΑΝΑΣ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΟΙΚ/ΚΟ ΥΠΑΣΤ.Β' Ε.Α.
ΤΑΒΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΤΕΧ.ΓΕΩΡΓ.ΠΡΟ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΕΑ/ΔΑΠ
ΤΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΔΠΘ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΤΑΚΟΥΜΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜ.ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΤΑΚΟΥΜΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜ.KOIΝ/ΚΗΣ ΕΡΓΑΣ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΣΤΎΛΙΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜ.ΠΑΙΔΑΓ. ΑΡΧ.-ΑΤ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΑΝΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΥ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝ. ΚΙΜΩΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑΤΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΙΑΤΡ. ΕΡΓΑΣΤ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΑΤΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΥΠΑΣΤ.Α’-ΥΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΙΑ’ AT ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΡΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣ. ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΕΡΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΤΖΑΒΙΔΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΤΖΑΝΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΓΑΔΠ Ν ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΠΑΣΤ.Β’-ΤΣΦ ΔΟΪΡΑΝΗΣ
ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΑΣΤ.Α’-ΤΤ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΤΖΕΦΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ.Β'-ΔΕΕ
ΤΖΗΚΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΥΠΑΣΤ.Α’-ΑΤ ΕΥΖΩΝΩΝ
ΤΖΙΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΒΑΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓ. ΤΟΥΡΙΣ.ΕΠΙΧ.ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΔΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΕΣΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΕΣΥΒΕ
ΤΖΙΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΩΜΑΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΤΖΙΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΖΙΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΖΙΝΤΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΖΙΟΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΖΙΟΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΕΛ
ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΜΑΡΓΙΤΣΑ ΑΕΙ ΟΙΚ.ΠΑΝΕΠ.ΧΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α’ AT ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΖΙΤΣΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧ.ΙΣΤΟΡ.ΕΘΝ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΤΖΟΥΛΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΦΙΛΟΛΟΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΜΗΧ.ΣΧΕΔ.-ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΙΟΣ ΒΑΘΜ. ΥΠΗΡ.

ΤΖΟΥΜΑΝΙΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΖΩΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΠΩΤ
ΤΙΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ ΟΜΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘ.
ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜ.
ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡ.
ΤΟΥΡΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤ.
ΤΡΑΧΑΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΡΕΝΙΣΙΟΥ ΣΤΕΛΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡ.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΡΙΜΠΟΥ ΒΑΊΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΡΙΤΣΑΡΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛ. ΔΗΜΗΤΡ.
ΤΡΙΧΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ
ΤΡΟΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡ.
ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΑΒΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣ.
ΤΣΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΠΡΟΔΡΟΜ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ. ΗΛΙΑΣ
ΤΣΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΣΑΓΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡ.
ΤΣΑΔΗΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΣΑΊΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ.
ΤΣΑΚΩΝΑ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΣΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ
ΤΣΑΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣ.
ΤΣΑΝΤΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΑΡΤΣΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝ.
ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡ.
ΤΣΑΤΣΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΣΕΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓ.
ΤΣΕΛΕΚΙΔΟΥ ΣΙΝΟΥΛΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΤΣΕΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΒΑΡΣΑΜΗ
ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡ.
ΤΣΕΝΕ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΣΕΠΡΑΊΛΙΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΥ ΑΡΓΎΡ. ΣΤΑΜΑΤ.
ΤΣΕΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΑΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΣΙΑΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΤΣΙΑΚΛΑΓΚΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚ. ΜΗΝΑΣ
ΤΣΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ
ΤΣΙΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣ.
ΤΣΙΑΠΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝ.
ΤΣΙΑΠΛΕ ΠΑΓΩΝΑ ΘΩΜΑΣ
ΤΣΙΑΠΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ.
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ.
ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΚΝΗ ΜΑΡΚΕΛΑ ΧΡΙΣΤΟΦ.
ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣ.
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡ.
ΤΣΙ ΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΜΑΓΕΩΡΓΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ.
ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣΙΩΑΝΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤ.
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. ΠΑΝΑΓ.

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΟΙΚ/ΚΗ ΕΠ1ΣΤ. 
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤ.
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧ.ΜΟΝ.ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΣΧ.ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΔΟΜ.ΕΡΓΩΝ 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΒΙΟΜΗΧ.ΠΛΗΡ. 
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΠΑΙΔΟΒΡΕΦΟΝ. 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ-ΑΕΙ 
ΑΕΙ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΧ.ΓΡΑΦ.ΤΕΧΝΩΝ 
Σ.Μ.Υ.Ν.
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΤΕΦΑΑΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧ.Δ/ΣΗΣ ΟΙΚ.-ΤΤΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚ/ΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΑΙΔ.ΑΚΑΔ.ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΒΆΙΓΑΙΟΥ 
ΕΠΙΣΤ.ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΛ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΤΜ.ΖΩΊΚ.ΠΑΡΑΓ. 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΒΙΟΜ.-ΠΛΗΡ.
ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΙΣΤΩΝ 
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΤΜ.ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ. 
ΑΕΙ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΕΙ ΓΈΟΠΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΦΥΣΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΕΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΜ.ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 
ΕΜΠ
ΜΕΤ/ΚΟ ΞΕΝ.ΓΛ.ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝ.-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ-ΤΜ.ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΣΕΛΕΤΕ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΜΥΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜ. ΡΟΔΟΥ 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΙΧΘΥΟΚ.&ΑΛΙΕΙΑΣ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΡΙΣΤΟΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΕΦΑΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΛΗΡ/ΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΥΡΩΝΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Α'AT ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΠ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 
ΑΣΤ.Α’-Α’ ΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΗΠΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΧΑΝΙΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΒΕ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΣΤΑΚΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓ.ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΕΤΥΑΠ/ΚΥΥΑΠ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΣΤΥΝ.Α’-ΓΑΔΠΔΕ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 
ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΔ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΘ/ΥΑΤ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜΔ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΑΣΤ.Α'-ΥΕΣΥΒΕ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΟΡΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΡΟΥΔΑΔΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΨΥΧΙΚΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΜΕ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΚΑΛΑΣ 
ΑΣΤΎΝ.Β’ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΣΤ.Β’-ΔΑΑ
ΑΣΤΥΝ.ΥΠΟΔ.-Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΟΡΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΟΛΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΓΑΔΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Β' AT ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΠΔ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΑΣΤ.Β’-ΑΔ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΆΤ ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΑ/ΤΕΛ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜΔ ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ 
ΠΥ-ΑΤΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΥΠΑΣΤ.Β' Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΣΤ.Β’-ΔΑΕΘ
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓ.ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΑΕΡ/ΝΑ ΧΑΝΙΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤΑ
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

„  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜ. ΥΠΗΡ.

ΤΣΙΜΠΟΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΜΗΧ/ΓΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ/ΤΕΛ
ΤΣΙΟΔΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.
ΤΣΙΟΛΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔ. ΑΕΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΤΣΙΟΜΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΑΕΑ
ΤΣΙΟΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΤΣΙΟΥΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ

ΕΥΑΝΘΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΔΤΕ

ΤΣΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΕΧΝ.ΓΡ.ΕΠΙΣΤΗΜ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΤΣΙΠΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΤΣΙΡΙΓΚΑ ΝΑΥΣΙΚΑ 
ΤΣΙΡΟΥΔΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΡΑΚ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΕΥΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΝΗΠ/ΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΙ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΛΑΜΙΑΣ
ΞΑΝΘΟΥΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΒΟΛΟΥ-ΤΜ.ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.

ΤΣΙΤΣΙΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΔΑΠΟΝΟΝΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΤΣΙΤΣΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΞΑΝΘΗΣ-ΜΗΧ.ΠΑΡ. ΑΣΤΥΝ.Α'-ΤΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΤΣΙΦΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΣΙΦΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝ. ΑΠΟΣΤΟΛ. ΤΕΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΔΘ
ΤΣΙΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ \ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΤΣΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝ.ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΤΣΙΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΕΑ/ΔΑΠ
ΤΣΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΣΠΥΡΙΔ. ΓΕΩΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΤΣΟΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΗΣΗΣ ΑΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΣΧ.ΜΑΘΗΜΑΤ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΣΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΤΜ.ΗΛ.ΜΗΧ/ΓΩΝ Η/Υ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΔ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΣΟΠΕΛΑ ΔΙΟΝΗΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡ. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ. ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ-ΑΕΑ/ΔΓA
ΤΣΟΥΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤ.Α’-ΣΜΕ
ΤΣΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡ. ΣΧ.ΜΟΝ.ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΤΣΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΘΕΜΙΣΤ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΣΠΡΟΤΥΡΓΟΥ
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧ.&ΑΡΔ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΣΧ.ΕΘΝ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΣΩΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΜΠ ΜΗΧ/ΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΑΕΑ
ΤΣΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΜ.ΜΗΧ/ΠΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
ΤΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.Ε.Α.
ΦΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΥΠΑΣΤ.ΒΈ.Α.
ΦΑΛΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΑΝΘΙΠ. ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΙΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΦΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΙΝ/ΠΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΗΛ.ΥΠΟΛ.ΣΥΣΤ. ΑΝΘ/ΜΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜ.-ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΤ ΠΑΤΡΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΕΙ ΜΗΧ/ΠΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΆΤ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΦΑΣΟΥΛΑ ΑΝΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛ.ΜΟΝ.ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ-ΣΧ.ΤΕΧΝ.ΓΕΩΠ. ΑΣΤ.Β’-ΓΑΔΘ
ΦΕΝΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡ ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΕΦΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑΔ ΠΑΤΡΩΝ
ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑΔ ΠΑΤΡΩΝ
ΦΕΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΤΑ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΣΧ.ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣΟΑΤ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΛΙΚΗ ΦΡΕΙΔΕΡ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΝΕΡΑ ΙΔΑΣ
ΦΛΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΣΑΡΩΝ ΙΔΑΣ
ΦΛΕΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
ΦΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΦΛΟΥΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑ
ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛ.ΜΟΝ.ΥΠΑΞ.ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΤΟΥΝΑΣ
ΦΟΥΝΤΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΕΙ ΑΚΟΥΣΤ.ΤΕΧΝ.ΜΟΥΣ.ΡΕΘΥΜΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
ΦΟΥΝΤ0 ΥΚΙΔΟΥ ΕΥΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/Ν1ΚΗΣ-ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΟΠΚΕ ΑΔ ΔΡΑΜΑΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΑΡΓΎΡΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΜΔ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΦΟΥΣΚΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΕΜΜΑΝ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΤΜ.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Ε' ΥΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΤΥΝ.Β’-ΥΑΒΕ
ΦΟΥΦΛΙΑΣ ΒΛΑΣΗΣ ΖΙΩΓΚΟΥ Π ΔΑΠΟΠΟΝΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΠΣΕ
ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΡΑΚ. ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΕΒ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΘΕΣ/Ν 1ΚΗΣ-ΤΜ.ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΑΣΤ.Α’-ΑΤ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΝΔΗ ΑΜΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΚΡ.ΠΑΝΕΠ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΦΤΥΛΙΤΑΚΗ ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤ. ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΧΑΝΙΩΝ
ΦΩΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΕΑ
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΤΜ.ΛΟΓ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΦΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔ. ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΦΩΤΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ
ΦΩΤΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΕΜΦΕ-ΕΜΠ ΑΘΗΝΩΝ Π.Υ.-ΑΔ ΑΡΤΑΣ
ΦΩΤΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΤΑ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.Α’-ΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΦΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΓ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΧΑΊΔΕΥΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΥΠΑΣΤ.ΒΈ.Α.
ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε.Α.
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜ.ΥΠΗΡ. 1

ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΥΡΩΝΑ
ΧΑΛΙΚΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜ. ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΣΧ.ΣΤ/ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΒΛΥΧΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΧΑΛΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΣΧ.ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔΑΧΑΊΑΣ
ΧΑΛΚΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΟΦΑΝ. ΜΑΘΗΜΑΤ.&ΦΥΣ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΣΤ/ΚΟΣ-ΔΤΕ
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΑ/ΥΕΛ

ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΜΟΝ.ΥΓ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΧΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ.-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΧΑΝΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΥΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΑΝΤΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΛ.ΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ-ΤΜ.ΓΕΩΠΛ.&ΤΟΠΟΓ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΣΕΡΡΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΣΤΥΛΙΑΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΣΤ,Α’-ΤΤ ΔΙΟΔΙΩΝ ΣΧΗΜΑΤΑΡ

ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΑΠΘ-ΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΘ
ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠ.Α’-Β’ΑΤ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΟΚΡ.ΠΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΧΑΡΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΕΙ-ΑΣΟΕ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑΒΕ
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΓΔ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΕΝΙΣΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙ ΑΔΗΣ ΔΗΜ. ΗΛΙΑΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΧΑΤΖΗΒΓΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΣΤ.ΠΑΝΕΠ.ΜΑΚΕΔΟΝ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤΠ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜ.ΚΟΙΝ/ΠΑΣ ΑΣΤΥΝ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ-ΑΔ ΠΕΛΛΑΣ
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΚΡ. ΘΕΟΔΩΡ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΣΤ.Β’-ΤΤ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ
ΧΑΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-Β' AT ΛΑΡΙΣΑΣ
ΧΑΤΖΗΚΩΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΠΟΣΤΟΛ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΣΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΦΙΛΥΡΑΣ
ΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΧΑΧΑΜΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ +ΑΡΧ/ΚΑΣ
ΧΕΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΘΩΜΑΣ ΣΧ.ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΧΙΛΙΑΡΧΑΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α' AT ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΛΕΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΧΟΛΕΒΑ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ.ΙΣΤΟΡ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΞΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΦΙΛΙΠΠΙΔΑΣ
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΑΕΙ ΑΣΤ.Β’-ΤΑ ΛΑΜΙΑΣ
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΑΕΙ ΑΣΤ,Β'-ΤΑ ΛΑΜΙΑΣ
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΩΝ/ΝΤΙΑ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ-ΣΧ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΧΟΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ΧΟΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΧΟΝΤΖΙΑΣ ΗΛΙΑΣ-ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΧΟΡΕΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΥΠΑΣΤ.Α’-ΑΤ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΧΡΙΣΤΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΛΕΝΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧ.ΠΟΛΥΤ.ΠΑΤΡΑΣ ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ-ΚΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝ. ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΟΛ/ΚΩΝ ΕΠ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΕΆΤ ΠΑΤΡΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΠΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ,Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΠΥΡΓΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓ/ΚΟ ΤΜ.ΡΟΔΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΒΆΤ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝ ΑΝΑΣΤΑΣ. ΣΧ.ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΟΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΡΥΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ-ΑΤ ΒΡΥΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡ. ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΑΕΙ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΥΝ,Α’-ΥΑΒΕ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΑΛΕΞΑΝΔ. ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΑΑ
ΧΡΟΥΣΟΥ ΕΛΙΖΑΜΠΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΑΤ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜ.ΤΕΧΝ.ΨΗΦ.ΣΥΣΤ Π.Υ.-ΑΤ ΛΕΥΚΙΜΗΣ
ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΚΛ.Α.Α.& ΤΑΞΗΣ
ΨΑΡΑΚΗ ΑΡΟΔΑΜΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΦ.ΤΕΧ.&ΣΧ.ΣΥΣΤ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΓ.Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΤ.Α’-ΑΤ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΨΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡ. ΤΕΙ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΨΑΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ.ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΣΤ.Α’-ΔΑΑ
ΨΕΜΜΑΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣ. ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΨΥΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΑΕΙ ΧΗΜΙΚΟ ΤΜ.ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΝΑ
ΨΥΧΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Π.Υ.-ΑΤ ΜΟΙΡΩΝ
ΨΥΧΟΓΎΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΨΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΤΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ. ΥΠΑΣΤ.Α’ -AT ΕΔΕΣΣΑΣ
ΨΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧ.ΠΛΟΙΑΡ.ΕΜΠ.ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΤ ΔΡΑΜΑΣ
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ε ιικ ιιρ ίιιια
ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ»

Αιοργανώθηκε με επιτυχία από 
30.1.2003 έως 12.1.2003 Έκθεση αφί- 
σας με θέμα: «Η Ευρώπη ενωμένη κα
τά της δουλείας». Η Έκθεση την οποία 

διοργάνωσε το Υπουργείο Δημό
σιας Τάξης σε συνεργασία με την 
Ομάδα Καταπολέμησης Εμπο
ρίας Ανθρώπων (Ο.Κ.Ε.Α.) και τη 
γαλλική μη κυβερνητική Οργάνω
ση C.C.E.M., περιλάμβανε περισ
σότερα από 40 έργα Ευρωπαίων 
καλλιτεχνών και φιλοξενήθηκε 
στο Πνευματικό Κέντρο του Δή
μου Αθηναίων..

Η συγκεκριμένη Έκθεση έχει 
φιλοξενηθεί σε μεγάλες ευρωπαϊ
κές χώρες, καθώς και στο Διε
θνές Κέντρο των Ηνωμένων 
Εθνών στη Βιέννη.

Την Έκθεση εγκαινίασε ο Αρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας και Πρόε
δρος της Ο.Κ.Ε.Α Αντιστράτηγος κ. Φώ
τιος Νασιάκος και παρέστησαν ο Υπαρ- 
χηγός του Σώματος Αντιστράτηγος κ. 
Σπυρίδων Τσάκος, ο Προϊστάμενος Επι
τελείου Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης. Πα- 
νηγυράκης, ο Γενικός Αστυνομικός Διευ
θυντής Αττικής Υποστράτηγος κ. Γεώρ
γιος Αγγελάκος και πολλοί ανώτατοι και 
ανώτεροι αξιωματικοί της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Την εκδήλωση τίμησαν με 
την παρουσία τους, ο διευθυντής της Γε
νικής Γραμματείας Ισότητας Φρέντυ 
Αντωνόπουλος, η σύζυγος του πρέσβη 
των Η.Π.Α. στην Ελλάδα κα Μίλλερ κα
θώς και πολλοί εκπρόσωποι κοινωνικών 
οργανώσεων και άλλων φορέων.

Αναφερόμενος στη διάσταση του προ
βλήματος της εμπορίας ανθρώπων και 
στην προσπάθεια αντιμετώπισης του, ο 
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Φώ
τιος Νασιάκος, δήλωσε χαρακτηριστικά: 
«Στις σύγχρονες κοινωνίες, η έννοια του 
πολιτισμού ταυτίζεται με την ανθρώπινη 
αξία. Έμπνευση, όμως, για τη δημιουργία 
των έργων της Έκθεσης αποτελεί το διε
θνές φαινόμενο που ονομάζεται εμπορία 
ανθρώπων. Μια μορφή ανθρώπινης σκλα
βιάς και εμπορίου σάρκας που συνιστά 
σοβαρότατη προσβολή των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και προσβάλει τον πολιτισμό 
και την κουλτούρα της χώρας μας και κά
θε πολιτισμένης χώρας.

Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και το

Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στην 
προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημα, προχώρησαν, τον Απρίλιο του 
2001, στη σύσταση της Ομάδας Καταπο
λέμησης Εμπορίας Ανθρώπων (Ο.Κ.Ε.Α.), 
της οποίας έχω την τιμή να προΐσταμαι.

Όπως είναι γνωστό, η Ο.Κ.Ε.Α. είναι ένα 
Ειδικό Συντονιστικό Όργανο, με διυπουρ

γική και διεπιστημονική σύνθεση, με κε
ντρικό στόχο την αποτελεσματική αντιμε
τώπιση του φαινομένου.

Η Ομάδα Καταπολέμησης Εμπορίας 
Ανθρώπων έχει αφυπνίσει συνειδήσεις. 
Σε συνεργασία με τους συναρμόδιου φο
ρείς αναλύει, σχεδιάζει, θεσμοθετεί και 
είναι ανοιχτή σε κάθε επικοινωνία προκει- 
μένου να υπάρξει εποικοδομητικός διά
λογος και λύσεις.

Στους 20 μήνες λειτουργίας της η

Ο.Κ.Ε.Α. ανέπτυξε αξιόλογη δράση και το 
έργο της αποδείχθηκε ιδιαίτερα παραγω
γικό.

Μεταξύ πολλών άλλων:
- Συνέταξε το πρώτο σχέδιο νόμου για 

την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώ
πων, που ήδη αποτελεί νόμο του κράτους 
(Ν.3064/02 Φ.Ε.Κ. 248 τ.α).

- Δημιούργησε ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων που περιλαμβάνει μελέ
τες, συμβάσεις και νομικούς προ
βληματισμούς σχετικά με την εμπο
ρία ανθρώπων.

- Σε συνεργασία με την Αστυνομι
κή Ακαδημία συμπεριέλαβε, στα 
αντικείμενα διδασκαλίας των αστυ
νομικών, όλων των βαθμιδών εκπαί
δευσης, την ανάπτυξη των παραμέ
τρων που συνθέτουν το πρόβλημα. 
Παράλληλα, το Αρχηγείο της Ελλη
νικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της 
αντιεγκληματικής πολιτικής, έθεσε 
την αντιμετώπιση του φαινομένου,

ως απόλυτη προτεραιότητα δράσης από 
τις αστυνομικές υπηρεσίες.

Η Ο.Κ.Ε.Α. προχώρησε επίσης σε μια 
εκτεταμένη εκστρατεία ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας.

Η έκθεση αφίσας με θέμα «Η Ευρώπη 
ενωμένη κατά της δουλείας», εντάσσεται 
στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας. Ελπί
ζοντας πέρα από την πολιτιστική της διά
σταση, να αποτελέσει τη βάση για ένα γό
νιμο και δημιουργικό προβληματισμό».

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ 
ΤΗΣ Α.Δ. ΚΙΛΚΙΣ

Πραγματοποιήθηκαν στο Κιλκίς, με κάθε επισημότητα τα εγκαίνια του νεοανεγερ- 
θέντος ιδιόκτητου κτιρίου της Α.Δ. Κιλκίς, από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. 
Μιχάλη Χρυσοχόίδη. Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, ο Υφυπουργός 

Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γεώργιος Φλωρίδης, ο Νομάρχης Κιλκίς κ. Γεώργιος 
Παραστατίδης, ο Δήμαρχος της πόλης, ο Γεν. Αστυν. Διευθυντής Περκρ. Κεντρικής 
Μακεδονίας Υποστράτηγος κ. Παναγιώτης Βιολιντζής, ο Διοικητής της 6ης Μεραρ
χίας, οι τοπικές Αρχές της περιοχής και πλήθος κόσμου.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη εκσυγχρονι
σμού και αναβάθμισης της θέσης του Αστυνομικού ως εργαζόμενου.

Ο Διευθυ\πής της Α.Δ. Κιλ
κίς, Αστυν. ΔΛπής κ. Περικλής 
Πασχαλίδης, στη σύντομη ομι
λία του αναφέρθηκε στο ιστο
ρικό ανέγερσης του Αστυνομι
κού Μεγάρου και στην εν γένει 
δραστηριότητα της Αστυνομι
κής Διεύθυνσης μέσα στο 
πλαίσιο εφαρμογής του προ
γράμματος αντιεγκληματικής 
δράσης του Αρχηγείου.
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τολικής Ευρώπης για την εξέταση 
και αντιμετώπιση του διασυνορια
κού εγκλήματος. Σκοπός της εν λό
γω συνάντησης ήταν η διαπροσω
πική γνωριμία των υπεύθυνων για 
θέματα Ασφάλειας και Αστυνόμευ
σης αστυνομικών της Ν.Α. Ευρώ
πης, η εξεύρεση τρόπων αποτελε
σματικής και ουσιαστικής συνεργα
σίας σε ζητήματα που αφορούν το 
οργανωμένο έγκλημα, την εκμε
τάλλευση γυναικών και παιδιών, τα 
ναρκωτικά και γενικά, μορφές αντι
μετώπισης του διασυνοριακού 
εγκλήματος και της σύγχρονης 
μορφής βίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν 
Αστυνομικοί Διευθυντές από την 
Αλβανία, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Ο.Δ. 
Γιουγκοσλαβίας, Π.Γ.Δ.Μ., Βουλγα
ρία, Ρουμανία, Ρωσία, Κύπρο, 
Τουρκία, καθώς και από το γραφείο 
SECI στην Ρουμανία.

Από ελληνικής πλευράς συμμε
τείχαν, ο Γενικός Αστυνομικός 
Δ/ντής Θεσσαλονίκης Υποστράτη
γος κ Νικηφόρος Τζατζάκης, οι Γε
νικοί Αστυνομικοί Δ/ντές Περιφέρει

ας Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, 
Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολι
κής Μακεδονίας - Θράκης, οι Αστυ
νομικοί Δ/ντές των Αστυνομικών 

Δ/νσεων Θε
σπρωτίας, Ιω- 
αννίνων, Κα
στοριάς, Φλώ
ρινας, Πέλ
λας, Κιλκίς, 
Σερρών, Δρά
μας, Ξάνθης, 
Ροδόπης, Αλε
ξανδρούπο
λης, Ορεστιά-

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΕΚ
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αθήνα
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα έγινε στην Σχολή Μετεκπαίδευ

σης και Επιμόρφωσης στη Ν. Φιλαδέλφεια, η τελετή απονο
μής των πτυχίων 
στους ογδόντα 
πέντε αποφοί
τους σπουδα
στές Αστυνό
μους Α' και Β’ 
του Τ.Ε.Μ. επσε- 
λών - στελεχών 
της ΚΖ εκπαιδευ
τικής σειράς του 
έτους 2002-2003 
από τον Γενικό 
Επιθεωρητή Ελ
ληνικής Αστυνο
μίας Αντιστράτηγο κ Χαράλαμπο Χριστοφαρεΐζη.

Θεσσαλονίκη
Ανάλογη εκδήλωση την ίδια ημέρα και ώρα πραγματο

ποιήθηκε και στο Παράρτημα της Σχολής Μετεκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης στη Θεσσαλονίκη όπου τα πτυχία στους 
τριάντα εννέα αποφοιτούντες Αστυνόμους Β’ απενεμήθη- 
σαν από τον Δ/ντή Δ/νσεως Αστυν. Επιχ. Θεσσαλονίκης Τα-

ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ Α.Δ. ΧΙΟΥ

το Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο της Χίου 
βραβεύθηκαν τα έργα ζωγραφικής και 
Μικρής Ιστορίας, μαθητών Α’ βάθμιας 

και Β’ βάθ- 
μιας εκπαί
δευσης, μετά 
από προηγη- 
θέντα σχετικό 
διαγω νισμό 
που διοργα- 
νώθηκε από 
την Α.Δ. Χίου 
στο πλαίσιο

της πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων 
και ειδικότερα της «Κυκλοφοριακής Αγωγής 
των Μαθητών».Στους πρωτεύσαντες μαθη
τές δόθηκαν χρηματικά βραβεία συνολικού 
ύψους 1.350 ευρώ. Χορηγοί των χρηματι
κών ποσών των βραβείων ήταν: η Ιερά Μη
τρόπολη Χίου, ο Δήμος Χίου, η Ε.Α.Υ.Ν. Χί

ου και οι Αστυνομικοί Υπάλληλοι 
της Α.Δ. Χίου.

Α πό τη Γενική Αστυνομική Διεύ
θυνση Θεσσαλονίκης, διοργα- 
νώθηκε η 2η Συνάντηση Αστυ

νομικών των Χωρών της Νοτιοανα-

δας, οι Δ/ντές των Δ/νσεων της 
Γ.Α.Δ.Θεσ/νίκης, ο Δ/ντής της 
Υ.Ε.Ε.Β.Ε., οι Αστυνομικοί Δ/ντές 
και Υποδ/ντές της Δ/νσης Ασφαλεί
ας Θεσ/νίκης, οι Διοικητές των Α.Τ. 
Πλατείας Δημοκρατίας - Λευκού 
Πύργου - Δενδροποτάμου - Ανω 
Πόλης και Τούμπας, καθώς και οι 
Διοικητές των Τμημάτων Ασφαλεί
ας Θεσσαλονίκης.

ξίαρχο Ιωάννη Λοΐζο ως εκπρόσωπο του Γενικού Αστν 
Δ/ντη Θεσσαλονίκης Υποστράτηγο κ. Νικηφόρο Τζατζάκη.

2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΤΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ
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ειικιιρηιτα
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟ- 
ΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗΝ 
Α.Δ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΗΑ.Δ. Ευρυτανίας οργάνω
σε διημερίδα στο Συνε- 
δριακό Κέντρο του Δή
μου Καρπενησιού, με θέμα

τα: 1) «Τροχαία Ατυχήματα 
και πρόληψη τους» και 2) 
«Ναρκωτικές, Εξαρτησιογό- 
νες ουσίες και πρόληψη». 
Στις εργασίες παραβρέθηκαν 
ο Γεν. Αστυν. Δ/ντής Περιφ.

Στερεός Ελλάδος Υποστρά
τηγος κ. Οδυσσέας Κουτσο- 
ποδιότης, ο Μητροπολίτης 
Καρπενησιού, ο Νομάρχης 
Ευρυτανίας, ο Αστυν. Δ/ντης 
της Α.Δ. Ευρυτανίας Αστυν 
Δ/ντης κ. Θεοφάνης Βότσης 
Δήμαρχοι και εκπρόσωποι 
των τοπικών φορέων, ο Πρό
εδρος της Επιτροπής Έρευ
νας Πρόληψης Τροχαίων 
Ατυχημάτων της Ε.Α.Ε.Ε. κ. 
Γ. Σκούρτης, η Γεν. Δ/ντρια 
της ανωτέρω Ένωσης κα Μ. 
Αντωνάκη και πλήθος κόσμου 
και μαθητών.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΑΡ
ΚΩΤΙΚΑ

ΣΤΗΝ Α.Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Η Α.Δ. Κορινθίας στο πλαίσιο της αντεγκλημστικής πολιτι
κής της Ελληνικής Αστυνομίας διοργάνωσε ημερίδα με 
θέμα «Οι νέοι και η σχέση τους με τα Ναρκωτικά». Στην 

εκδήλωση μίλησαν ο Πρωτοπρεσβύτερος και καθηγητής του 
Ιόνιου Πανεπιστημίου κ. Γεώργιο Μεταλληνός, ο καθηγητής 
Εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάννης Πα- 
νούσης και ο Δ/ντής της Α.Δ. Κορινθίας Αστυν. Δ/ντής κ. Δη- 
μήτριος Φούρας.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΣΤΗ ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

έσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα στο Σεράγεβο έγιναν τα 
επίσημα εγκαίνια για την πρώτη Ευρωπαϊκή Αστυνομική 
Αποστολή στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη. Παραβρέθηκαν ο 

Ύπατος Αρμοστής της ΕΈ. για την Εξωτερική Πολιτική και 
Άμυνα X. Σολάνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Γε
ώργιος Παπανδρέου, ο πρωθυπουργός της Βοσνίας, άλλοι 
κρατικοί αξιωματούχοι και υπουργοί, ο Δανός αρχηγός της 
αστυνομικής αποστολής Freorisken και άλλοι επίσημοι.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Μ ε πρωτοβουλία της Υποδ/νσης Ασφάλειας Ηρακλείου 
απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις σε πρόσωπα και φο
ρείς του Ηρακλείου με κοινωνική - πνευματική προσφο

ρά. Μεταξύ των τιμώμενων προσώπων ήταν ο Αρχιεπίσκοπος 
Κρήτης κ.κ. Τιμόθεος, οι Ιατροδικαστές κ.κ. Α. Τσατσάκης, I. 
Στειάκης, Εμ. Μιχαλοδημητράκης, ο δικηγόρος Δ. Ξυριτάκης 
και φορείς του Νομού. Τις τιμητικές διακρίσεις απένειμαν ο 
Γεν. Αστυν. Δ/ντής Κρήτης Ταξίαρχος κ. Αντώνιος Μπαγιαρτά- 
κης, ο Αστυν. Δ/ντής Ηρακλείου κ. Κωνσταντίνος Μαυρίδης, ο 
Δήμαρχος Ηρα
κλείου κ. Κουρά- 
κης, ο Προϊστ.
Εισαγγ. Ηρακλεί
ου κ. I. Κανιαδά- 
κης και η βου
λευτής κ. Ε. Σχοι- 
ναράκη.

I  * U  § '  ·
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003

Στιγμιότυπο από την τελετή βρά
βευσης των Αστυνομικών - αθλητών 
που διακρίθηκαν στους αγώνες μετα
ξύ Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφαλείας κατά το 2002. Στην τελετή 
που έγινε σε αίθουσα του Πολεμικού 
Μουσείου βραβεύθηκαν οι Αστυφύ
λακες Θεοφάνης Αναγνώστου και Αι
κατερίνη Μπάση της ΥΦΑΑ και ο Δοκ. 
Αστυφύλακας Ξενοφών Κουτσιού- 
μπας του ΤΔΑ Καρδίτσας.

ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥ
ΝΑΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕ
ΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑ
ΛΕΙΑΣ

Η ομάδα Πετοσφαίρισης Γυναικών της 
Ελληνικής Αστυνομίας, κατέλαβε τη 2η 
θέση στους αγώνες Ενόπλων Δυνάμεων 
και Σωμάτων Ασφαλείας 2002, που πραγ
ματοποιήθηκαν, στο Κλειστό Γυμναστή
ριο Αργυρούπολης.

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΡΑΤΕ ΕΝΟΠΛΩΝ 
ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ Α
ΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διεξήχθησαν στο κλειστό Γυμναστή
ριο Αργυρούπολης οι αγώνες Καράτε 
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφα
λείας έτους 2002, τη διοργάνωση των 
οποίων είχε αναλάβει η Ελληνική Αστυ
νομία. Οι αθλητές της Ελληνικής Αστυ
νομίας κατέλαβαν την πρώτη θέση 
στην ομαδική κατάταξη.

Χρυσά μετάλλια: Αστυφ. Μπουλούμπα- 
σης Δημήτριος, Δοκ. Αστ/κας Ραχούτης 
Δημήτριος, Αστ/κας Λούκου Μαρία, Δοκ. 
Αστ/κας Παπαποστόλου Χρύσα.

Ασημένια μετάλλια: Αστ/κας Κοτσά- 
κης Γεώργιος, Ειδ. Φρουρός Βατσιλί- 
δης Γεώργιος, Δοκ. Αστ/κας Παπαπο
στόλου Χρύσα.

Χάλκινα μετάλλια: Δοκ. Υπαστ. Κοκκώ- 
νης Αθανάσιος, Αστ/κας Σφήκας Χρή- 
στος, Αστ/κας Λούκου Μαρία.

Ως εκπρόσωπος του Σώματος παρέστη 
ο Ταξίαρχος κ. Ασημάκης Γκόλφης, Διοι
κητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης - Επι
μόρφωσης.

ΑΓΩΝΕΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΕΝΟ
ΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩ
ΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Στο κλειστό γυμναστήριο «Νίκης 
2ου Λυκείου», στην Αγ. Βαρβάρα Αττι
κής, πραγματοποιήθηκαν την οι αγώ
νες Πυγμαχίας Ενόπλων Δυνάμεων και 
Σωμάτων Ασφαλείας.

Η ομάδα της Ελληνικής Αστυνο
μίας, κατέλαβε τη 2η θέση στην ομα
δική κατάταξη κατακτώντας δύο (2) 
χρυσά, τέσσερα (4) αργυρά και δύο 
(2) χάλκινα μετάλλια.

Χρυσά: Δοκ. Συν. Τζόκας Βασίλει
ος, Ειδ. Φρ. Γεωργαντάς Αναστάσιος.

Ασημένια: Αστυφ. Ζαμπάρας Χρή- 
στος, Αστυφ. Ασημακόπουλος Σπυ
ρίδων, Ειδ. Φρ. Χρυσοχοϊδης παύ- 
λος, Δοκ. Συν. Φύλακας Μάλλιος Μι- 
χάλης.

Χάλκινα: Αστυφ. Μακρής Νικόλα
ος, Συν. Φύλακας Φουκαράς Δημή- 
τριος.

ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Την 26 Ιανουάριου 2003 πραγματοποι
ήθηκε ο αγώνας Ανωμάλου Δρόμου Ενό
πλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας 
έτους 2003, στην Φιλιππιάδα Πρεβέζης.

Η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας 
αποτελείτο από πέντε (5) αθλητές και 
τρεις (3) αθλήτριες. Στην ομαδική κατάτα
ξη στο αγώνισμα των 8.000μ. ανδρών, η 
ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας κατέλα
βε την 1η θέση, Η κατάταξη των αθλητών 
μας στα δ.ΟΟΟμ. ανδρών έχει ως εξής: ο 
Αστ/κας Μερούσης Χριστόφορος κατέλα
βε τη 2η θέση, ο Αστ/κας Μπλιάνος Σωτή
ριος τη 4η θέση, ο Αρχ/κας Περήφανος 
Ιωάννης τη 5η θέση, ο Αστ/κας Βαξεβάνης 
Χρήστος τη 9η θέση και ο Αστ/κας Μπού- 
μης Βασίλειος τη 15η θέση. Στην ομαδική 
βαθμολογία των 3.000μ. γυναικών η ομά
δα μας κατέλαβε την 4η θέση. Εξαίρετη 
ήταν η παρουσία της Δοκ. Αστ/κα Καζιμί- 
ροβα Ξένιας, η οποία κατέλαβε στα 
3.000μ. γυναικών τη 1η θέση, ενώ η Δοκ. 
Αστ/κας Μπουραζάνη Μαριάνθη κατέλαβε 
τη 16η θέση και η Αστ/κας Κουρούνη Μα
ρία τη 18η θέση .

Αξιοσημείωτη ήταν η εθελούσια συμμε
τοχή του Αρχ/κα Πανούτσου Αγγελάκη 
του Α.Τ. Φιλλιπιάδας και του Αρχ/κα Λαζα- 
νά Παναγιώτη του Τ.Τ. Ιωαννίνων. Οι ανω
τέρω στον δρόμο των 4.000μ. κατέλαβαν 
την 14η και 16η θέση αντίστοιχα.

ΑΓΩΝΕΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 
ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ίτο Κλειστό Γυμναστήριο Κερατέας, διεξήχθησαν οι αγώνες Ξιφασκίας Ενό
πλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας έτους 2002, τη διοργάνωση των 
οποίων είχε η Ελληνική Αστυνομία. Στο αγωνιστικό μέρος στο μεν ξίφος μο

νομαχίας ο Δοκ. Υπαστ. Ιωάννης Μουτρίκας κατέλαβε την 1η θέση, ακολουθού
μενος στο βάθρο των νικητών από τον Υπαστ. Β’ Κωνσταντίνο Χασιώτη, ο οποί
ος κατέλαβε την 3η θέση.

Στο ομαδικό αγώνισμα ξίφους Μονομαχίας, η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας 
αποτελούμενη από τους Αστυν. Β’ Ψωμά Γεώργιο, Υπαστ. Β’ Χασιώτη Κων/νο, Δοκ. 
Υπαστ. Μουτρίκα Ιωάννη και Ειδικό Φρουρό Αναστασίου Αναστάσιο, κατέλαβε τη 
2η θέση.
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i f IP ’ r Στιγμιότυπο από την επί-

ί δόση διπλωμάτων Αστυνο-
Ρ μικού Αριστείου Ανδραγα

θίας με αντίστοιχα μετάλ
λια από τον Γεν. Αστυν. 

j Δ/ντή Αττικής Υποστράτη
γο κ. Γεώργιο Αγγελάκο
στους: Αστυν. Β’ Δημήτριο 
Κατσαντώνη, Ανθ/μο Γε

ώργιο Θεοχαρόπουλο και τους Αρχ/κες Βασίλειο Μα- 
λεβίτη, Ιωάννη Σινάνη και Νεκτάριο Κουρμούλη.

Στο συνεδριακό κέ
ντρο της HELEXPO
πραγματοποιήθηκε εκ- ■
δήλωση από την ΓΑΔ m
Θεσσαλονίκης προς
τιμήν των παιδιών του · if
προσωπικού που πέ- —
τυχαν στα ΑΕΙ, ΤΕΙ. Ο ί  . ^
Γενικός Αστ Δ/ντης .ι
Θεσ/νικης Υποστρά- 1' mW
τηγος Νικηφόρος Τζα- Jf 
τζάκης απένειμε τιμη
τικούς επαίνους και συμβολικά δώρα. Την εκδήλωση 
χαιρέτησε ο Πρύτανης του Παν. Μακεδονίας κ. Γε
ώργιος Τσιότρας.

Στο αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου, 
πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης αρι
στούχων μαθητών Λυκείου και φοιτητών - τέ
κνων Αστυνομικών, από τον Όμιλο Φίλων Αστυ
νομίας Αθηνών. Το Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ
νομίας εκπροσώπησε ο Υπαρχηγός του Σώμα
τος Ανπστράτηγος κ. Σπυρίδων Τσάκος και πα
ραβρέθηκαν οι Υποστράτηγοι κ.κ. Γεώργιος Κα- 
νέλλος και Αναστάσιος Δημοσχάκης.

Από την Α.Δ. Καστο
ριάς πραγματοποιήθη
κε εκδήλωση προς τι
μήν των παιδιών Αστυ
νομικών που πέτυχαν 
στα ΑΕΙ, ΤΕΙ. Ο Αστυν. 
Δ/ντης Καστοριάς α
φού συνεχάρη τα παι
διά απένειμε τιμητι
κούς επαίνους και συμ
βολικά δώρα.

Σε αίθουσα του Μπενάκειου Ιδρύματος 
πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης 
αριστούχων μαθητών Λυκείου και φοιτη
τών - τέκνων Αστυνομικών, από τον Όμι
λο Φίλων Αστυνομίας Βορείων Προα
στίων. Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ
νομίας εκπροσώπησε ο Δ/ντής της 
Δ/νσης Αστυνομίας ΒΑ Αττικής Ταξίαρ- 
χος κ. Αθανάσιος Δημάκας.

Τα Δ.Σ. της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπάλλη
λων Ροδόπης και της 
Ι.Ρ.Α. βράβευσαν τα 
παιδιά των μελών των 
Ενώσεων, τα οποία πέ
τυχαν στα ΑΕΙ, ΤΕΙ.

Το προσωπικό της Τ.Α.Ε. Ρεθύμνου 
(Αστυνομικών και Ειδικών Φρουρών), 
προέβη σε ομαδική εθελοντική αιμοδο
σία, για τις ανάγκες του Γενικού Νομαρ
χιακού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, ως 
έμπρακτο δείγμα της ευαισθητοποίησής, 
για τους πάσχοντες συνανθρώπους μας.
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΑΠΟΝΟΜΗ 
ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Πραγματοποιήθηκε στα Τμήματα Δοκί
μων Αστυφυλάκων (Διδυμοτείχου, Κομο
τηνής, Ξάνθης, Νάουσας, Γρεβενών, Καρ
δίτσας, Αμυγδαλέζας, Ρέθυμνου και Σητεί- 
ας) η τελετή ονομασίας - απονομής πτυ
χίων των 1.423 συνολικά νέων Αστυφυλά
κων της 6ης εκπαιδευτικής σειράς 200 - 
2002. Η τελετή πραγματοποιήθηκε ταυτό
χρονα και στα εννέα Τμήματα Δοκίμων.

Τ.Δ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Από το Τ.Δ.Α. Καρδίτσας αποφοίτησαν 
107 νέοι Αστυφύλακες και την τελετή ονο

μασίας - απονομή τίμησε με την παρουσία 
του ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του 
Σώματος και επέδωσε τα πτυχία, ο προϊ
στάμενος του Επιτελείου/ΑΕΑ Αντιστρά
τηγος κ. Ιωάννης Πανηγυράκης.

Τ.Δ.Α. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Από το Τ.Δ.Α. Γρεβενών αποφοίτησαν 
346 νέοι Αστυφύλακες οι οποίοι έλαβαν 
τα πτυχία τους από τον Γ εν. Αστυν. Διευ

θυντή Δυτ. Μακεδονίας Ταξίαρχο κ. Γρη- 
γόριο Μαργώνη, τον Νομάρχη κ. Α. Πέτσα 
και τον Δήμαρχο Γ ρεβενών κ. Α. Ζιώγα.

Τ.Δ.Α. ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ

Από το Τ.Δ.Α. Αμυγδαλέζας αποφοίτη
σαν 197 νέοι Αστυφύλακες οι οποίοι έλα
βαν τα πτυχία τους από τον Διοικητή της

ΑΕΤΥΝΟΜΙΚΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003

Σχολής Εθνικής Ασφαλείας Ταξίαρχο κ. 
Δημήτριο Καραγιώτη.

Τ.Δ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Στο Τ.Δ.Α. Κομοτηνής αποφοίτησαν 340 
νέοι Αστυφύλακες και την τελετή ονομα
σίας - απονομής τίμησαν με την παρουσία 
τους και επέδωσαν τα πτυχία, ο Σεβα- 
σμιότατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και 
Κομοτηνής, ο Γ εν. Αστυν. Δ/ντής Περ. Αν. 
Μακεδονίας και Θράκης Ταξίαρχος κ. Γε
ώργιος Ανδραβίζος, ο Γ.Γ. Αν. Μακεδο
νίας - Θράκης κ. Ά. Παπαδόπουλος, ο 
Αναπλ. Δ/τής Φρουράς Κομοτηνής Τα
ξίαρχος κ. I. Ηλιάδης, ο Νομάρχης Ροδό

πης κ. Στ. Σταυρόπουλος, ο Δ/ντής της 
Α.Δ. Ροδόπης κ. Σιδέρης Δολαπτσόγλου 
και ο Διοικητής του Τ.Δ.Α. Αστυν. 
Υποδ/ντής κ. Στέφανος Σιαψαλάκης.

Τ.Δ.Α. ΞΑΝΘΗΣ

Από το Τ.Δ.Α. Ξάνθης αποφοίτησαν 98 
νέοι Αστυφύλακες οι οποίοι έλαβαν τα 
πτυχία τους από τον Διοικητή της Σχολής 
Αστυφυλάκων Ταξίαρχο κ. Βασίλειο Απο- 
στολάκη.

Τ.Δ.Α ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Από το Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου αποφοίτη
σαν 160 νέοι Αστυφύλακες και την τελετή 
ονομασίας - απονομή τίμησε με την πα
ρουσία του ο Διευθυντής της Αστυνομικής 
Ακαδημίας Υποστράτηγος κ. Φώτιος Λια
νός, ο οποίος απένειμε τα πτυχία.

Τ.Δ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ

Από το Τ.Δ.Α. Σητείας αποφοίτησαν 61 
νέοι Αστυφύλακες οι οποίοι έλαβαν τα 
πτυχία τους από τον Διευθυντή της Α.Δ. 
Ηρακλείου Ταξίαρχο κ. Κωνσταντίνο 
Μαυρίδη.

Τ.Δ.Α. ΝΑΟΥΣΑΣ

Από το Τ.Δ.Α. Νάουσας αποφοίτησαν 
203 νέοι Αστυφύλακες και την τελετή ονο
μασίας - απονομή τίμησε με την παρουσία 
του ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Υπο
στράτηγος κ. Παναγιώτης Βιολιντζής, ο 
οποίος απένειμε τα πτυχία.

Τ.Δ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Από το Τ.Δ.Α. Ρεθύ- 
μνου αποφοίτησαν 114 
νέοι Αστυφύλακες οι 
οποίοι έλαβαν τα πτυ
χία τους από τον Γεν. 
Αστυν. Διευθυντή Πε- 
ριφ. Κρήτης Ταξίαρχο 
κ. Αντώνιο Μπαγιαρτά- 
κη.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

ΕΛΕΝΗ Γ A Y U T Z H - Α ΡΒ ΕΛ ΕΡ
.... Τ’ αγιοκέρια τρέμουν τώρα στο Φανάρι.
Στη Σουμελά, στο Λάτρος, σ’ όλη τη Μικρασία, 
έθαψαν στα ερείπια της Παναγιάς τη χάρη.
Με ημιπληγία κοίτεται στο χάρτη η Λευκωσία.
Κι εμείς, φύλακες άγρυπνοι του ακραίου Ελληνισμού,
δουλεύουμε και ζούμε με τ ’ όνειρο του χθες,
πράκτορες σε γραφεία Τουρισμού,
παντού στη Γη, στα πέρατα της κάθε ηπείρου
αλλάζουμε δολάρια και μάρκα με δραχμές,
πάντα περήφανοι γιατί,
μόνο σε μας ανήκει ο κόσμος του Ομήρου...»

(από την ποιητική συλλογή της κ. Λρβελέρ «Ελληνική Συνέχεια»)

Η Ακαδημαϊκός και τ. 
πρύτανις του Πανε
πιστημίου της Σορ
βόννης κυρία Ελέ
νη Γλύκατζη - Αρ- 

βελέρ, είναι μια από τις 
εξέχουσες πνευματικές 
φυσιογνωμίες του τόπου 
μας, που τιμούν την πατρί
δας μας στο εξωτερικό. Η 
φήμη της έχει ξεπεράσει 
τα όρια της ακαδημαϊκής 
κοινότητας και σήμερα εί
ναι ένας καταξιωμένος 
πνευματικός άνθρωπος 
διεθνούς εμβέλειας και 
αποδοχής. Γεννήθηκε το 
1926, σπούδασε στην 

Αθήνα και στο Παρίσι και ειδικεύτηκε στη μελέτη του 
κόσμου της χριστιανικής Ανατολής και ειδικότερα του 
κράτους και της κοινωνίας του Βυζαντίου. Μια σειρά ερ
γασίες της πάνω στο Βυζάντιο την έκαναν παγκόσμια 
γνωστή. Η διαπρεπής βυζαντινολόγος αφιέρωσε λίγο 
από το χρόνο της και μίλησε στην «Α.Α.» για τον Ελληνι
σμό, για τον Χριστιανισμό, για τον αρχαίο ελληνικό κό
σμο, σε αναφορά πάντοτε με το Βυζάντιο, για το οποίο 
συνήθιζε στις παραδόσεις της στη Σορβόννη να λέει, ότι 
«Είναι ντροπή για τους Ευρωπαίους να μην γνωρίζουν 
τη μεγάλη σημασία, αξία και συμβολή του Βυζαντίου 
στο πολιτισμικό οικοδόμημα της Ευρώπης».

• Κυρία Αρβελέρ, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με ένα 
μεγάλο ιστορικό γεγονός, αυτό της ιδρύσεως της Ανα
τολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τον Μ. Κωνστα
ντίνο. Ποιοι πολιτικοί λόγοι επέβαλαν την ίδρυση της Α
νατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας;

Ο Κωνσταντίνος δέχτηκε τον Χριστιανισμό ως μία από 
τις θρησκείες της Ρώμης, όχι τη μόνη θρησκεία και ίδρυ
σε την πρωτεύουσα πόλη στο όνομά του ακολουθώντας 
μία παράδοση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος ίδρυε 
νέες πόλεις και τους έδινε το όνομά του. Θεωρούμε ότι η 
Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία -η οποία είναι η εκχρι
στιανισμένη και εξελληνισμένη αυτοκρατορία της Ρώ
μης- που ανιστόρητα ονομάζουμε Βυζάντιο, γιατί ποτέ 
δεν ονομάστηκε Βυζάντιο, αρχίζει από το 330, δηλαδή α
πό τα εγκαίνια της πόλης. Η πραγματική αρχή της συζη- 
τείται ακόμη, διότι Ανατολικό και Δυτικό κράτος κατέστη
σαν μετά το θάνατο του Μεγάλου Θεοδοσίου, δηλαδή 
στο τέλος του 4ου αιώνα. Οι Δυτικοί θεωρούν ότι ο Ιου
στινιανός είναι ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας, οπότε αυτό 
που εμείς ονομάζουμε Βυζάντιο, αρχίζει στα μετά τον Ιου
στινιανό χρόνια. Οπωσδήποτε, συμβολικά, την αρχή του 
Βυζαντίου την τοποθετούμε στα χρόνια του Μ. Κωνστα
ντίνου, με τα εγκαίνια της πόλης.

- Σε ποια σημεία συναντάτε ο αρχαίος ελληνικός με 
τον βυζαντινό πολιτισμό;

Στη γλώσσα. Υπάρχει μία εξέλιξη στην ελληνική γλώσ
σα χωρίς διακοπή. Γι’ αυτό άλλωστε η ελληνική είναι η μό
νη που δεν έχει ελληνογενείς γλώσσες (όπως έχουμε λα
τινογενείς), γιατί η ελληνική δεν έπαψε ποτέ να είναι μία 
ζωντανή ομιλούμενη γλώσσα. Με όλες βέβαια τις εξελί
ξεις που δέχτηκε μέσα στο χρόνο. Τα γαλλικά, τα πορτο
γαλικά, τα ιταλικά, τα ισπανικά το ρουμανικά κ.λπ. είναι 
λατινογενείς γλώσσες, γιατί τα λατινικά έπαψαν να μιλι
ούνται, διατηρήθηκαν μόνο μέσα στην εκκλησία. Τα ελ
ληνικά μιλιόντουσαν πάντοτε, οπότε δεν μπορούσαν να 
γεννήσουν άλλες γλώσσες, παρά μόνο διαλέκτους.

- Η ελληνική γλώσσα, λοιπόν, αποτελεί το κύριο ση
μείο συνάντησης αρχαίου ελληνικού και βυζαντινού 
πολιτισμού.

Η ελληνική γλώσσα είναι ένα συναπάντηματου αρχαί
ου και του μεσαιωνικού ελληνικού πνεύματος, χωρίς να 
μπορούμε να προχωρήσουμε σε άλλα, όπως θέλουν σή
μερα μερικοί. Γιατί όταν ο Γρηγόριος ο Ναζιαζινός γράφει 
στον Ιουλιανό τον Αποστάτη (4ος αιώνας) ότι «τίνος το ελ- 
ληνίζειν», δηλαδή «σε ποιόν ανήκει το να είναΓΕλληνας;» 
ότι το ελληνίζειν είναι δικό μας, των χριστιανών, γιατί δε
χτήκαμε όλες τις τέχνες, όλο το know how όπως θα λέγα
με σήμερα, την πρακτική γνώση από τα νέα πράγματα, 
χωρίς διακοπή. Όλα τα δεχτήκαμε όσον αφορά στο κα
θημερινό βίο πλην ενός: της παιδεραστίας.

- Ποιά είναι η σημασία της ονομασίας «Έλλην»;

Ο όρος «Έλλην» μέχρι καιτον 11 ο αιώνα στο Βυζάντιο 
σημαίνει τον ειδωλολάτρη. Και δεν είναι εθνικό όνομα εί-
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ναι θρησκευτικό. Οι βυ
ζαντινοί ορθόδοξοι χρι
στιανοί παίρνουν όλες 
τις αποστάσεις τους α
πό τα ελληνικά μυσαρά 
δρώμενα. Έχουμε μία 
διαφοροποίηση καθα
ρότατη από την ειδωλο
λατρία, η οποία εκφρά
ζεται με τον όρο 
«Έλλην» και πρέπει να 
πω ότι η Κωνσταντινού
πολη ονομάστηκε συμ
βολικά, Νέα Ρώμη, νέα ή 
δεύτερη Ρώμη, ονομά
στηκε Νέα Ιερουσαλήμ, 
μα ποτέ δεν ονομάστηκε 
νέα Αθήνα. Και αν ανα
τρέξετε στο κείμενο των 
Τρίτων Χαιρετισμών θα 
διαπιστώνετε ότι ψέλνε
τε «πού των Αθηναίων το 
κλέος που των φιλοσό
φων ο κλήρος» κ.λπ. δη
λαδή, η εκκλησία ψέλνει ειρωνικά και με χαρά την πα
ρακμή της αρχαίας Αθήνας και του αρχαίου πνεύματος.

- Μ’ αυτή τη θεώρηση, επιστρέφουμε, κατ’ ανάγκη 
στο κύριο σημείο συνάντησης αρχαίου ελληνικού και 
βυζαντινού πολιτισμού, που είναι η ελληνική γλώσσα.

Τότε θαπρέπει να κρατήσουμε όχι την βούλησή μας να 
είμαστε ως χριστιανοί ορθόδοξοι, συνέχεια -αν θέλετε- 
των αρχαίων Ελλήνων, αλλά, κυρίως, να πούμε ότι ο Ελ
ληνισμός έχει μια συνέχεια αδιάλειπτη, η οποία εκφράζε
ται με τη γλώσσα και, η γλώσσα είναι πνεύμα. Βεβαίως υ
πάρχουν όλα τα κατάλοιπα μέσα στη γλώσσα και βέβαια 
έχουμε ένα σωρό λαϊκά δρώμενα, τα όποια ανάγονται 
στην αρχαιότητα, αλλά αυτά τα κατάλοιπα δεν είναι θέμα 
πολισμού, αλλά θέμα φολκλόρ.

- Σε ποια σημεία διίστανται ο αρχαίος ελληνικός με το 
βυζαντινό πολιτισμό;

Πολλά τα σημεία, αλλά το κυριότερο είναι ότι ο αρχαί
ος ελληνικός κόσμος δεν έχει αποκαλυπτικό βιβλίο. Δεν 
υπάρχει αποκαλυπτικό βιβλίο, δεν υπάρχει θρησκευτικό 
βιβλίο στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, δεν υπάρχει Ευαγγέ
λιο. Όλες οι μονοθεϊστικές θρησκείες που έχουν αποκα
λυπτικά βιβλία όπως το Κοράνι, η Παλαιό Διαθήκη, η Και
νή Διαθήκη, δίδουν στους λαούς που τα ασπάζονται μία 
θεοστήρικτη - θεοφύλακτη υπόσταση βίου, γεγονός που 
οι αρχαίοι Έλληνες ουδέποτε υποψιάστηκαν...

- Άρα, λοιπόν, αληθές ή ψευδές το δίλημμα που α
παιτεί από τον σύγχρονο Έλληνα να επιλέξει ανάμεσα 
στον «Επιτάφιο» του Περικλή, δηλαδή στο κλασσικό αρ
χαιοελληνικό μοντέλο και τη βυζαντινή ορθοδοξία;

Τελείως ψευδές δίλημμα, γιατί ένας λαός ή ένας πολι
τισμός ή ένα έθνος ή πέστε το όπως θέλετε, μία ομάδα αν
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θρώπων θα έλεγα εγώ, η οποία έχει έναν βίο στον ίδιο χώ
ρο, μιλώντας την ίδια γλώσσα εδώ και τουλάχιστον 3.000 
χρόνια, γιατί θα πρέπει να μην αλλάζει στις δοξασίες της, 
στις προσεγγίσεις, στις φιλοσοφικές της θεωρήσεις και, 
σε ότι τέλος πάντων ορίζει την καθημερινή του ζωή; Μη 
γελιέστε, όλη η θεώρηση εναντίον της ειδωλολατρίας α
πό την χριστιανοσύνη είναι μία εξέλιξη δοξασιών, πραγ
μάτων κ.λπ. Με μία διαφορά, ότι ενώ ο αρχαίος πολιτι
σμός είναι ελληνικός, ο χριστιανικός πολιτισμός είναι οι
κουμενικός. Από τη χριστιανοσύνη ισχύει η γνωστή ρήση 
του Αποστόλου Παύλου «ούτε Έλληνες, ούτε Εβραίοι, 
ούτε Ρωμαίοι...». Αυτό το άνοιγμα δημιουργεί έναν πολι
τισμό , ο οποίος βέβαια αφίσταται προοδευτικά από το ελ
ληνοκεντρικό μόρφωμα που αντιπροσώπευε ο αρχαίος 
Ελληνισμός.

- Τα τελευταία χρόνια, σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδι
αίτερα στην Αμερική οι κλασσικές σπουδές παρουσιά
ζουν μία ύφεση.

Πως θέλετε οι κλασσικές σπουδές να μην παρου
σιάζουν ύφεση, εφόσον αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε 
σε μία περίοδο, όπου ο κάθε πολιτισμός διεκδικείτη θέ
ση του μέσα στην γνωσιολογία και στην επιστήμη; Την 
οποιαδήποτε επιστήμη. Ζούμε όλοι με τα δικαιώματα 
του ανθρώπου, του οποιαδήποτε ανθρώπου και με την 
πίστη ότι ο κάθε πολιτισμός είναι ισάξιος σε κάθε χώ
ρα, όχι μόνο στην Αμερική, αλλά παντού. Άραβες, Α- 
σιάτες, Αμπορίτζιναλς από την Ωκεανία, οι Αφρικανοί 
με την «περίφημη» Μαύρη Αθηνά εμφανίζονται με τα 
δικά τους πολιτιστικά κατορθώματα, ως ισάξια με το ο- 
ποιοδήποτε κατόρθωμα. Εφόσον εμφανίζονται ως ισά
ξια, ο καθένας προωθεί στην ομάδατου το δικό του πο
λιτισμό σαν ισάξιο με τον διπλανό, οπότε είναι φυσικό 
το «ελληνικό θέμα» υποχωρεί.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Τμήμα απο τα εναπομείναντα τείχη της Βασιλεύουσας

Όχι, δεν υπάρχει ίχνος υ
περβολής. Και μην ξεχνάτε ό
τι δεν μιλάμε για στρατιωτική 
κατοχή αλλά για πνευματική. 
Και υπάρχει μια συνέχεια σ’ 
αυτή την κατοχή.

- Υπάρχει συνέχεια του Ελ
ληνισμού των χιλιετιών μέχρι 
σήμερα;

- Θεωρούμε ότι το ελληνικό πνεύμα διαδραμάτισε 
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της σύγχρονης Δύ
σης και όχι μόνον.

Έχω ασχοληθεί επισταμέ- 
νως με το θέμα, άλλωστε μια 
από τις εργασίες μου που έ
χει εκδοθεί από την Εθνική 
Τράπεζα ονομάζεται «Ελλη
νική Συνέχεια». Αυτή ακρι
βώς η ελληνική συνέχεια, εί
ναι οπωσδήποτε συνέχεια 
πνεύματος και συνειδήσε- 
ως. Όσο για τα υπόλοιπα 
στοιχεία αυτής της συνέχει
ας, την απάντηση πολύ πιθα
νόν θα την βρείτε στον πολύ 
εύγλωττο στίχο του Οδυσ- 

σέα Ελύτη που λέει «η πατρίδα μου, η χώρα μου, τοι
χογραφία από πολλές επιστρώσεις»

-Την ίδια ύφεση με τις κλασικές παρουσιάζουν και οι 
βυζαντινές σπουδές;

Η Ευρώπη, η ατμομηχανή όλου του πνεύματος, στηρί
χτηκε, όπως γράφει ο Πωλ Βαλερύ σε τρεις βασικούς μο
χλούς: στην Αθήνα, στην Ρώμη και στην Ιερουσαλήμ. Εν
νοώ, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, τη ρωμαϊκή νομοθε
σία και τη χριστιανοσύνη. Αυτοί οι τρεις μοχλοί που συνέ
στησαν την Ευρώπη, υποχωρούν ως προς την προώθηση 
του μωαμεθανισμού, ως προς την προώθηση της παγκο
σμιοποίησης, του υπαρξισμού, να σκεφτείτε όταν ο 
Μπρετόν, αυτός που λάνσαρε τον σουρεαλισμό, επίτη
δες δεν έβαλε την Αθήνα στο «χάρτη»του, αλλά έβαλε την 
Κωνσταντινούπολη. Όταν τον ρωτούσαν το λόγο για τον 
οποίο αγνόησε την Αθήνα απαντούσε ότι ο κλασσικός ελ
ληνικός πολιτισμός ήταν ένα πράγμα που έπρεπε πια να 
πάψει να ταλανίζει την ανθρωπότητα.

- Γνωρίσατε τον Μπρετόν;

Τον γνώρισα λίγο πριν πεθάνει. Τον επισκέφθηκα μια 
μέρα σπίτι του και συζητήσαμε για πολλά θέματα. Κάποια 
στιγμή μου λέει: «Από πολύ ωραίο μέρος κατάγεστε, η γυ
ναίκα μου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα». Και 
γιατί δεν ταξιδέψατε μαζί; τον ρωτάω, εντελώς αυθόρμη
τα. «Δε μου λέτε κυρία Αρβελέρ, εσείς, στην κατοχή, πή
γατε στην Γερμανία;» και συνέχισε θεωρώντας βέβαιη 
την άρνησή μου, «Και εμείς επί 25 αιώνες είμαστε υπό την 
κατοχή του ελληνικού πνεύματος, γιατί θέλετε να πάω σ’ 
αυτούς που μας κάνανε την κατοχή αυτή;».

- Εκπληκτικός ο παραλληλισμός, αλλά νομίζω ότι εί
ναι υπερβολικός.

Όχι καθόλου, είναι το άνοιγμα μια ολόκληρης αυτο
κρατορίας μη ξεχνάτε ότι οι Βυζαντινοί εκχριστιάνισαν 
τους Σλάβους, ότι έχουμε όλη τη Ρωσία ορθόδοξη, ότι οι 
βυζαντινές σπουδές οι οποίες συνδέονται με την νοτια- 
νατολική Ευρώπη κατά κάποιο τρόπο έχουν μία μεγάλη 
ώθηση. Στη Γαλλία μόνο έχουμε πάνω από 25 έδρες βυ
ζαντινών σπουδών.

- Τι προσέφερε το Βυζάντιο στη Δύση και τι προσφέ
ρει η βυζαντινή γραμματεία στον σύγχρονο Έλληνα;

Τη συνέχεια του, δηλαδή την ορθοδοξία και την πί
στη. Υπάρχει το άνοιγμα μιας ολόκληρης αυτοκρατο
ρίας για τον Ελληνισμό, η οποία κατάφερε να είναι πο
λυεθνική ως αυτοκρατορία ενώ πολιτιστικά ελληνική ό
ταν αρχίσουν όλοι να μιλάνε ελληνικά, να διαβάζουνε 
τα ελληνικά κείμενα ή όποιο άλλο κείμενο στα ελληνι
κά. Επί πλέον, αν δεν υπήρχαν τα σκριπτόρια, τα εργα
στήρια γραφής του Βυζαντίου, δε θα γνωρίζαμε ούτε έ
να αρχαίο συγγραφέα. Και είναι αστήρικτο αυτό που 
λένε όλοι ότι ο αρχαίος ελληνικός κόσμος έγινε γνω
στός στη Δύση από τους Άραβες.

- Κα Αρβελέρ σας ευχαριστούμε θερμά.

Κι εγώ σας ευχαριστώ.

Συνέντευξη: Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κούρος
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UANTINOI ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

Μετά τους νικηφόρους πολέμους του Βα
σιλείου του Β’ εναντίον των Βουλγάρων 
αρχίζει η ανασυγκρότηση της βυζαντι
νής αυτοκρατορίας με αποτέλεσμα την 
ακμή και του ελλαδικού χώρου. Ανάμε

σα στις πόλεις που ευνοούνται είναι και η Αθήνα, 
η οποία προς το τέλος του ΙΟουαιώνα προάγεται 
σε Μητρόπολη. Μετά από αυτή την αναβάθμιση 
της πόλης παρατηρείται άνοδος της εκκλησια
στικής αρχιτεκτονικής.

Οι εκκλησίες που κτίζονται κατά τον 10ο και 
11ο αιώνα δείχνουν την οικονομική και όχι μόνο 
άνθηση της πόλης. Η επιδρομή όμως των Σαρα- 
κηνών προς το τέλος του 12ου αιώνα και η ει
σβολή στην πόλη του άρχοντα του Ναυπλίου Λέ
οντα Σγουρού, είχαν σαν αποτέλεσμα τεράστιες 
καταστροφές. Εξ άλλου ο ευτελής χαρακτήρας 
κατασκευής των βυζαντινών κατοικιών και εργα
στηρίων είχε σαν αποτέλεσμα, τα λείψανα των 
κτιρίων αυτών να βρίσκονται σήμερα σε πολύ κα
κή κατάσταση. Αντίθετα οι εκκλησίες, λόγω του 
θρησκευτικού χαρακτήρα τους και της επιμελη
μένης αρχιτεκτονικής τους, αντιστάθηκαν στο 
πέρασμα του χρόνου και στην καταστροφική μα
νία του ανθρώπου. Αρκετοί από αυτούς τους να
ούς υπάρχουν μέχρι σήμερα στην Αθήνα. Κατά- 
φεραν να διατηρηθούν, παρά τις καταστροφές 
που υπέστησαν τα περιφρονημένα τον 19ο αιώνα 
βυζαντινά μνημεία, για να αναδειχτεί το ένδο 
κλασσικό παρελθόν της. πόλης.

Οι εκκλησίες αυτές ανήκουν κυρίως στους 10ο- 
12ο αιώνες και απηχούν την μεγάλη οικονομική 
και πολιτιστική πρόοδο της πόλης κατά τους μέ
σους βυζαντινούς χρόνους. Βρίσκονται στην Β. 
και Ν. πλευρά της Ακρόπολης, στην Πλάκα, στην 
περιοχή του Ψυρρή, στα Αναφιώτικα, στο Μονα
στηράκι και στο εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας.

Παρακάτω, θα προσπαθήσουμε να παρου
σιάσουμε τις πιο γνωστές από αυτές, αναφε- 
ρόμενοι στα πιο σημαντικά εξωτερικά τους χα
ρακτηριστικά:

Παναγία Γοργοεπήκοος - Αγ. Ελευθέριος 
(12ος αιώνας)

Βρίσκεται στην νότια πλευρά της Μητρόπολης Αθη
νών. Έχει κτιστεί στη θέση ντου αρχαίου ναού της θεάς 
του τοκετού Ειλειθυίας. Επί Τουρκοκρατίας ήταν το ευ: 
κτήριο του μητροπολίτη. Χρησιμέυσε επίσης σαν δημό
σια βιβλιοθήκη.

Ο ναός είναι σταυροειδής"1 με αθηναϊκό τρούλο'2’. Ε
ξωτερικά είναι καλυμμένος με μαρμάρινες πλάκες οι ο
ποίες προέρχονται από αρχαία κτίρια και απεικονίζουν 
φυτά και ζώα. Στη δυτική πρόσοψη του ναού απεικονίζε- 
ταιτοΑττικόημερολόγιο, δηλαδή οιεποχέςτου έτουςπα- 
ρουσιάζονται με ανθρώπινες μορφές. Η χρήση των αρ
χαίων αυτών στοιχείων αποδίδεται στον αρχαιολάτρη μη
τροπολίτη Αθηνών Μιχαήλ Χωνιάτη.

Σωτήρα του Λυκοδήμου ■ Αγία Τριάδα 
(Ρώσικη εκκλησία) 11** αιώνας

Σύμφωνα με μια άποψη η προσωνυμία «του Λυκοδή
μου» οφείλεται στο γεγονός ότι κτίστηκε πάνω στα ερεί
πια του ναού του Λύκειου Απόλλωνα.
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Η εκκλησία, η οποία βρίσκεται επί της οδού Φιλελλή
νων, αποτελούσε το καθολικό ενός μοναστηριού που κα
ταστράφηκε στις αρχές του 18ου αιώνα από σεισμό. Ο Α- 
λή- Χασεκλής, κτίζοντας τα τείχη της πόλης, προκάλεσε 
ακόμα μεγαλύτερες καταστροφές. Το 1847 αγοράστηκε 
από την ρώσικη κυβέρνηση για τις ανάγκες της ρώσικης 
παροικίας και έγιναν πολλές επισκευές. Τότε κτίστηκε το 
σημερινό καμπαναριό.

Ο ναός είναι οκταγωνικού τύπου131. Εξωτερικά έχει 
ένα πολύ φροντισμένο πλινθοπερίκλειστο(4) σύστημα, 
με πολλά κουφικά'5’ κοσμήματα στους κατακόρυφους 
αρμούς.

Σωτήρα του Κοττάκη ■ Μεταμόρφωση 
( 1 1 °ς  .12°' αιώνας)

Βρίσκεται επί της οδού Κυδαθηναίων και είναι αφιερω
μένη στην Μεταμόρφωση του Σωτήρα. Μέχρι το 1847 ή
ταν η εκκλησία της ρώσικης παροικίας των Αθηνών.

Είναι σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο. Στη ση
μερινή του μορφή έχει δεχτεί πολλές παρεμβάσεις και έ
χει δυο παρεκκλήσια, του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου 
Δημητρίου.

Αγία Αικατερίνη 
(110ς-120<; αιώνας)

Βρίσκεται στην Πλάκα, κοντά στο μνημείο του Λυσικρά- 
τη και έχει κτιστεί στην θέση ενός αρχαίου ναού αφιερω

μένου στην Άρτεμη. Επί Τουρκοκρατίας παραχωρήθηκε 
στην Μονή Σινά και έτσι ονομάστηκε Αγία Αικατερίνη.

Είναι σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο, ο οποί
ος έχασε την κομψότητά του, όταν κατά την διάρκεια επι
σκευών ψήλωσε το πάνω τμήμα του.

Στην πλατεία στην οποία βρίσκεται η Αγία Αικατερίνη υ
πάρχουν λείψανα ρωμαϊκού περιστυλίου.

Αγιος Δημήτριος Λουμπαρδιάρης 
(15ος αιώνας)

Ο ναός είναι μεταγενέστερος της εποχής για την οποία 
μιλήσαμε στον πρόλογο. Βρίσκεται στην περιοχή Φιλο- 
πάππου. Δέχτηκε αρκετές παρεμβάσεις από τον αρχιτέ
κτονα Δημήτρη Πικιώνη ο οποίος έκανε την ανάπλαση 
στον χώρο γύρω από την Ακρόπολη.

Αρχιτεκτονικά είναι μονόκλιτη βασιλική’6’ που στεγάζε
ται με καμάρα και όχι με τρούλο.

Σύμφωνα με τον Δημ. Καμπούρογλου, στις 25 Οκτω
βρίου 1658 ο Αγάς των Αθηνών Γιουσούφ είχε την πρό
θεση να καταστρέψει την εκκλησία με μεγάλο πυροβό
λο (λουμπάρδα). Ένας κεραυνός όμως έπεσε στην πυ
ριτιδαποθήκη και στο πυροβολείο των Προπυλαίων, ό
που βρισκόταν η κατοικία του αγά, με αποτέλεσμα να 
σκοτωθεί ο ίδιος και η οικογένειά του. Από αυτό το γε
γονός προέκυψε η ονομασία της εκκλησίας Λουμπαρ
διάρης (βομβιστής).

1,1 Στην κάτοψή του έχει ορθογώνιο σχήμα, ενώ στη στέγη οι δυο 
καμάρες διασταυρώνονται και σχηματίζουν σταυρό. Στο κέντρο 
του σταυρού υψώνεται ο τρούλος.

|2|Τρούλος μικρός, κομψός και συνήθως οκτάπλευρος.
131 Είναι οι ναοί των οποίων ο τρούλος καλύπτει σχεδόν ολόκληρο 

το κτίσμα και στηρίζεται σε δυο τόξα που γεφυρώνουν τα αντί
στοιχα οκτώ στηρίγματα. Τα στηρίγματα αυτά διαγράφουν ένα 
οκτάγωνο, στο οποίο εγγράφεται η περιφέρεια του τρούλου.

141 Τρόπος δόμησης αποτελούμενος από ορθογώνιους λίθους 
πλαισιωμένους από κόκκινα λεπτά τούβλα, τα οποία δημιουρ
γούν διάφορα σχέδια στη τοιχοδομία.

,5) Γ ράμματα του παλαιο-αραβικού αλφαβήτου.
,β) Ναός ορθογωνίου σχήματος, που χωρίζεται με κίονες η πεσ

σούς σε κλίτη. Υπάρχουν και μονόκλιτες βασιλικές.

(Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος) 

Π.Υ. Ζωή Κωσταβάρα



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

ΓΡΗΓ.ΦΙΛ.
ΚΩΣΤΑΡΑΙ
Καθηγητής

Φιλοσοφικής
Σχολής

Πανεπιστημίου
Αθηνών

Προσωπικότητες πολυδιάστατες οι μεγάλοι και οι
κουμενικοί διδάσκαλοι: ο Μέγας Βασίλειος ,ο 
Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσό- 
στομος.και υποδείγματα ήθους και αρετής, κρα- 
ταιοί μύστες του λόγου και λάτρεις της αρχαίας 

ελληνικής Παιδείας και φιλοσοφίας και συγχρόνως συ
νειδήσεις άκρως χριστιανικές και ασκητικές, μετουσίω- 
σαν με το «Τριλαμπές τους φως: της Γνώσεως, της Πί- 
στεως και της μεταφυσικής Ελπίδος» τον αιώνα τους σε 
αιωνιότητα.Διάβροχη από ευλάβεια και ευγνωμοσύνη η 
μνήμη μας, στρέφεται προς αυτούς: προς έκπαγλα άν
θη επάνω στον ξερό βρόχο του κόσμου τούτου προς 
«δένδρα, ποιήσαντα πολύν καρπόν...». Την ηδύποτα αυ
τών των καρπών γεύονται οι σύγχρονοι και από τους 
κλώνους τους θα ξυλεύονται και οι μέλλουσες γενιές.

Οι ιστορικές ρίζες.

Οταν, επί αυτοκράτορα Αλεξίου Α' του Κομνηνού, τον 
ενδέκατο ήδη αιώνα, ο Επίσκοπος Ευχαΐτων Ιωάννης ο 
Μυρόπους έλυνε το ζήτημα της ισοτιμίας των Τριών Ιε
ραρχών και εν συνεχεία η Εκκλησία καθιέρωνε κοινή δι’ 
αυτούς θρησκευτική εορτή, ενώ η Παιδεία τους ανεγνώ- 
ριζε ως διδασκάλους της νεότητας και χρυσοφεγγείς των 
Ελληνικών Γ ραμμάτων αστέρας, δεν είχαν ίσως - δεν μπο
ρούσε να έχουν - συνειδητοποιηθεί οι σωτήριες για τον

Ελληνισμό και τον παγκόσμιο πολιτισμό συνέπειες των α
ποφάσεων εκείνων! Αντίθετα, όταν την 30η Ιανουάριου 
1842 κατά τον πρώτο πανεπιστημιακό εορτασμό εκφω
νούσε τον πρώτο πανηγυρικό λόγο ο Καθηγητής της Φι
λοσοφικής Σχολής Νεόφυτος Βόμβας με θέμα: «Υμείς ε- 
στέτο φως του Κόσμου» (Ματθ.,ε’), είχε πλήρη επίγνωση 
ότι συνέχιζε την κρατούσα πριν από την Επανάσταση του 
1821 συνήθεια των απανταχού ελληνικών Σχολείων.

Τρίτη, όπως θέλουν, χιλιετία ήδη. Και όμως! Ακόμη κα
τεβαίναμε στο Ηλύσιο πεδίον - κατά τον τρόπον του πα
γανισμού - ή στον μυρίπνοο Παράδεισο - κατά τον τρό
πον του Χριστιανισμού -, για να τους συναντήσουμε, να 
αντικρίσουμε το αυστηρό, ασκητικό τους βλέμμα, να 
φωτισθούμε από το φως του αιωνίου Λόγου, ένα φως 
γλυκύ και ιλαρό, που εισδύει έως τα καταχθόνια των αν
θρωπίνων ψυχών και τα καθαγιάζει: φαιδρύνει τη ζωή 
και ευθύνει τα βήματά της . Η συνάντηση αυτή επισυμ- 
βαίνει στους ιερούς τόπους της ψυχής, στα μακάρια το
πία του πνεύματος, όπου δεν οικεί θάνατος. Τους οφεί
λομε, άλλωστε, μεγάλη χάρη ως λαός και ως έθνος, ό
πως επίσης ευγνωμοσύνη τους χρωστάει και σύνολος ο 
Δυτικο-ευρωπαϊκός πολιτισμός. Διότι επάνω στο αράγι
στο συνταίριασμα του ελληνισμού και του χριστιανι
σμού, στην οργανική σύνθεση Γνώσεως και Πίστεως, φι
λοσοφίας και θρησκείας, που Εκείνοι κατόρθωσαν, οι- 
κοδομήθηκε ο πολιτισμός αυτός.
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Γνώστες βαθείς της Ελληνικής Παιδείας.

Αν δεν ήσαν βαθύτατα γεωργημένοι έλληνες, θρεμμέ
νοι και μεγαλωμένοι με την αρχαία ελληνική παιδεία και 
φιλοσοφία, ο Χριστιανισμός θα εκφυλιζόταν ίσως σε αί
ρεση - αν δεν ήταν ένθεοι μύστες της χριστιανικής θρη
σκείας, πρόμαχοι της πίστεως, ιεροφάντες και θεήλατοι 
υποφήτες, ο ελληνισμός θα κατέληγε ίσως στο κοιμητή
ριο, στο οστεοφυλάκιο της ιστορίας. Δεινοί χειριστές του 
αρχαίου λόγου, γνώστες βαθείς της κλασικής παιδείας 
και εκφραστές διαπρύσιοι της ελληνικής φιλοσοφίας, 
διαμόρφωσαν δογματικά τη νέα θρησκεία, την προφύλα- 
ξαν από τις ποικιλώνυμες νοθεύσεις και οδήγησαν κλα
σική φιλοσοφία και χριστιανική διδασκαλία σε μια θαυμα
στή αρμονική σύνδεση. Η συμφιλίωση αυτή έγινε πρώτα 
στον νου και στην ψυχή των Τριών Πατέρων της Εκκλη
σίας, καθώς είναι αναντίλεκτο ότι στις πνευματικές τους 
φλέβες έτρεχετο φιλοσοφικό αίματου Πλάτωνος, του Α- 
ριστοτέλους και του Πλωτίνου.

Οι Τρεις Ιεράρχες και γενικότερα οι Πατέρες της Εκ
κλησίας ως δημιουργοί και εκπρόσωποι της χριστιανικής 
φιλοσοφίας είχαν, μεταξύ των άλλων, να αντιμετωπίσουν 
το πρόβλημα της υπερβάσεως του Δυϊσμού που δεν κα
τόρθωσε να λύσει ο παγανιστικός φιλοσοφικός στοχα
σμός. Προς τούτο αγωνίσθηκαν να ερμηνεύσουν έλλογα 
τον χριστιανισμό, να τεκμηριώσουν λογικά τις εξ Αποκα- 
λύψεως αλήθειες, να αφομοιώσουν και να διαδώσουν ευ
ρύτατα το γνωστό πνευματικό αγαθό των Ελλήνων. Στη 
φιλοσοφική τους αυτή προσπάθεια έθεσαν ως αρχή την ι
δέα της ουσιαστικής ενότητας θείου και ανθρωπίνου, έ
δειξαν γιατί ο Λόγος «σαρξ εγένετο» και έδωσαν αντικει
μενικό περιεχόμενο στην Πίστη.

Το πρόβλημα των σχέσεων Γνώσεως - Πίστεως κυ
ριαρχεί σε όλη τη χριστιανική φιλοσοφία, στη φιλοσοφία 
της Αποκαλύψεως και στη φιλοσοφική ανθρωπολογία. 
Η μεθοδική, συστηματική και βαθιά διαπραγμάτευσή 
του αποτελεί τη μεγάλη δόξα και το μέγα κατόρθωμα 
των Πατέρων της Εκκλησίας και δείχνει την ευρυμάθεια 
και τη θεωρητική τους δύναμη. Στην ψυχή ενοικεί μία ευ
σεβής πείνα για λογικές αποδείξεις, η οποία διαποτίζει 
όλη την πατερική φιλοσοφία είτε ως πρώιμη πατερική, 
δηλαδή ως ιερατικό γνωστικισμό, απολογητισμό και ορ
θόδοξη κατεύθυνση που έβλεπε ως αποστολή την υπε
ράσπιση της Αποκαλύψεως από εξωτερικές επιθέσεις 
και εσωτερικές διαμφισβητήσεις, είπε ως ύψιστη Πατε
ρική ή φιλοσοφία της Ακμής, που ανέπτυσσε ελεύθερα 
την χριστιανική της αντίληψη, είτε ως όψιμη Πατερική 
που συνέλεγε τη φιλοσοφική κληρονομιά και την παρέ
διδε στους επόμενους διανοητές.

Ο Ενισμός, οοποίος πηγάζει απάτην θεμελιώδη ιδέα ό
τι ο Θεός άνθρωπος εγένετο: «Τι γαρ μείζοντου γενέσθαι 
τον Θεόν άνθρωπον» (Ιερ. Δαμασκηνός PG 94,98,4). Το 
αιώνιο και μακάριο Είναι εισήλθε μέσα στο ανειρήνευτο 
Γίγνεσθαι. Υπό το φως αυτήςτης θεωρήσεως διερευνούν 
και το πρόβλημα Γνώσεως-Πίστεως. Η πίστη προέρχεται 
από το Θεό, η γνώση από το λογικό_ εκείνη απαντά σε 
θρησκευτικά ερωτήματα, η δεύτερη σε προβλήματα α- 
φορώντα στον κόσμο. Αν, ωστόσο, η πίστη πηγάζει από 
την Αποκάλυψη καιη γνώση απότο λόγο,τη λογική, και αν 
Αποκάλυψη και Λόγος κατάγονται από τον Θεό, εξυπα- 
κούεται ότι δεν υφίσταται καμία αντίθεση ανάμεσα στην

πίστη και στην γνώση, αν και διαφέρουν ως προς το πε
ριεχόμενο. Τ ο περιεχόμενο της γνώσεως είναι μια πρότα
ση που κατανοούμε, της πίστεως όμως μία πρόταση, για 
την οποία απορούμε: «Ο αχώρητος παντί, πώς εχωρήθη 
ενγαστρί;...». Γ Τ αυτό η ίδια πρόταση δεν είναι δυνατόν να 
γνωσθεί και συγχρόνως να γίνει πιστευτή:

«Ω πάντων επέκεινα! Τι γαρ θέμις άλλο σε μέλπειν;
Πώς λόγος υμνήσει Σε; Συ γαρ λόγω ουδενίρητός.
Πώς νόος αρθρήσει Σε;Συ γαρ νόω ουδενίληπτός....»

Ο υπέροχος αυτός ύμνος του Γρηγορίου ειδοποιεί ό
τι οι θεοδόχοι τόποι είναι αφιλόξενοι για την ανθρώπινη 
λογική. Μία ελπίδα υπάρχει, προκειμένου να καταστεί ο 
άνθρωπος της αιώνιας αλήθειας συλλειτουργός και αυ- 
τόπτης μάρτυς: η ελπίδα της Πίστεως. Η οποία μετα
βάλλει τη γνωστική και γνωστολογική έπαρση από βλα
σφημία σε έλλογη βίωση. Με την μεταφυσική Ελπίδα και 
την Πίστη η ύπαρξη δεν αγωνίζεται αποκλειστικά για τη 
γνώση της πηγής, αλλά δροσίζεται στην Πηγή της Γνώ- 
σεως και της Ζωής «ο ευδαίμων οφθαλμός της αιωνιό
τητας ανοίγει - η ψυχή οικειώνεται με το mysterioum 
magnum του όντως Όντος και εισάγεται στο άδυτο, το 
άβατο, το αψηλάφητο φέγγος και το αβασίλευτο κάλ
λος. Ο άνθρωπος νιώθει αδήριτη τη μυστική χρειά να ε
πιστρέφει στην ποθεινή του πατρίδα, διότι «ουκ έχομεν 
ώδε μένουσαν πόλιν» (Παυλ. Εβρ. 13,14). Εδώ η μετα
φυσική Ελπίδα γίνεται εσωτερικός δονισμός και πόνος 
και Νόστος επαναπατρισμού: η ψυχή αναφλέγεται από 
το αδαπάνητο πυρ και λυτρώνεται!

Ο δρόμος προς την πλήρη γνώση.

«Το πραγματικό, μοναδικό και βαθύ θέμα της ιστο
ρίας του κόσμου και της ανθρωπότητας, στο οποίο υ
πάγονται όλα τα υπόλοιπα, είναι - σύμφωνα με τον 
Γ καίτε - ο αγώνας ανάμεσα στην πίστη και την απι
σ τία»^ απιστία είναι επίσης ένα είδος πίστεως. Είναι 
η πίστη στο λόγο, εμπιστοσύνη στη δύναμη της αν
θρώπινης λογικής. Η πίστη αυτή μάλιστα αποτελεί 
θεμελιώδη προϋπόθεση για τη φιλοσοφία και την ε
πιστήμη. Κάθε γνήσιος φιλόσοφος και κάθε αληθινός 
επιστήμων πιστεύει στη γνώση: έχει σαν αφετηρία 
του ερευνητικού του έργου την αντίληψη ότι η γνώση 
είναι δυνατή, ότι ο κόσμος και τα φαινόμενά του είναι 
εξηγήσιμα, ότι η πραγματικότητα υπόκειται σε έλλο
γη ερμηνεία. Ακόμη και οι Σκεπτικιστές αρνούνται το 
λόγο εν ονόματι του λόγου! Γιατί την άποψή τους, ό
τι τόσο ο νους όσο και οι αισθήσεις είναι δύο μεγάλοι 
απατεώνες, αφού μας παραπλανούν, επιχειρούν να 
τη θεμελιώσουν λογικά. Ο Σκεπτικισμός κατά βάθος 
δεν αναιρεί, αλλά αγιάζει τη γνώση.

Ο δρόμος, ωστόσο, προς την πλήρη γνώση είναι μα
κρινός και δύσκολος. Φιλόσοφοι και επιστήμονες αφο
μοιώνουν σήμερα όλο και βαθύτερα το μετριόφρον 
πνεύμα του Σωκράτους, ο οποίος ειδοποιούσε πως ο με
γαλύτερος για τον άνθρωπο κίνδυνος είναι η άγνοια της 
αγνοίας του. Έτσι η επιστημονική γνώση παύει σιγά-σι- 
γά να είναι αλαζονική, καθώς ο ανθρώπινος λόγος μένει 
εμβρόντητος απέναντι σε έναν αντιφατικό κόσμο ή σε έ
να ανεξήγητο, σκληρά ανθρώπινο πεπρωμένο, γεμάτο 
ακατάλυτες αντιθέσεις και ανασφάλεια, βασανισμό και 
αμήχανο ρίγος: ο πόνος που είναι άφευκτος, ο αγώνας
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που γίνεται αναγκαίος, η ενοχή που ενεδρεύει ασυμφι
λίωτη και ο θάνατος ως ο εξυπαρχής αχώριστος σύ
ντροφος και φίλος ειδοποιούν για την εγκόσμια αβεβαι
ότητα. Η ύπαρξή μας γαληνεύει μέσα σε μια σιωπηλή και 
καρποφόρα επίγνωση.

Η δύναμη, όμως, που πηγάζει απάτην γνωστική μας 
αδυναμία, είναι σωτήρια. Γιατί βοηθάει τον άνθρωπο 
να εξέλθει από την ανωριμότητά του και συγχρόνως 
τον βεβαιώνει για τα όρια των δυνατοτήτων και των α
δυναμιών του. Πρόκειται για μια πίστη που φωτίζει και 
ανωτεροποιεί.

Έτσι φιλόσοφοι και παγκόσμιου κύρους ειδικοί επι
στήμονες, όπως ο Β. Μπράουν, ομολογούν ότι όσο πε
ρισσότερο προχωρούν προς την κατάκτηση της αλή
θειας τόσο καλύτερα συνειδητοποιούν πόσο μακριά α
πό αυτήν βρίσκονται: «Σοφία - παραδέχεται ο Έγελος - 
δεν είναι η γνώση. Σοφία είναι μία ανάταση της ψυχής, 
η οποία μέσω της εμπειρίας συνδεδεμένη με συλλογι
σμούς για την ανεξαρτησία τόσον από τις γνώμες όσον 
και από τις εντυπώσεις του αισθητού κόσμου, έχει ανυ
ψωθεί και αναγκαστικά πρέπει να συνοδεύεται από ή
συχη θέρμη, από μια ήπια φλόγα».

Το υπέρτατο αγαθό.

Ο ασίγαστος πόθος για το Αιώνιο, η έμφυτη θρησκευ
τική πείνα είναι αχόρταγη και ανώλεθρη. Αυτήν αγωνίζο
νται να ικανοποιήσουν και ο homo sapiens και ο homo 
religiosus: ο σοφός και ο θρησκευόμενος άνθρωπος. 
Τούτο αποκαλύπτει μια βαθύτερη εσωτερική σχέση ανά
μεσα στη φιλοσοφία και στη θρησκεία.

Λογικά η Πίστη και η Γνώση είναι ασυμφιλίωτες. Η Πί
στη, σίγουρη για τον εαυτό της, δεν χρειάζεται τις απο
δείξεις. Η Πίστη είναι σταύρωση του λογικού, αλλά ανά
σταση για την ανθρώπινη ύπαρξη και σωτηρία.

Ουσιαστικά, όμως, η Γνώση και η Πίστη επιτελούντην ί
δια αποστολή και τις ίδιες θεμελιώδεις λειτουργίες.

Αναγνωρίζονται έτσι η Πίστη και η Γνώση ως δύο 
διαφορετικές πνευματικές στάσεις με αδιατάρακτο ε
σωτερικό δεσμό: και ο φιλόσοφος και ο πιστός υψώ
νουν το βλέμμα τους προς τον ουρανό, ο καθένας με 
τον τρόπο του.

Χωρίς τα σύνορα ανάμεσα στη Γ νώση και την Πίστη να 
σβήνουν, η φιλοσοφία και η θρησκεία σχηματίζουν μια 
πνευματική ενότητα και μετασχηματίζουν την ανθρώπινη 
συνείδηση. Η Πίστη έχει την πηγή της όχι «στα όριατηςε- 
γκόσμιας εμπειρίας, αλλά στην ελευθερία του ανθρώ
που . Ο άνθρωπος, που πραγματικά συνειδητοποιεί την ε
λευθερία του, αποκτά συνάμα και τη βεβαιότητα του Θε
ού», υποστηρίζει ο Γιάσπερς.

Την ύπαρξη του Απολύτου, του Απείρου, του έσχατου 
Είναι, του Επέκεινα ή υπέρτατου Αγαθού, δηλ. του Θεού 
διαβεβαιώνουν ανυποχώρητα τα μεγαλύτερα πνεύματα 
της παγκόσμιας φιλοσοφίας, όπως οι Πλάτων, Αριστοτέ
λης, Πλωτίνος, Αυγουστίνος, Θωμάς ο Ακυινάτης, Ντε- 
κάρτ, Σπινόζα, Λάιμνιτς, Καντ, Έγελος, Ουάιτχεντ. Ακόμη 
και όσοι αρνούνται την ύπαρξη χριστιανικού Θεού, ισχυ
ρίζονται ότι ο κόσμος είναι άπειρος, αιώνιος, απεριόρι- 
στος_ η αιτία, ο δημιουργός λόγος του κόσμου - λέγουν - 
δεν βρίσκεται έξω από αυτόν. Ο κόσμος, επομένως, θε
μελιώνεται από μόνος του: άρα είναι απόλυτος

ήθελαν κτίσμα τον Κτίστη και στους αγνωστικιστές

που κατέληγαν στην απόλυτη άρνηση κάθε δυνατότη
τας γνώσεως του Θεού. Η γνώση αυτή επισυμβαίνει μέ
σω της ανθρώπινης υπάρξεως, η οποία έρχεται σε σχέ
ση με τον εαυτό της και έμμεσο κατανοεί, σχετίζεται με 
το Άπειρο.

Το πρόβλημα του Θεού αντιμετώπισαν και αντιμετω
πίζουν με βαθύ επιστημονικό σεβασμό οι μέγιστοι δια- 
νοητές - όχι μόνον οι θεολόγοι - του κόσμου. Οιπλείστοι 
προέκριναν μια αταλάντευτη πίστη ως τρόπο ζωής. Γ ια
τ ί είδαν πως, όταν η πίστη ασθενήσει, τα ερωτήματα γί
νονται πιο βασανιστικά και η αγωνία του ανθρώπου με
γαλώνει: «Αχ, αν μια φορά από σένα, Αιώνιε, η ψυχή μου 
να γεμίσει μπορούσε», επιποθεί ο Γ καίτε. Είναι ένας ευ
γενικός πανανθρώπινος πόθος που συνοδεύεται από 
την επίγνωση ότι έξω από την κιβωτό της θρησκείας 
μαίνεται ο κατακλυσμός_ έξω από την κιβωτό της χρι
στιανικής πίστης αιμοσταγεί ο μηδενισμός_. Να οδοι
πορεί ο άνθρωπος μέσα στο σκότος, ιδού ο κίνδυνος, 
αλλά και η αποστολή της παιδείας, που είναι: Να δυνα
μώνει αυτό το φως!

Ο μετασχηματισμός της ανθρώπινης 
συνείδησης.

Αν παραμελούμε την γεώργηση της θρησκευτικής 
συνειδήσεως και μάλιστα των νέων_ αν αγνοούμε τη 
σύγχρονη, νηφάλια επιστημονική στάση, την τόσο θετι
κή απέναντι στη θρησκεία και την πίστη_ αν δεν ενστερ- 
νισθούμετο λόγο του Ρίλκε: «στο βάθος δεν υπάρχουν 
παρά μονάχα προσευχές και τίποτε που να μη δέεται 
δεν πλάσανε το αγιασμένα χέρια» ή εκείνον του Βωβε- 
νάργκ: «οι μεγάλες σκέψεις έρχονται απάτην καρδιά»_ 
αν δεν συνειδητοποιήσουμε πως η Γ νώση και η Πίστη 
μετασχηματίζουν την ανθρώπινη συνείδηση_ αν δεν γί
νουν κτήμα μας οι μεγαλειώδεις σκέψεις του Μ. Βασι
λείου: «κοινοί οι πόνοι, κοινοί οι στέφανοι, εις οι πολλοί, 
και ο εις ου μόνος, αλλ' εν τοις πλείοσι»_ αν η χριστιανι
κή πίστη, αυτή η δρόσος του ουρανού, λείψει και ο α
γρός του πνεύματος ξηρανθεί και η «φωνή της αιωνιό
τητας μέσα στην χοϊκή μας ύπαρξη - κατά τον Κίρκε- 
γκωρ - σιγήσει_ αν δεν ενωτισθούμε το βαρυσήμαντο 
ρήμα του Σολωμού: «... το ουσιαστικότερο και υψηλό
τερο περιεχόμενο της αληθινής ανθρώπινης φύσης εί
ναι η πατρίδα και η πίστις» - αν στενεύουμε τη Γνώση, 
ταυτίζοντάς την με την επιστημονική, και αν τεχνητά την 
διακρίνουμε απάτην Πίστη, ενώ η Γνώση έχει Πίστη και 
η Πίστη έχει Γνώση, και ενώ Γνώση και Πίστη είναι όψεις 
του Συνειδέναι μας και τρόπος προσεγγίσεως της αιώ
νιας αλήθειας, ο μεν έμμεσος, ο δε άμεσος τότε θα ο
δηγηθούμε σε μια Παιδεία του εγκεφαλικού φλοιού, σε 
μία ληστεία των ψυχών των νέων, οι οποίοι όλο και θα ε
πιστρέφουν σε μια φυσική βαρβαρότητα. Τούτο θα κα
ταστεί αναπόφευκτο χωρίς τις μεγάλες, πλάστρες ιδέ
ες του ελληνισμού και του χριστιανισμού, στο ρυθμό 
των οποίων οφείλει να βηματίζει η Παιδεία, αν δεν θέλει 
να είναι χωλαίνουσα ή παράλυτη.

Όμως, οι ιδέες αυτές και οι αξίες υπήρξαν το ξύλο 
σωτηρίας μας και για αυτές τις αξίες αγωνίσθηκαν οι 
Τρεις Ιεράρχες. Οι οποίοι σε μια εποχή συγκρητισμού 
και πάλης των ιδεών λειτουργώντας ως φίλτρο δια
φύλαξαν την ταυτότητα του ελληνισμού, διασφάλι
σαν τη συνέχειά του, ανέδειξαν την αντοχή και το με-
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γαλείο του και την διαμορφωτική 
του δύναμη, τον θωράκισαν απένα
ντι στις επικίνδυνες και στρεβλωτι- 
κές επιθέσεις οθνείων πνευμάτων, 
τον διέσωσαν από την παρείσφρη- 
ση ξένων τρόπων σκέψεως, αφομοί
ωσαν και ως θείο νόμισμα μεταχά
ραξαν, αλλά δεν παραχάραξαν τον 
έως τότε φιλοσοφικό στοχασμό, έ
στρεψαν τον άνθρωπο προς την χρι
στιανική θρησκεία και τη μεταφυσι
κή θεώρηση και ενατένιση, ανεζήτη- 
σαν ένα νέο βάθος ζωής με στέρεο 
έρεισμα την πίστη και την ελπίδα και 
υψηλό σκοπό, αναπτέρωσαν την 
ορμή προς την έσχατη αλήθεια, ε- 
ξήγαγαν το πνεύμα από τη νεφελώ
δη σύγχυση, υπόδειγμα ευγενισμού 
και αγιότητας επεβλήθηκαν με τις 
πράξεις και τον θεολάμποντα λόγο, 
τον λελατομημένο από το μεταλλείο 
και το μεγαλείο της απίστευτα γε- 
ωργημένης ψυχής τους, και εισήγα- 
γαν μια νέα εποχή Γνώσεως και επι- 
γνώσεως, Πίστεως και Ελπίδας, θεμελιωμένης επί 
των Ελληνικών Γ ραμμάτων και της Παιδείας.

Το βαθύτερο χρέος μας και η νεότητα.

Το ύψιστο αγώνισμα σήμερα και συγχρόνως το βαθύ
τερο χρεός μας είναι να ανοίγουμε προσεκτικά το βιβλίο 
της ιστορικής μνήμης και να ακολουθούμε το παιδευτικό 
τουςπνεύμα: ένα: «πνεύμα, νοερόν, άγιον, μονογενές, λε
πτόν, ευκίνητον, τρανόν, αμόλυντον, σαφές, απήμαντον, 
φιλάγαθον, οξύ, ακώλυτον, ευεργετικόν, φιλάνθρωπον, 
βέβαιον, ασφαλές, αμέριμνον, παντοδύναμον, παντεπί- 
σκοπον..., ακηλίδωτον» (Σοφ. Σολ. Ζ, 22), «ως αστήρ εω
θινός... ως ήλιος εκλάμπων..., ως πυρ καιλίβανος...ως ε
λαία αναθάλλουσα καρπούς και ως κυπάρισσος υψουμέ- 
νη εν νεφελαις...» (Σοφ. Σειρ. Ν, 6 κ.εξ.), ως πνεύμα ελλη
νοχριστιανικής Παιδείας.

Γεύσασθε και ίδετε: «... πάντες αδελφοί, ενός πατρός 
έκγονοιπάντες... αδελφή η φύσις κατά σάρκα, αδελφή η 
γένεσις κατά πνεύμα», λέγει ο πλατωνίζων Βασίλειος και 
ο επίσης πλατωνίζων Γρηγόριος: «Μικρός ειμί και μέγας, 
ταπεινός και υψηλός θνητός και αθάνατος, επίγειος και 
ουράνιος», ενώ ο αριστοτελίζων Χρυσόστομος: «εάν μη 
πειρασμός, ουδέ στέφανος, εάν μη παλαίσματα ουδέ 
βραβεία, εάν μη σκάμματα, ουδέτιμαί, εάν μη θλίψεις, ου
δέ άνεσις, εάν μη χειμών, ουδέ θέρος» ή «βίος καθαρός 
ον εκ παιδείας λαμβάνομεν». Τι, λοιπόν, εορτάζομε σήμε
ρον; Της σωτηρίας ημών το κεφάλαιο! Την εορτή των 
Γ ραμμάτων, της Παιδείας, της Νεότητας.

Στον άγιο αγώνα για μια ζωή αληθινή η νεότητα ας πο
ρεύεται πρώτη και χαρωπή_ ας δυναμώνει η αρετή της 
σας το κύμα στη δροσερή πνοή του ζεφύρου_ άμοιρε 
στρατοκόπε, που σε οδήγησαν λάθος να περπατάς μέσα 
στη νύχτα! Μη χάνεσαι μέσα στο έρεβος_ βρες, μόλις ρο
δίσει η αυγή, το δρόμο να γυρίσεις στη χώρα τη φωτό
λουστη του χρέους. Ο κοσμικός χειμώνας είναι αψύς και 
παγερός. Και η παιδεία - αλίμονο - δεν μπόρεσε ή δεν ή

θελε να σε ντύσει αποτελεσματικά.
Η ηλικία η νεανική έχει το δικό της τρόπο να βλέπει τα 

πράγματα. Διότι, σύμφωνα με τον Σαίξπηρ, «είναι φτιαγ
μένη από την ουσία των ονείρων». Έχει τον τρόπο της να 
σκέπτεται και να ενεργεί. Μην ξεχνάτε, όμως, αυτό που 
λέγει ο Μπύχνερ πως «κάθε παιδί βαδίζει προς τη ζωή δια
βαίνοντας από τη χρυσή εξώθυρα της πατρικής, μητρι
κής και διδασκαλικής στοργής» και κυρίως ότι κάθε γεν- 
νώμενο τέκνο φέρνει μαζί του και το θείο μήνυμα πως ο 
Δημιουργός δεν απογοητεύτηκε ακόμα από το γένοςτων 
ανθρώπων, όπως θα έλεγε και ο αλησμόνητος Ραμπι- 
ντρανάθ Ταγκόρ!

Κρατήστε, αγαπητά μου παιδιά, καθαρό το χρυσό κύ
πελλο της ζωής σας.

Κάθε στιγμή της ζωής είναι όμορφη, σαν την πρω
τόπλαστη μέρα, κι έχει μια ευγενική, αγαθή και ήσυχη 
λάμψη σαν το φως του λυχναριού. Μέσα σ’ αυτήν τη 
ζωή η Παιδεία και η Νεότητα είναι η ίδια η Αιωνιότητα. 
Κανείς δεν ξέρει μέχρι που φθάνει μέσα στα βάθη των 
χρόνων που έρχονται- η επίδρασή τους, καθώς οι «ενι
αυτοί περιπέλλονται». Καθώς ο ήλιος της νιότης - για 
να θυμηθούμε τον Κατσού Καϊσού - πλημμυρίζει τους 
δρόμους της ζωής σας, να στέκεστε γενναίοι στην α
νάγκη, πρόσχαροι στις δύσκολες ώρες, φτωχοί σε κα
κίες και πλούσιοι σε Αρετή!

Πλούσιοι σε Αρετή! Αυτό είναι το ύψιστο για μια αληθι
νή παιδεία, η οποία πρέπει να είναι προσεκτική σαν την 
αυγή «που θωπεύει τα μάγουλα των λεμονιών και στα 
πρωινά κούμαρα καταγράφει τις εγκάρδιες χειραψίες 
της» κατά τον Ποιητή. Ωσάν πυρωμένη από λάβα Γη δέ
χονται τη δρόσο μιας τέτοιας παιδείας οι καμωμένες από 
Αρετή τρυφερές και αμόλυντες νεανικές ψυχές. Ας τις 
ποτίζει η Παιδεία με τη δροσιά του πνεύματος και την ευ
λογία της Αρετής!

Τότε η καρδιά της Ανθρωπότητας θα διαθλασθεί α
πό Κάλλος και Φως. Τότε «ανακαινισθήσεται ως αετού 
η νεότης»τηςϋ! □
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Πριν έναν ακριβώς χρόνο είπαμε το οριστικό αντίο 
στη δραχμή και γυρίσαμε σελίδα στη νομισματι
κή ιστορία της νεότερης Ελλάδας βάζοντας στο 
μουσείο το αρχαιότερο νόμισμα της Ευρώπης και 
μαζί του μια ιστορία 27 αιώνων.

Αν και έφυγε όμως από το προσκήνιο των συναλλα
γών, άφησε παρακαταθήκη την ιδιότυπη ιστορία της, 
μέσα από εκφράσεις, στίχους και λογοπαίγνια που θα 
«στοιχειώνουν» την καθημερινότητα μας για πολύ καιρό 
ακόμα.

Εκτός της δραχμής όμως, οδηγήθηκαν 
στο περιθώριο εθνικά

νομίσματα έντεκα άλλων ευρωπαϊκών χωρών χρησιμο- 
ποιουμένων επί αιώνες, στα οποία αποτυπώνεται η ιστο
ρία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, το βελγικό και το 
λουξεμβουργιανό φράγκο, το γερμανικό και το φινλανδι- 
κό μάρκο, το αυστρικό σελίνι, η ιταλική και ιρλανδική λί
ρα, η ισπανική πεσέτα, το πορτογαλικό εσκούδο και η 
ολλανδική γκίλντα (επιμένουν ακόμα -αλλά για πόσο; -η 
αγγλική στερλίνα και δανική και σουηδική κορώνα), που 
μαζί με την Ελλάδα υιοθέτησαν το Ευρώ.

Τα νομίσματα ανάλογα με τη διάθεση και την τακτική 
που ακολουθούσε κάθε φορά ο ηγέτης ή ο κατακτητής 
διένυαν ημέρες δόξας ή μιζέριας, ήταν «σκληρά» ή υπο- 
τιμημένα. Και καθώς, οι χώρες κέρδιζαν την ανεξαρτη
σία τους, οι νέες κυβερνήσεις εξέδιδαν κέρματα και 
χαρτονομίσματα με τα εμβλήματα του έθνους τους.

Σήμερα πάντως δεν αντιμετωπίζουν όλοι οι Ευρω
παίοι με τον ίδιο τρόπο την αντικατάσταση του εθνικού 
τους νομίσματος. Κάποιοι βλέπουν με καχυποψία την 
έλευση του ευρώ, κάποιοι άλλοι όμως το θεωρούν 
αναγκαίο κακό και το καλωσορίζουν. Δυσαρεστημένοι 
είναι κυρίως όσοι συναλλάσσονταν με ένα ισχυρό νό
μισμα. Αντίθετα, όσοι χρησιμοποιούσαν ένα νόμισμα 
αδύναμο και άμεσα εξαρτώμενο από κάποιο άλλο χαί
ρονται, για την αλλαγή.

Προκειμένου να φιλοτεχνήσουν τις «εθνικές» όψεις 
των κερμάτων τους, όλες οι χώρες της ευρωζώνης στη- 
ρίχθηκαν στην πολιτιστική τους παράδοση.

Η Γερμανία, στα κέρματα του 1 και 2 ευρώ απεικονί
ζει το παραδοσιακό σύμβολο της γερμανικής εθνικής 
κυριαρχίας, τον αετό, που περιβάλλεται από τα αστέρια 
της Ευρώπης.

Στα κέρματα των 10, 20, και 50 λεπτών το θέμα είναι 
η Πύλη του Βρανδεμβούργου που συμβολίζει τη διαίρε
ση της Γερμανίας και τη μετέπειτα επανένωσης της. Η 
προοπτική του σχεδίου, δίδει έμφαση στο άνοιγμα της 
πύλης και τονίζει την ενοποίηση της Γ ερμανίας και της

Ευρώπης.
Στα κέρματα του 1, των 2 και των 5 λεπτών η εθνι

κή όψη απεικονίζει κλάδο βελανιδιάς που θυμίζει 
την αντίστοιχη παράσταση που φέρουν τα σημερι
νά γερμανικά κέρματα πφένιχ.

Η Γαλλία, στα κέρματα του 1 και των 2 ευρώ το
ποθέτησε ένα δένδρο που συμβολίζει τη ζωή, τη 
συνέχεια και την ανάπτυξη. Είναι τοποθετημένο 
μέσα σ’ ένα εξάγωνο και γύρω του αναγράφεται 
το σύνθημα της γαλλικής επανάστασης «Liberte, 
Egalite, Fraternite» (ελευθερία, ισότητα, αδελφο
σύνη).

Η Ισπανία στα κέρματα του 1 και 2 ευρώ 
απεικονίζει τη μορφή του Χουάν Κάρλος των 

; Βουρβόνων.
Στα κέρματα των 10, 20, 50 λεπτών αναπαρί-

ΕΥΡΟ Οείνμα ιιλιτισμβύ
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σταται ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες, πατέρας της ισπανικής 
λογοτεχνίας.

Στα κέρματα του 1, των 2 και των 5 λεπτών απεικονί
ζεται ο καθεδρικός ναός του Santiago de Compostela, 
λαμπρό δείγμα της ισπανορωμανικής τέχνης και ένας 
από τους πιο γνωστούς τόπους προσκυνήματος παγκο- 
σμίως, και πιο συγκεκριμένα η μνημειακή πρόσοψη του 
Obradoiro, εξαίρετου δείγματος του ισπανικού μπαρόκ, 
η ανέγερση του οποίου ξεκίνησε το 1667 και ολοκλη
ρώθηκε τον 18ο αιώνα.

Διαφορετική αναπαράσταση για κάθε νομισματική 
αξία, επέλεξε η Ιταλία. Στα 2 ευρώ υπάρχει πορτρέτο 
του Ντάντε Αλιγκέρι από τον Ραφαήλ, ενώ στο νόμισμα 
του 1 ευρώ το σχέδιο του Λεονάρντο ντα Βίντσι με τις 
ιδανικές αναλογίες του ανθρώπινου σώματος.

Αντίθετα, το Βέλγιο επέλεξε κοινό θέμα για όλα τα 
κέρματα, τον βασιλέα Αλβέρτο Β_, ανάμεσα στα 12 
αστέρια που συμβολίζουν την Ευρώπη.

Ενώ η Ολλανδία από την πλευρά της επέλεξε δύο 
σχέδια που απεικονίζουν τη βασίλισσα Βεατρίκη.

Την κελτική άρπα, παραδοσιακό σύμβολο της Ιρλαν
δίας επέλεξε η χώρα για την εθνική όψη των δικών της 
ευρώ.

Ενώ η Αυστρία τα άνθη και διάσημα ιστορικά πρόσω
πα της χώρας.

Η Φινλανδία επέλεξε τρία σχέδια που βασίζονται σε 
θέματα παρόμοια με αυτά που κοσμούν τα εθνικά της 
κέρματα. Βατομουριές και άνθη βατομουριάς στα 2 ευ
ρώ, δύο κύκνοι που πετούν στο 1 ευρώ.

Στην Πορτογαλία, χρησιμοποίησαν ιστορικά σύμβολα 
και σφραγίδες του πρώτου βασιλέα της χώρας Ντομ 
Αφόνσο Χενρίκιουες.

Στα κέρματα του 1 και των 2 ευρώ, ανάμεσα στα ευ

ρωπαϊκά αστέρια εμφανίζονται τα κάστρα και τα οικό
σημα της χώρας, συμβολίζοντας το διάλογο, την ανταλ
λαγή αξιών και τη δυναμική της οικοδόμησης της Ευ
ρώπης. Στο κέντρο του κέρματος απεικονίζεται η βασι
λική σφραγίδα του έτους 1144. Στεφάνη του κέρματος 
των 2 ευρώ: πέντε θυρεοί και επτά πύργοι σε ίσες απο
στάσεις μεταξύ τους.

Στο κέντρο των κερμάτων των 10, 20, και 50 λεπτών 
εμφανίζεται η βασιλική σφραγίδα του 1142. Στα κέρμα
τα του 1 ,των 2 και 5 λεπτών απεικονίζεται η πρώτη βα
σιλική σφραγίδα από το έτος 1134 με τη λέξη «Portugal» 
(Πορτογαλία).

Ενώ το Λουξεμβούργο τον Μέγα Δούκα Ερρίκο.
Η Ελλάδα τέλος επέλεξε τα σχέδια που φιλοτέχνησε 

ο γλύπτης Γιώργος Σταματόπουλος.
Στο μεγαλύτερο κέρμα, αυτό των 2 ευρώ επιλέχθηκε 

η αναπαράσταση της απαγωγής της Ευρώπης από το 
Δία μεταμορφωμένο σε ταύρο.

Στο κέρμα του 1 ευρώ απεικονίζεται το αντίγραφο 
αρχαίου αθηναϊκού τετράδραχμου του 5ου αιώνα π.Χ. 
που φέρει παράσταση γλαύκας, συμβόλου της θεάς 
Αθηνάς. Στα κέρματα των 50, 20, και 10 λεπτών, απει
κονίζονται ιστορικές προσωπικότητες: Ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος, ο Ιωάννης Καποδίστριας και ο Ρήγας Φε- 
ραίος, αντίστοιχα.

Στα μικρότερα κέρματα κυριαρχούν θέματα 
από την ελληνική ναυτιλία ανά τους αιώνες. Στο 
κέρμα των 5 λεπτών αποτυπώνεται ένα σύγχρονο 
δεξαμενόπλοιο, που συμβολίζει το πρωτοποριακό 
πνεύμα της ελληνικής ναυτιλίας, σ’ αυτό των 2 
λεπτών μια Κορβέτα (πλοίο που χρησιμοποιήθηκε 
το 21’), ενώ στο κέρμα του 1 λεπτού μία μορφή 
αθηναϊκής τριήρους.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

ΟΡέημοντ Τσάντλερ είναι από τους πιο γνωστούς 
Αμερικανούς συγγραφείς αστυνομικών βιβλίων, 
ο οποίος με το ξεχωριστό ταλέντο του και το 
προσωπικό του ύφος έδωσε ποιότητα σε ένα πε- 
ριφρονημένο λογοτεχνικό είδος. Ο Τσάντλερ, 

όπως και άλλοι σημαντικοί συγγραφείς αστυνομικών 
μυθιστορημάτων, υπήρξε ο δημιουργός ενός νέου 
«ήρωα», του Φίλιπ Μάρλοου, ενός χαρακτήρα, που έγι
νε κομμάτι της αμερικανικής λαϊκής μυθοπλασίας. Ο Φί
λιπ Μάρλοου, ήρωας του Τσάντλερ, είναι ο βαριεστημέ- 
νος και σαρκαστής ντετέκτιβ, που παίρνει σάρκα και 
οστά στον «Μεγάλο Ύπνο», ένα από τα καλύτερα μυθι
στορήματα του συγγραφέα 

Ο Ρέημοντ Τσάντλερ «έζησε την ζωή του στην κόψη 
του κενού», όπως χαρακτηριστικά έγραφε σ’ ένα από τα 
τελευταία του γράμματα. Παιδί Ιρλανδών μεταναστών, 
που αναζήτησαν την τύχη τους στη νέα «Γη της Επαγ
γελίας», αντιμετώπισε όλα τα προβλήματα εκείνων που 
γεννήθηκαν στην Αμερική από Ευρωπαίους γονείς και 
επηρεάστηκαν από δυο πολιτισμούς, ζώντας κατά κα
νόνα στο περιθώριό τους. Λόγω των επιρροών αυτών, 
μπόρεσε να συνδυάσει κατά τρόπο μοναδικό την κλασι
κή του παιδεία με την καθημερινότητα που βίωνε ο ήρω- 
άς του στους δρόμους του Λος Άντζελες. Ο ίδιος έλεγε 
για τον εαυτό του: «Είμαι ένας σνομπ διανοούμενος, 
που έχει προσηλωθεί με πείσμα στην αμερικανική αρ
γκό, και αυτό γιατί έχω ανατραφεί κυρίως με τα λατινι
κά και τα ελληνικά».

Εμπνεύστηκε αναμφισβήτητα από τις αστυνομικές

ιστορίες του Ντάσιελ Χάμετ και τα βιβλία του αποτελούν 
μια δυναμική πρόζα που είναι άμεσα συνδεδεμένη με 
την δράση. Επιπλέον, στα μυθιστορήματα του Τσάντλερ 
υπάρχει ένα συγκινησιακό υπόβαθρο που δεν υπήρχε σ’ 
αυτό το λογοτεχνικό είδος πριν από αυτόν. Μπορούμε 
να πούμε ότι στα μυθιστορήματά του γίνεται αισθητή η 
μελαγχολία, η απογοήτευση και η μοναξιά του Ευρω
παίου, ο οποίος είναι πια Αμερικανός, αλλά δεν αισθά
νεται εντελώς άνετα σ’ αυτόν τον ρόλο. Όλα αυτά τα 
στοιχεία συνυπάρχουν με την έντονη δράση και τη βία 
στους δρόμους μιας απρόσωπης μεγαλούπολης.

Ο Φίλιπ Μάρλοου δεν είναι βίαιος εκ πεποιθήσεως. 
Αντίθετα, είναι ένας τρυφερός και μοναχικός άνθρωπος 
που περιφέρεται σε μια αφιλόξενη πόλη, στην οποία εί
ναι έντονα αισθητή η άνιση κατανομή του πλούτου, στην 
πόλη με τις τεράστιες απρόσωπες επιχειρήσεις και τους 
αδίστακτους επιχειρηματίες, όπου επικρατεί ένας ανε
λέητος αγώνας για επιβίωση, η λογική του «ζήσε το σή
μερα», ο φόβος για το αύριο και η αδυναμία των φτω
χών ανθρώπων να αντιμετωπίσουν το μέλλον. Ο Τσά
ντλερ καταλαβαίνει πολύ καλά αυτές τις αγωνίες, επει
δή και ο ίδιος σε ηλικία 44 χρόνων απολύθηκε (λόγο αλ
κοολισμού), από τη εταιρεία στη οποία εργαζόταν και 
καταπιάστηκε με πολλά επαγγέλματα μέχρι να καταφέ
ρει να κερδίζει χρήματα σαν συγγραφέας. Τον απασχο
λεί και ο κόσμος των πλουσίων, οι οποίοι μόνο φαινομε
νικά είναι ανέμελοι και ευτυχισμένοι. Πίσω, όμως, από 
τους ψηλούς μαντρότοιχους των πολυτελών επαύλεων 
εκτυλίσσονται δραματικές οικογενειακές ιστορίες, προ
σωπικά δράματα και παρανομίες. Για τον Τσάντλερ, οι 
πλούσιοι είναι διεφθαρμένοι και αν δεν είναι, τότε είναι 
ανίκανοι να αντισταθούν στο πεπρωμένο τους και αφή
νονται έρμαια των κοινωνικών συμβάσεων που τους κα
ταδυναστεύουν. Έλεγε χαρακτηριστικά με τον σνομπι- 
σμό που τον διέκρινε ότι περιφρονεί τις τάξεις των 
πλουσίων απλά και μόνο γιατί είναι κάλπικες.

Παρά την τυποποίηση αυτή, ο Τσάντλερ παρουσιάζει 
τους ήρωές του κατά τρόπο πειστικό και ρεαλιστικό. 
Υποστήριξε μάλιστα σε κάποια στιγμή ότι σκοπεύει να 
πάρει το πτώμα από τον κήπο του εφημέριου και να επι
στρέφει το έγκλημα σε όσους τα καταφέρνουν σ’ αυτά 
τα θέματα. Ο σκοπός αυτός μαρτυρά τη διαφορά ανά
μεσα στον Τσάντλερ και τους άλλους ποιοτικούς συγ
γραφείς του είδους, που παρουσίαζαν εξεζητημένους 
ντετέκτιβ και εξωπραγματικές καταστάσεις, αλλά και 
την αντίθεση του Τσάντλερ που ο κόσμος του είναι γε
μάτος από χαρακτηριστικούς τύπους όλων των κοινωνι
κών στρωμάτων. Οι ανάλγητοι πλούσιοι, τα τσιράκια 
τους, οι κακομαθημένες κόρες τους, οι κλέφτες και
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εκβιαστές, ανέντιμοι πολιτικοί και φύλακες του νόμου 
και ανάμεσάτους ο Φίλιπ Μάρλοου, που δεν είναι ο κου
ραστικός ηθικολόγος, αλλά είναι αναμφισβήτητα εκεί
νος ο οποίος διαθέτει ορισμένες ηθικές αρχές. Ο άν
θρωπος που αντιπροσωπεύει τον μοναχικό ντετέκτιβ 
που μένει σε ένα απρόσωπο σπίτι, εργάζεται σ’ ένα γρα
φείο, στο οποίο το φως περνάει κατά τέτοιο τρόπο μέ
σα από τις γρίλιες, ώστε η πανταχού παρούσα σκόνη 
να δίνει στο χώρο μια όψη εξωπραγματική και στο τέλος 
μαγική, σ' έναν κόσμο που αντικειμενικά δεν έχει τίποτα 
το μαγικό. Σ’ αυτό το γραφείο ο ντετέκτιβ περιμένει 
τους λιγοστούς πελάτες του όχι τόσο για την αμοιβή, 
όσο και να την έχει ανάγκη, όσο από την επιθυμία του 
για περιπέτεια και άμεση δράση που είναι απαραίτητη 
στη ζωή του. Κατά τη γνώμη του Τσάντλερ, ο Μάρλοου 
κινδυνεύει λόγω του απροσάρμοστου χαρακτήρα του 
να χαρακτηριστεί ανώριμος. Αυτό δεν στεναχωρεί τον 
συγγραφέα. Ο ίδιος πιστεύει ότι η εξέγερση του ήρωά 
του εναντίον μιας διεφθαρμένης κοινωνίας είναι κάτι πο
λύ φυσικό, αν και παραδέχεται ότι αυτή η έλλειψη προ
σαρμοστικότητας του στοιχίζει ακριβά: ο Μάρλοου είναι 
αποτυχημένος και το ξέρει. Είναι αποτυχημένος γιατί 
δεν αντιπροσωπεύει το αμερικανικό μοντέλο της επιτυ
χίας, δεν συμβιβάζεται, δεν εκμεταλλεύεται και τελικά 
δεν προσαρμόζεται. Αυτό έχει κόστος και είναι αποφα
σισμένος να το πληρώσει. Όλα αυτά μας παρουσιάζουν 
έναν πολύπλοκο χαρακτήρα ενός τυχοδιώκτη στα όρια 
του αλκοολισμού, και συγχρόνως ενός ανθρώπου με τη 
δική του ηθική, που δεν έχει τη διάθεση να υποταχτεί.

Μια τόσο έντονη και ενδιαφέρουσα προσωπικότητα 
ήταν φυσικό να εξάψει την φαντασία των παραγωγών 
του Χόλλυγουντ. Ο Τσάντλερ δεν κέρδιζε αρκετά χρή
ματα από τα βιβλία του και έτσι δέχτηκε τις προτάσεις 
των ανθρώπων του κινηματογράφου. Η συνεργασία 
δεν ήταν πάντα αρμονική. Αν και ο ίδιος έγραφε ότι 
διασκέδασε κατά την διάρκεια των γυρισμάτων, είναι 
βέβαιο ότι δεν εκτιμούσε ιδιαί
τερα τον κόσμο του Χόλλυ
γουντ. Ανεξάρτητα από αυ
τό, ήταν της άποψης ότι σ’ 
αυτό το είδος της τέχνης η 
δουλειά ενός συγ
γραφέα χάνε
ται στο με- 
γ α λύ τερ ο  
μέρος της.
Εν κατα- 
κλείδι πί
στευε ότι οι 
κ ιν η μ α τ ο 
γραφικές εκ
δοχές των

έργων του γυρίστηκαν όσο καλά είναι δυνατόν κανείς 
να περιμένει ότι θα μπορούσαν να γυριστούν.

Ο ίδιος ο Τσάντλερ έδινε στα μυθιστορήματά του 10 
χρόνια ζωής, ισχυριζόμενος ότι είχε απλά ανεβάσει την 
ποιότητα κάποιων φτηνών βιβλίων τσέπης. Η πραγματι
κότητα είναι διαφορετική. Ήταν ένας ταλαντούχος συγ
γραφέας, του οποίου η δυναμική δεν έχει απαξιωθεί μέ
χρι σήμερα επειδή είναι κλασικός στο είδος του με αξε
πέραστο στυλ. α

Π.Υ. Ζωή Κωσταβάρα

Από την κινη
ματογραφική 
ταινία
«Ο Μεγάλος 
Ύπνος»
(στο ρόλο του 
Μάρλοου 
ο Χάμφρεϋ 
Μπόγκαρτ).
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Κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών
M n o p p i p n  οιον ipono 

rlGnoupvfaq mq Οπράριας Οιρίκηοπς
Ευχή και επιθυμία όλων μας είναι να τι-

σίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών 
και,

- Διαβιβάζουν πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων 
στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσία, 
με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. Το τελικό έγ
γραφο αποοτέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία 
και πάλι στο ΚΕΠ απ' που υποβλήθηκε αρχικά η αί
τηση, από το οποίο το παραλαμβάνει ο πολίτης ή 
του αποστέλλεται συστημένο στη διεύθυνση που 

έχει δηλώσει, με αντικαταβολή.

θασευτεί το τέρας της γραφειοκρατίας 
το οποίο ταλαιπωρεί και παίζει με τις α
ντοχές των πολιτών -πολλές δε φορές και 
με τις αντοχές των ίδιων των υπαλλήλων- 
από την ύπαρξη του ελληνικού κράτους 
και η σχέση πολιτών με τη Δημόσια Διοί
κηση να αλλάξει σελίδα.

3 . Ο πολίτης επιπρόσθετα απολαμβάνει και άλλες υ
πηρεσίες από τα συγκεκριμένα Κέντρα όπως: επικυρώ
σεις αντιγράφων διοικητικών εγγράφων, θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής, χορήγηση αποδεικτικού φορο
λογικής ενημερότητας μέσω της ηλεκτρονικής διασύν
δεσης με το σύστημα TAXIS κ.λπ.

ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΕΠ ΚΑΙ ΤΙ ΠΑΡΕΧΟΥΝ 
ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, είναι «υποκατα
στήματα του Κράτους» που οργανώθηκαν (και οργανώ
νονται) από το Υπουργείο Εσωτερικών σε πανελλαδικό ε
πίπεδο.

Η λειτουργία και η αποστολή τους διέπεται από το άρ
θρο 31 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102) και η σύστασή 
τους προβλέπεται σε όλουςτους Δήμους, τις Κοινότητες, 
τις Νομαρχίες και τις Περιφέρειες της Ελλάδας.

Παρέχουν:

1. Ενημέρωση και πληροφορίες, σχετικά με τις ε
νέργειες που απαιτούνται για το σύνολο των θεμάτων 
που αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση, χρησιμοποιώ
ντας την κεντρική βάση πληροφοριακών δεδομένων 
του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και άλλες τοπικές 
βάσεις δεδομένων.

Κέντρο
Εξυπηρέτησης
Πολιτών

( ψ Μ \ ΐ β > ο  β  γ β ^ )

2 . Διεκπεραίωση υποθέσεων και συγκεκριμένα:
- Διαθέτουν στους πολίτες κάθε έντυπο που απαιτείται 
για την υποβολή αίτησης στην υπόθεσή τους.

- Παραλαμβάνουν τις αιτήσεις των πολιτών, για να 
διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους, μεσολαβώντας 
στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου, όλα δε τα 
στοιχεία καταχωρούνται με ειδικό πρωτόκολλο.

- Ελέγχουν αν οι αιτήσεις έχουν συμπληρωθεί σωστά 
και σε περίπτωση, που για τη διεκπεραίωση της υπό
θεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, τα οποία δεν υπο
βάλλονται μαζί με την αίτηση, το ΚΕΠ τα αναζητά και 
τα παίρνει ενδούπηρεσιακά από τις αρμόδιες υπηρε-

Σημανπκότατη καινοτομία αποτελεί επίσης και η πρό
σφατη απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να απο- 
στέλλεται ηλεκτρονικά η φορολογική δήλωση στο 
Taxisnet μέσο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Στο χώρο του Δημοσίου, που για δεκαετίες αποτελού
σε έναν απρόσωπο, άκαμπτο έως τυραννικό γραφειο
κρατικό σύστημα, τώρα παρέχεται για πρώτη φορά μια 
τέτοια δυνατότητα γρήγορης και αποτελεσματικής εξυ
πηρέτησης ακόμα και για πολίτες των πιο απομακρυσμέ
νων περιοχών της χώρας, χωρίς ουρές και μάλιστα με ευ
εργετήματα όπως:

α) Έκπτωση φόρου 2,5%, ανεξάρτητα αν η πληρωμή 
του γίνει εφάπαξ ή σε δόσεις και μέχρι το ποσό των 
118 ευρώ.

β) Δεν συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που συνο
δεύουν τη φορολογική δήλωση, αλλά φυλάσσονται 
στο σπίτι.

γ) Η εκκαθάριση του φόρου θα γίνεται εντός 15 ημε
ρών από την υποβολή της δήλωσης.

ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ 
Ο ΠΟΛΙΤΗΣ.

Ο πολίτης πρέπει να έχει υπ’ όψιντου ότι για όλες τις υ
πηρεσίες του Δημοσίου που παρέχονται μέσα από τα 
ΚΕΠ υπάρχει ένας συγκεκριμένος, γνωστός από την αρ
χή, χρόνος παράδοσης.

Αυτό σημαίνει ότι θα γνωρίζει εκ των προτέρων το χρό
νο χορήγησης της σύνταξής του, της έκδοσης διαβατη
ρίου, τις συγκεκριμένες ημέρες για την πολεοδομική ά
δεια και γενικά για όλες τις υποθέσεις που πρέπει να συ- 
ναλλαγεί με το Δημόσιο.

Οι 500 διοικητικές πράξεις που μπορούν να εκτελούν 
τα Κ.Ε.Π. καλύπτουν όλο το φάσμα του δημοσίου τομέα
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απάτην οικονομία, την ασφά
λεια, την υγεία, την παιδεία, 
την απασχόληση, την γεωρ
γία, τον τουρισμό, τις μετα
φορές, την οικιστική και περι
βαλλοντική πολιτική κ.λπ.

Μέχριτοτέλοςτου 2003, οι 
διοικητικές πράξεις αυτές 
προβλέπεται να ανέλθουν σε 

. 1.000 περίπου.
Η εμφάνιση των έντυπων 

αιτήσεων γίνεται αυτόματα, 
λόγω της απ’ ευθείας σύνδε
σης με κεντρικό υπολογιστή, 
ο οποίος «τροφοδοτεί» όλα 
τα ΚΕΠ της χώρας. Οι αιτή
σεις και τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για κάθε δι
οικητική πράξη στα ΚΕΠ, εί
ναι τα ίδια για όλες τις αντίστοιχες Δημόσιες υπηρεσίες.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι όλες οι υπηρεσίες 
του Δημοσίου συνεχίζουν να εξυπηρετούν όπως και πριν 
τους πολίτες όταν επιθυμούν να απευθύνονται απ’ ευθεί
ας σ’ αυτές.

Πολύ μεγάλη εξυπηρέτηση αποτελεί επίσης και το ω
ράριο λειτουργίας των Κ.Ε.Π, το οποίο προβλέπεται -με 
βάση τη νέα δυνατότητα που δόθηκε στους Γενικούς 
Γραμματείς Περιφέρειας και Νομάρχες- να είναι από τις 
8 π.μ. έως 8 μ.μ. και το Σάββατο από τις 8 π.μ. έως 2 μ. μ.

Ήδη το παραπάνω ωράριο εφαρμόζουν αρκετά Κέ
ντρα με πολύ μεγάλη επιτυχία.

Η δημιουργία των ΚΕΠ είναι πασιφανές ότι εκτός από 
την εξυπηρέτηση των πολιτών διευκολύνει και τη λει
τουργία των άλλων Δημόσιων υπηρεσιών και βελτιώνει 
τις συνθήκες εργασίας των εμπλεκομένων υπαλλήλων. 
Αυτό επιτυγχάνεται επειδή μειώνεται ο αριθμός των πολι
τών που επικοινωνούν απ’ ευθείας με τις «καθ’ ύλιν» αρ
μόδιες υπηρεσίες, επιτρέποντάς τους να αφιερώσουν το 
χρόνο τους στην ουσία των υποθέσεων.

Η αποτελεσματικότητα όλων των υπηρεσιών προβλέ- 
πεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο αν λάβουμε υπ’ ό- 
ψιν μας ότι η πιστοποίηση της ποιότητας, το λεγόμενο σύ
στημα ISO, που συνδέεται με τη μέτρηση της αποδοτικό- 
τητας, θα εφαρμοστεί και στα 1.000 Κέντρα που θα δια
θέτει η χώρα μέχρι το τέλος του 2003.

Η επέκταση και ολοκλήρωση των ΚΕΠ θα αποτελέσει 
την αρχή για τη μέτρηση αποδοτικότητας και των άλλων 
αρμόδιων υπηρεσιών που προμηθεύουν με υποθέσεις τα 
Κέντρα όπως, πολεοδομίες, ασφαλιστικά ταμεία, κ.λπ.

Όλες οι παραπάνω συγκεκριμένες διαδικασίες δημι
ουργούν επίσης τη διαφάνεια εκείνη που αποτρέπει έως 
ένα βαθμό, φαινόμενα διαφθοράς, τα οποία πηγάζουν α
πό την καθημερινή επαφή του πολίτη με τις Δημόσιες υ
πηρεσίες.

Προς ενίσχυση των ανωτέρω είναι και το γεγονός ότι ο 
νομοθέτης έχειπροβλέψειτη ρητή υποχρέωση όλων των 
συναρμόδιων υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα χωρίς κα
μιά εξαίρεση, να συνεργάζονται μετά ΚΕΠ, γιατηνταχεία 
προώθηση και διεκπεραίωση των υποθέσεων τους.

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση που μπαίνει στη ζωή μας 
με γοργούς ρυθμούς θα βελτιώσει κατ’ ανάγκη και τη σχέ

ση κράτους - πολίτη, η οποία 
σίγουρα θα γίνει πιο αντικει
μενική, πιο αποτελεσματική 
και πιο διαφανής.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Από τον Σεπτέμβριο του 
1997 που συνελήφθη η ιδέα 
της διοικητικής μεταρρύθμι
σης της χώρας ξεκίνησε η ε
φαρμογή προγραμμάτων 
που εντάχθηκαν στο επιχει
ρησιακό πρόγραμμα «Κοινω
νία της Πληροφορίας», το ο
ποίο συγχρηματοδοτείται α
πό την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε

ριφερειακής Ανάπτυξης και στην πορεία το πρόγραμμα 
«Κοινωνία της Πληροφορίας» συνδέθηκε και με το ήδη υ
φιστάμενο πρόγραμμα «Πολιτεία», για την αποδοτικότε
ρη εφαρμογή τους.

Οι δυνατότητες και τα οφέλη που μπορούν να αντλή
σουν οιπολίτες απάτη λειτουργίατων ΚΕΠ, δεν είναι γνω
στά ακόμη σε όλους. Ενδεχομένως, μέσα από μια εντατι
κότερη προσπάθεια ενημέρωσης , με διορθωτικές πα
ρεμβάσεις όπου και όποτε χρειαστεί, με τις παρατηρή
σεις των πολιτών και τη συνεχή παρακολούθηση των α
ποτελεσμάτων από τους υπευθύνους εφαρμογής σε ε
θνικό επίπεδο, θα μπορούσε να επιτευχθεί ένας τέτοιος 
στόχος μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

Η ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτη
σης Πολιτών (ΚΕΠ) αποτελεί καινοτομία για τα ελ
ληνικά δεδομένα, στον τομέα της βελτίωσης των 
συνθηκών εξυπηρέτησης των πολιτών από τις  Δη
μόσιες υπηρεσίες και τα μηνύματα που φθάνουν α
πό όλες τις κατευθύνσεις, από τη μέχρι σήμερα λει
τουργία τους, είναι πολύ ενθαρρυντικά. Ίσως, τελ ι
κά, τα ΚΕΠ να αποτελέσουν τη μαγική συνταγή που 
χρειαζόταν για να δαμαστεί το τέρας της γραφειο
κρατίας, γ ιατί ο πολίτης πλέον μπορεί να εξυπηρε
τείτα ι άμεσα αφού στα ΚΕΠ αναλαμβάνουν να διεκ- 
περαιώσουν για λογαριασμό του εκατοντάδες υπο
θέσεις όλων των υπηρεσιών του ελληνικού Δημοσί
ου, από μια απλή θεώρηση του γνήσιου της υπο
γραφής, μέχρι και την έκδοση επαγγελματικών α
δειών, ή την κατάθεση αιτήσεων για συντάξεις.

Μόνο με μια βαθιά μεταρρύθμιση με αναβαθμισμένη 
Δημόσια Διοίκηση, με ποιοτική παροχή υπηρεσιών, εξυ
πηρετική, αποτελεσματική και πάνω από όλα ανθρώπινη 
και με σεβασμό στον πολίτη όπως αρμόζει στην ιστορία 
και τον πολιτισμό των Ελλήνων, θα μπορούσαμε να ατενί
σουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Βέβαια, είναι πολύ νωρίς 
ακόμα να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Γι’ αυτό πρέ
πει να συμβάλουμε όλοι προς αυτήν την κατεύθυνση, με
ταλλάσσοντας νοοτροπίες και στάσεις για να κάνουμε ευ
κολότερη την διαβίωσή μας.

Επιμέλεια: 
Π.Υ Γεώργιος Χονδροματίδης
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ί ή του Πυρός ονομάζεται μια συστάδα νησιών που 
βρίσκεται στο αρχιπέλαγος του νοτιότερου 
άκρου της Νότιας Αμερικής, μεταξύ του Ατλαντι
κού και του Ειρηνικού Ωκεανού, ο οποίος χωρίζε
ται από την ήπειρο μέσω του στενού του Μαγγε- 

λάνου. Αποτελείται από ένα μεγάλο νησί (Isla Grande) 
και από πολυάριθμα μικρότερα, μεταξύ των οποίων εί
ναι τα Ναβαρίνο, Όστε, Λοντοντέρρι, Ντάνσον, Κλά- 
ρενς, Σάντα Ίνες και το Νησί των Πολιτειών. Η συνο

λική έκταση είναι 73.746 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τα 
δύο τρίτα της οποίας (περίπου δΟ.ΟΟΟτετρ.χλμ επαρ
χία Μαγκαλλάνες), ανήκουν στη Χιλή και το υπόλοιπο 
τμήμα στην Αργεντινή. Το ανατολικό τμήμα της Isla 
Grande και αρκετά μικρότερα νησιά αποτελούν την 
ομώνυμη επαρχία της Αργεντινής. Η γραμμή των συ
νόρων οριοθετήθηκε το 1881 και ακολουθεί τον δυτικό 
μεσημβρινό 68ο 36’ 38” , από το ακρωτήριο Εσπίριτου 
Σάντου στον Ατλαντικό, ως τον πορθμό Μπηγκλ, αλλά
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συνεχίζουν να υπάρχουν διεκδικήσεις για ορισμένα νη
σιά, μεταξύ Αργεντινής και Χιλής.

Τα φυσικά χαρακτηριστικά της Γης του Πυράς ποικί- 
λουν. Το βόρειο τμήμα του Isla Grande καλύπτεται από λί
μνες και μοραίνες παγετώδους προέλευσης, ενώ το υψη
λότερο σημείο του μόλις που φτάνει τα 180 μέτρα. Τα νό
τια και δυτικά τμήματα του κυριότερου νησιού και του αρ
χιπελάγους αποτελούν προέκταση των Άνδεων, με κορυ
φές που ξεπερνούν τα 2.300 μέτρα πολλές από τις οποί
ες καλύπτονται από παγετώνες.

Το κλίμα είναι ομοιόμορφα ψυχρό το καλοκαίρι και 
κρύο το χειμώνα, με μεγάλες διαφορές στις ετήσιες βρο
χοπτώσεις. Στις εκτεθειμένες νότιες περιοχές, η βλάστη
ση περιορίζεται σε βρυόφυτα και νανώδη δέντρα. Το κε
ντρικό τμήμα του Isla Grande καλύπτεται από δάση φυλ
λοβόλων, ενώ οι βορειότερες πεδιάδες καλύπτονται από 
πυκνούς χλωροτάπητες.

Ιο αρχιπέλαγος της Γης του Πυρός ανακαλύφθηκε 
από τον θαλασσοπόρο Φερδινάρδο Μαγγελάνο το 
1520, ο οποίος ονοματοθέτησε την περιοχή (Tierra 

del Fuego) βλέποντας τις τεράστιες φωτιές που άναβαν 
οι ιθαγενείς. Μετά τον Μαγγελάνο πολλοί υπήρξαν οι 
θαλασσοπόροι που διέσχισαν την περιοχή, αλλά καμία 
προσπάθεια συστηματικής εξερεύνησης της περιοχής 
δεν έγινε, ώσπου το βρετανικό Ναυαρχείο ανέλαβε την 
εξερεύνηση ολόκληρου του αρχιπελάγους κατά την πε
ρίοδο 1826 - 1836.

Γ ια διάστημα 350 ετών μετά το ταξίδι του Μαγγελάνου, 
η περιοχή παρέμεινε στην αναμφισβήτητη κατοχή των ι
θαγενών φυλών Όνα, Γιαγκάν και των Ινδιάνων Αλικου- 
λούφ. Από το 1880 που ανακαλύφθηκε η ύπαρξη κοιτα
σμάτων χρυσού και πιστοποιήθηκε η δυνατότητα εκτρο
φής προβάτων, άρχισε ο αποικισμός από Χιλιανούς και 
Αργεντινούς. Πιο πρόσφατα (1945), η ανακάλυψη κοιτα
σμάτων πετρελαίου στο Μαναντιάλες μετέβαλε το νότιο 
τμήμα της Γης του Πυρός στη μοναδική πετρελαιοπαρα
γωγό περιοχή της Χιλής.

Στον πορθμό του Μαγγελάνου έχουν τοποθετηθεί α
γωγοί για τη μεταφορά του πετρελαίου στην κεντρική 
Χιλή, ενώ ένα μικρό διυλιστήριο καλύπτει τις τοπικές α
νάγκες.

Στις άλλες δραστηριότητες περιλαμβάνεται η υλοτο
μία, στα δάση της περιοχής του πορθμού του Μαγγελά- 
νου και του πορθμού του Μπηγκλ, η κονσερβοποιία ψα
ριών και καραβίδων και το κυνήγι γουνοφόρων ζώων (φώ
κιας και κάστορα).

Το οδικό δίκτυο στη Γη του Πυρός είναι αραιό και δεν υ
πάρχει σιδηρόδρομος. Οι μεγαλύτεροι οικισμοί συνδέο
νται αεροπορικά με τις πόλεις Πούντα Αρένας της Χιλής 
και Ρίο Γκαλέγκος της Αργεντινής.

Οι κάτοικοι της Γης του Πυρός

Μέχρι το 1880 που εισέρευσαν Χιλιανοί και Αργεντινοί 
άποικοι, τα νησιά της Γ ης του Πυρός κατοικούσαν οι φυ
λές Όνα και Γ ιαγκάν μαζί με τους Ινδιάνους Αλικουλούφ.

Οι Όνα κατοικούν στο Isla Grande και οι Γαγκάν στα 
νησιά του Νότου. Και οι δύο αυτές φυλές αγνοούν τη 
γεωργία.

Η σημασία του νομαδισμού στους πρωτόγονους πολι
τισμούς, μπορεί να κατανοηθεί με τη σύγκριση των δύο 
αυτών φυλών. Οι Όνα κατοικούν στα δάση του εσωτερι
κού και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το κυνήγι των 
γουανάκων (μικρές καμήλες του Νέου Κόσμου). Οι Για- 
γκάν είναι ψαράδες και συλλέκτες οστράκων, που χρησι
μοποιούν κανό.

Παρ’ όλη την εντελώς διαφορετική οικολογική τους 
προσαρμογή, οι δύο αυτές κοινωνίες μοιράζονται έναν 
κοινό πολιτισμό, που είναι τόσο ομοιογενής, ώστε οι αν- 
θρωπολόγοιτις κατατάσσουν μαζί με τις μαζί μετιςφυλές 
Τσόνο και Αλικουλούφ της Χιλής, ως «Περιοχή του Φουε- 
γιανού Πολιτισμού».

Είναι όλοι νομάδες και ξεχωρίζουν οι μεν Όνα ως «πε
ριπατητικοί Ινδιάνοι», ενώ οι Γ ιαγκάν ως «Ινδιάνοι των κα
νό». Είναι αραιά διεσπαρμένοι στη χώρα, φτωχοί σε υλικό 
πολιτισμό και έχουν τα ίδια κοινωνικά, πολιτικά, τελε
τουργικά και ιδεολογικά έθιμα και θεσμούς.

Επίσκεψη στη Γη του Πυρός

Ένα ταξίδι που μόνο οι πρωτοπόροι εξερευνητές ορα
ματίστηκαν και σίγουρα θα νιώσετε το δέος που ένιωσαν 
και αυτοί, καθώς θα αφήσετε το ανθρώπινο βασίλειο και 
θα εισέλθετε σε αυτό των σπάνιων πανέμορφων ζώων και 
της μεγαλειώδους φύσης της Ανταρκτικής.

Το ακατέργαστο υλικό του τουρισμού αφθονεί. Φιόρδ, 
λίμνες, βουνά, άγρια ζωή, αθλητισμός ψάρεμα, παγετώ
νες που τρέχουν, αλλά δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη υπο
δομή τουριστών. Η Ουσουάια, πρωτεύουσα πόλη με πλη
θυσμό περίπου 30.000 εντυπωσιάζει με τα ξύλινα σπίτια 
και την φιλική της ατμόσφαιρα. Είναι η νοτιότερη, σύγ
χρονη πόλη του κόσμου και αποτελείτην πύλη σε έναν κό
σμο μαγικό, όπου ο άνθρωπος δείχνει απλός επισκέπτης 
και όχι κύριος του τόπου.

Μια εκδρομή στο Εθνικό Πάρκο Τιέρα ντελ Φουέγκο με 
τραίνο, στη διαδρομή του οποίου συναντάται ο ποταμός 
Πίπο και μία στάση στους καταρράχτες Μακαρένα, είναι 
αρκετά για να δικαιολογήσουν τα έξοδα του επισκέπτη 
μέχρι το νοτιότερο άκρο του Νέου Κόσμου και θα τον φέ
ρουν μόλις μια ανάσα πριν την Ανταρκτική. Στη συνέχεια 
θα πρέπει επισκεφθεί τους καταυλισμούς των Ινδιάνων. 
Από το σημείο αυτό μπορεί να συνεχιστεί η περιήγηση με 
λεωφορείο που πηγαίνει τους επισκέπτες στα βάθη του 
πάρκου για να θαυμάσουν τις καταγάλανες λίμνες, τα 
βουναλάκια και κάθε άλλη φυσική ομορφιά.

Ο ι πολύ τολμηροί επισκέπτες μπορούν να συνεχίσουν 
τη διαδρομή προς τη χερσόνησο της Ανταρκτικής, 
για να φτάσουν στο μοναδικής ομορφιάς νησί Ντι- 

σέψιον, που μοιάζει με πέταλο αλόγου. Φωλιασμένο 
ανάμεσα στα νησιά Σέτλαντ και την Ανταρκτική, με εί
σοδο μόνο από το σημείο που ονομάζεται «Πνεύμονας 
του Ποσειδώνα», αποτελεί το πιο ασφαλές και ήσυχο 
φυσικό λιμάνι του κόσμου, παρά το γεγονός ότι πρόκει
ται για την καλντέρα ηφαιστείου που εξερράγη τελευ
ταία φορά το 1992. Από την πρώτη στιγμή της ανακά
λυψής του, φιλοξενεί διάφορους επιστημονικούς σταθ
μούς, προσφέροντας πρόσφορο έδαφος για κάθε λο- 
γής επιστημονική ανακάλυψη.

Αν
θ. 

Κ.
 Κ

ού
ρο

ς



NlKdAUC MIMriKOC
Ζώντας με την αιμοκάθαρση, αναθεωρείς απόψεις, ε
παναπροσδιορίζεις στόχους... σταθεροποιείς την κρί
ση, καλλιεργείς την επιείκεια, την ανεκτικότητα, την υ
πομονή. Μέσα από την οδύνη του πόνου και τον ονει- 
δισμό της αρρώστιας, κατακτάς την ταπείνωση. Ζεις 
κοντά στο θάνατο και αντιλαμβάνεσαι τη ματαιότητα 
κάποιων εφήμερων αξιών με αποτέλεσμα να νοιώθεις 
καλύτερα τον ΑΝΘΡΩΠΟ.

Α . Δ.: Αγαπητέ Νίκο πότε κατατάχτηκες στην Αστυ
νομία;

Κατατάχτηκα στις 27 Σεπτεμβρί
ου του 1977, όταν πέρασα με επιτυ
χία τις εξετάσεις στη Σχολή Ενωμο
ταρχών. Τώρα υπηρετώ στην Υπη
ρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητι
σμού της Ελληνικής Αστυνομίας και 
θεωρώ πολύ τιμητικό ότι είμαι ο 
πρώτος αστυνομικός αθλητής - 
Άτομο με Αναπηρία (ΑμεΑ) σ’ αυτή 

την υπηρεσία, αλλά και στην Αστυνομία γενικότερα.

A . Α .: Το πρόβλημα της υγείας σου πότε εμφανίστη
κε και πως το αντιμετώπισες;

- Το πρόβλημα της υγείας μου εμφανίστηκε το 1979 ό
ταν ως Ενωμοτάρχης υπηρετούσα στο Σταθμό Χωροφυ
λακής Αρμένων στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Ήρθα στην Α
θήνα όπου διαπιστώθηκε υπέρταση νεφρικής αιτιολο
γίας, έγινε σχετικός έλεγχος στα νεφρά και μέσα σε 45 η
μέρες μπήκα στην αιμοκάθαρση. Στην αρχή το μόνο μου 
πρόβλημα ήταν ότι δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να βρε
θώ άνεργος και να χάσω την δουλειά μου. Αυτό κυρίως με 
απασχολούσε. Οταν όμως οι γιατροί με διαβεβαίωσαν ό
τι θα μπορώ να ανταποκρίνομαι και στα υπηρεσιακά μου 
καθήκοντα, δεν επέτρεψα στον εαυτό μου να κάνει σκέ
ψεις απογοήτευσης. Έχει ο Θεός, είπα μέσα μου.

A . Α .: Με τον αθλητισμό πότε άρχισες να ασχολείσαι;

- Όταν άρχισα την αιμοκάθαρση δεν γνώριζα αν μπορώ 
να ασχοληθώ με γυμναστική ή αθλητισμό, δεν είχα δια- 
νοηθεί ότι μπορώ να ασχοληθώ με τον αθλητισμό. Το 
1994 έκανα μεταμόσχευση νεφρού. Μετά από ένα χρόνο, 
έτυχε να πάω στο στίβο του Αγίου Κοσμά, όπου συνά
ντησα μια ομάδα νεφροπαθών, αιμοκαθαιρόμενων και

μεταμοσχευμένων, που ήδη ασχολούνταν με τον αθλητι
σμό. Συνέχισα να πηγαίνω στο στίβο του Αγίου Κοσμά και 
αφού ωρίμασε μέσα μου η σκέψη, άρχισα -με μέτρο πά
ντα- να μετέχω σε αθλητικές δραστηριότητες. Το 1998 
δημιουργήσαμε το Σύλλογο Αθλουμένων Νεφροπαθών 
(Σ. A. Ν.) όπου δίνουμε την ευκαιρία σε αιμοκαθαρόμε- 
νους και μεταμοσχευμένους να ασχοληθούν με την γυ
μναστική και τον αθλητισμό. Σαφώς ο αθλητισμός είναι έ
να αγαθό το οποίο καλλιεργεί τη σωματική ευεξία καισυμ- 
βάλει στην πνευματική ισορροπία. Έχει να κάνει με την ε
κτόνωση όλου του δυναμισμού που έχει ένας άνθρωπος. 
Ιδιαίτερα, όμως, για τους νεφροπαθείς και τα Άτομα με Α
ναπηρία (ΑμεΑ) γενικότερα, λειτουργεί και ως δυνατότη
τα ισότιμης ένταξης στο κοινωνικό σύνολο.

A . Α .: Μια τόσο επώδυνη και κρίσιμη δοκιμασία υγεί
ας, σε πιο βαθμό μπορεί να επηρεάσει τον άν
θρωπο στην καθημερινότητά του, στην επαγ
γελματική, στην οικογενειακή και την κοινωνι
κή του ζωή;

-Όπως το είπες, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Α
πό τη στιγμή που έχεις ρυθμιστεί στο μηχάνημα αιμοκά
θαρσης, αφιερώνεις τις 3 ημέρες τις εβδομάδας για να 
μπορείς να ζήσεις τις άλλες 4 μέρες. Με αυτόν τον τρόπο 
παρακολουθείς τους ρυθμούς της ζωής, ανταποκρίνεσαι 
στα καθήκοντά σου σαν εργαζόμενος, ανταποκρίνεσαι 
στις κοινωνικές σου υποχρεώσεις, ακόμα και στις υπο
χρεώσεις τις οικογενειακές, αν έχεις κάνει οικογένεια! 
Σαφώς είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα πρέπει να έχεις α
νεξάντλητα ψυχικά αποθέματα για να μπορείς να ξεπε- 
ράσεις αυτό το πρόβλημα. Αρέσκομαι να λέω, ότι οι νε
φροπαθείς δεν είμαστε παρατηρητές της ζωής αλλά ε
νεργοί, ισότιμοι και δραστήριοι πολίτες.

A . Α .: Όντως, ο ψυχικός κόσμος είναι η «στέρνα» απ’ 
όπου μπορεί ο άνθρωπος να αντλήσει κουρά
γιο και δύναμη για να προχωρεί στην οποιαδή
ποτε δραστηριότητα.

- Εκείνο που μπορεί να δώσει δύναμη και κουράγιο σ’ 
αυτή τη δύσκολη περίσταση, πέρα από τα ψυχικά αποθέ
ματα, είναι η πνευματική θεώρηση της κατάστασης και η 
υπαρξιακή προσέγγιση του προβλήματος. Φυσικά δεν θα 
πρέπει σε καμιά περίπτωση να παραγνωρίζεται η βοήθεια 
και η στήριξη, ιδιαίτερα της οικογένειας. Προσωπικά συ
νάντησα πολλούς ανθρώπους που με βοήθησαν. Συγκι
νητικό είναι το ενδιαφέρον και η αγάπη των συναδέλφων 
στις διάφορες υπηρεσίες που εργάσθηκα, τους οποίους 
με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα ειλικρινά να τους ευχαρι
στήσω και να επισημάνω ότι χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα 
μπορούσα να αντιμετωπίσω τα τεράστια προβλήματα και 
τις δυσκολίες. Αφού δρομολογηθούν οι τεχνικές δυσκο
λίες με την καθοριστική βοήθεια των γιατρών και των νο-
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σηλευτών, ψάχνεις να βρεις την πηγή που θαδροσίσειτην 
κοχλάζουσα λάβα των σκέψεων σου. Να δώσει δύναμη 
και κουράγιο στην απεγνωσμένη σου σκέψη. Μία από τις 
πιο άσχημες εμπειρίες μου είναι η επίσκεψη της «κυρίας» 
θλίψης. Κάθε φορά που τέτοιες σκέψεις με «επισκέπτο
νται», βρίσκω διέξοδο και ανακούφιση, επικαλούμενος 
την Παναγία και τους Αγίους μας.

A. Α.: Τι θα συμβούλευες τους συναδέλφους μας που 
μοιραία κάποιοι από αυτούς είναι σε μια κατά
σταση ανάλογη με την δική σου;

- Εκείνο που θα τους συμβούλευα είναι να μην το βά
λουν κάτω, να επιστρατεύσουν όλες τους τις δυνάμεις, 
ψυχικές και σωματικές ώστε να δώσουντην ευκαιρία στον 
εαυτό τους να δημιουργήσει, να προσφέρει και να παρά
γει έργο. Βοηθώντας ακόμα και τους άλλους συναδέλ
φους που μπορεί να μην τους έχει περάσει ποτέ από τη 
σκέψη μια κακοτυχία, ένα ατύχημα, μια αρρώστια βαριά, 
μία κατάσταση σαν τη δική μας.

A. Α.: Δεν μιλήσαμε, όμως, για τις διακρίσεις σου 
στον αθλητικό στίβο, οι οποίες στάθηκαν α
φορμή για τη συζήτησή μας και φυσικά απο
τελούν σαφή απόδειξη της δυναμικής σου 
στάσης απέναντι στη ζωή.

- Η δίκιά μου παρουσία στο στίβο ξεκινάει το 1995. Έχω 
πάρει μέρος σε 7 Πανελλήνια Πρωταθλήματα για Άτομα 
με Ειδικές Ανάγκες. Σε 2 Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα 
Αιμοκαθαιρόμενων και Μεταμοσχευμένων, στην Αθήνα 
το 2000 και στο Balaton της Ουγγαρίας το 2002, όπου πή
ραν μέρος περίπου 300 αιμοκαθαρώμενα και μεταμο- 
σχευμένα άτομα από 17 χώρες. Συμμετείχα σ’ όλους αυ
τούς τους αγώνες και κατάφερα να αποκομίσω σημαντι
κές νίκες που μου απέφεραν δύο (2) ασημένια μετάλλια 
στο άλμα εις ύψος. Επίσης έχω πάρει μέρος και σε 4 Πα
γκόσμια Πρωταθλήματα Μεταμοσχευμένων Αθλητών,

«Manchester-1995», «Sydney-1997», «Βουδαπέστη- 
1999». Το 2001 συμμετείχα στο 13ο Παγκόσμιο Πρωτά
θλημα Μεταμοσχευμένων στο Κόμπε της Ιαπωνίας και 
πήρα τη 2η θέση (ασημένιο μετάλλιο) με 1.40cm. στο ύ
ψος. Όλη αυτή η αθλητική δραστηριότητα τα τελευταία 7 
χρόνια με αποκορύφωμα τη διάκριση στο Κόμπε της Ια
πωνίας είχαν ένα θετικό αντίκτυπο, όχι μόνο για μένα, αλ
λά γενικότερα για το χώρο των μεταμοσχευμένων και των 
αιμοκαθαρόμενων, στον οποίο δραστηριοποιούμαι, αλλά 
και για την Ελληνική Αστυνομία.

A. Α.: 2003, καινούργιος χρόνος, θα ήθελα να ευχη
θείς για τους συναδέλφους, για την κοινωνία, 
για τον κόσμο ολόκληρο.

- Έχω την άποψη ότι ο χρόνος ως νοητό μέγεθος και 
σαν έννοια, είναι πολύ δύσκολο να διατυπωθεί. Κατά την 
άποψή μου, η οποία πηγάζει από προσωπικές μου εμπει
ρίες, ο χρόνος, είναι σύνολο ευκαιριών για τελείωση. Αυ
τές λοιπόν τις ευκαιρίες, εύχομαι σε όλους να αξιοποιή- 
σουν, ώστε ο καθένας από το μετερίζι του να συμβάλλει 
στην προσωπική του τελείωση και στην ανακούφιση των 
συνανθρώπων του. Ιδιαίτερα για τους συναδέλφους Α
στυνομικούς, οι οποίοι ως εργαζόμενοι έχουμε έναν πολύ 
σημαντικό κοινωνικό ρόλο, με πληθώρα ευκαιριών για 
βοήθεια, συμπαράσταση και ανακούφιση, εύχομαι να α- 
νταποκριθούν κατά τον καλύτερο τρόπο στα καθήκοντά 
τους με υγεία, ελπίδα και αισιοδοξία. Στον κόσμο ολό
κληρο εύχομαι να επικρατήσει ειρήνη και η κοινωνία να α
ποκτήσει τις πανανθρώπινες αξίες της...

A. Α.: Νίκο, σε ευχαριστούμε, και σου ευχόμαστε 
καλή δύναμη για περισσότερες και μεγαλύτε
ρες διακρίσεις.

Εγώ σας ευχαριστώ.

Συνέντευξη: Αρχ/κας Κωνσταντίνος Τσινάλης
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Ανπικηοπίαιε n  οικορειιικει;
•  Με ποιο από τα μέλη της οικογένειας μου έχω την 

τάση να συμφωνώ ή να διαφωνώ πιο συχνά;
•  Όταν τα παιδιά μου μαλώνουν μεταξύ τους, τίνος 

το μέρος παίρνω συνήθως;
•  Με ποιο από τα μέλη της οικογένειας μου συνήθως 

περνάω τον ελεύθερο χρόνο μου;
•  Μέσα στην οικογένεια μου ποιος με εκνευρίζει πε

ρισσότερο;

«συγκρουσεΐζ»
Με ποιόν τρόπο η οικογένεια σας αντιμετωπίζει τις δια
φωνίες; Οι συγκρούσεις έχουν μεγάλη σημασία στις
ανθρώπινες σχέσεις: είναι μέρος της καθημερινότητας 
και δεν πρέπει να αποφεύγονται. Όμως, τα μέλη της οι
κογένειας πρέπει να ξέρουν πώς να διαπραγματευτούν 
και να επιλύσουν τις διαφορές μεταξύ τους.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 

ΜΑΡΙΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ, 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α’ 

ΕΣΥ, ΚΕΝΤΡΟ 
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Προκειμένου να κάνουν τις διαπραγματεύσεις 
τους, τόσο οι γονείς, όσο και τα παιδιά, θα πρέπει 
να προσπαθήσουν ειλικρινά, να κατανοήσουν τις 
στάσεις, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες που 
έχουν οι μεν και οι δε. Όταν οι διαφωνίες επιλύο

νται αποτελεσματικά, τότε η ζωή της οικογένειας εμπλου
τίζεται και οι διαπροσωπικές σχέσεις ενδυναμώνονται.

Κάποιες οικογένειες φαίνεται ότι δεν μπορούν να επι
λύσουν τις διαφορές τους, “ίσως τα μέλη της οικογένει
ας να αρνούνται την ύπαρξη των προβλημάτων ή μπο
ρεί να εμπλέξουν στις διαφωνίες τους και κάποιο τρίτο 
πρόσωπο, υποθέτοντας ότι θα παίξει μεσολαβητικό ρό
λο στην επίλυση της σύγκρουσης. Ωστόσο είναι πολύ 
πιθανό, το άτομο αυτό στην πραγματικότητα, να πάρει 
το μέρος της μιας ή της άλλης πλευράς και έτσι να κά
νει τα πράγματα χειρότερα.

Μερικές φορές, όταν δεν είναι σε θέση να επιλύσουν 
τις συγκρούσεις μεταξύ τους, μπορεί οι δύο πλευρές να 
ενωθούν και να επικεντρώσουν την προσοχή σε κάποιο 
άλλο μέλος της οικογένειας. Αυτός βέβαια είναι ένας 
τρόπος να αποφύγουν να αντιμετωπίσουν το πραγματι
κό πρόβλημα.

Μέσα σε κάθε οικογένεια υπάρχουν ορισμένες συμ- 
μαχίες, συνασπισμοί και ανταγωνισμοί. Μπορεί η μητέ
ρα και η κόρη να συμμαχήσουν εναντίον του πατέρα και 
του γιου. Ή οι δύο γονείς μπορεί να παραμείνουν ενω
μένοι εναντίον ενός παιδιού, όσον αφορά τη ρύθμιση 
ενός συγκεκριμένου θέματος. Ωστόσο, σε υγιείς οικο
γένειες αυτές οι συμμαχίες δεν παραμένουν σταθερά 
καθορισμένες, αλλά αλλάζουν ανάλογα με την περίπτω
ση, χωρίς αυτό να παρεμποδίζει τη λειτουργία της οικο
γένειας. Όταν όμως παραμείνουν άκαμπτες για πολύ 
μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε μπορεί να έχουν βλα
πτική επίδραση στην οικογένεια.

Είναι φυσικό το να μην έχετε συνειδητοποιήσει ότι μέ
σα στην οικογένεια σας αναπτύσσονται συμμαχίες. Αλ
λά, για να καταλάβετε καλύτερα τα δυναμικά της οικο
γένειας σας, απευθύνετε στον εαυτό σας τις παρακάτω 
ερωτήσεις:

Η οικογένεια μου λειτουργεί σωστά;
Πολλοί γονείς απευθύνουν στον εαυτό τους αυτό το 

ερώτημα. Δεν είναι εύκολο όμως να δώσουν μια απά
ντηση, όταν υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι να ορίσει 
κανείς το “σωστό” και το “φυσιολογικό”.

Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά χαρακτηριστικά που σε 
γενικές γραμμές ταυτοποιούν τις οικογένειες που έχουν 
καλή λειτουργικότητα. Κάποια από αυτά τα χαρακτηρι
στικά αναφέρθηκαν ήδη πιο πριν:

η υποστήριξη, η αγάπη, το ενδιαφέρον για τα άλλα 
μέλη της οικογένειας, το αίσθημα ασφάλειας, το αίσθη
μα του “ανήκειν”, η ανοιχτή επικοινωνία, το να κάνεις 
κάθε ένα μέλος της οικογένειας να νιώθει ότι είναι ση
μαντικό, αξιόλογο, σεβαστό και ότι οι άλλοι το εκτιμούν.

Υπάρχουν επίσης και μερικοί άλλοι παράγοντες που 
πρέπει να σκεφτείτε στην προσπάθεια σας να αξιολο
γήσετε το πόσο σωστά λειτουργεί η οικογένεια σας:

•  Υπάρχει αρκετό, γνήσιο χιούμορ μέσα στην οικογέ
νεια σας, παρόλες τις σοβαρές απαιτήσεις της ζωής;

•  Έχει η οικογένεια σας ξεκάθαρους κανόνες που 
εφαρμόζονται και που είναι αρκετά ευέλικτοι, ώστε 
να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και στις 
αλλαγές που συμβαίνουν μέσα στην οικογένεια;

•  Οι προσδοκίες της οικογένειας από το κάθε ένα 
από τα μέλη της είναι λογικές, ρεαλιστικές, έχουν 
συμφωνηθεί αμοιβαία και εκπληρώνονται, σε γενι
κές γραμμές;

•  Τα μέλη της οικογένειας έχουν τη δυνατότητα να πε- 
τύχουν όσο περισσότερο γίνεται τους προσωπικούς 
τους στόχους και να καλύψουν τις ανάγκες τους;

•  Οι γονείς και τα παιδιά έχουν αληθινή εκτίμηση και 
σεβασμό οι μεν προς τους δε και εκδηλώνουν την 
αγάπη, τη φροντίδα, την εμπιστοσύνη και το ενδια
φέρον τους, ακόμη και όταν υπάρχουν διαφωνίες;

• Η οικογένεια σας είναι ικανή να ωριμάσει και να 
αλλάξει χωρίς κανείς να αναστατωθεί ή να γίνει δυ
στυχισμένος;

Προωθείστε την υγιή επικοινωνία μέσα 
στην οικογένεια σας.

Προκειμένου να έχετε ένα οικογενειακό περιβάλλον 
συναισθηματικά υγιές που θα λειτουργεί υποστηρικτικά 
για τα μέλη της, θα πρέπει να αφιερώσετε κάποιες σκέ
ψεις και ενέργεια σχετικά με τις ακόλουθες ερωτήσεις
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Αντιμετωπίζετε το κάθε παιδί σας σαν 
μια ξεχωριστή προσωπικότητα;

Κάθε παιδί έχει το δικό του ταμπεραμέντο, τον δικό 
του τρόπο να βλέπει τα πράγματα και να αλληλεπιδρά με 
το περιβάλλον του. Οι γονείς μπορεί να αγαπούν εξίσου 
όλα τα παιδιά τους, αλλά είναι φυσικό να έχουν διαφο
ρετικό είδος σχέσης με το καθένα ξεχωριστά. Η σχέση 
σας με το κάθε παιδί σας, το ενδυναμώνει στα θετικά του 
στοιχεία, τα ταλέντα του και έτσι αποφεύγονται οι μη κο
λακευτικές συγκρίσεις με τα αδέλφια τους φίλους του.

Η οικογένεια σας έχει κανονικό καθημε
ρινό πρόγραμμα;

Τόσο τα παιδιά, όσο και οι γονείς, επωφελούνται 
όταν έχουν καθορισμένες καθημερινές συνήθειες. Το 
πρωινό πρόγραμμα, οι ώρες των γευμάτων, η ώρα του 
ύπνου είναι ευκολότερο να ακολουθούν ένα συγκεκρι
μένο πρόγραμμα. Τα παιδιά εκτιμούν τις συνήθειες 
της οικογένειας και τις παραδόσεις που σχετίζονται 
με γενέθλια και διακοπές.

Η οικογένεια σας συμμετέχει ενεργά
στις δραστηριότητες της εκτεταμένης 

οικογένειας και της κοινότητας, 
όπου ζείτε;

Οι οικογένειες λειτουργούν καλύτερα, όταν νιώθουν 
ότι έχουν επαφή, επικοινωνία και στήριξη από συγγενείς 
και φίλους. Συχνά αυτές οι σχέσεις απαιτούν να κατα
βάλουν οι γονείς προσπάθεια, προκειμένου να καλλιερ
γήσουν τις κοινωνικές τους σχέσεις με άλλους και να 
συμμετέχουν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Οι προσδοκίες τόσο οι δικές σας, όσο και των άλλων 
μελών της οικογένειας, είναι ρεαλιστικές;

Ο τρόπος που το παιδί σας βλέπει τον εαυτό του, 
οι γνώσεις και οι ικανότητες του συνεχώς αλλάζουν. 
Παρατηρείστε, διαβάστε και συζητήστε με άλλους, 
ώστε να γνωρίζετε τι πρέπει να περιμένετε από το

παιδί σας, ανάλογα , με το αναπτυξιακό “ στάδιο στο 
οποίο βρίσκεται. Το ίδιο συμβαίνει και με τους γονείς 
που δεν μπορούν να πετύχουν τα πάντα, καθώς δεν 
έχουν ούτε τον απεριόριστο διαθέσιμο χρόνο, αλλά 
ίσως ούτε και το κατάλληλο υπόβαθρο. Δεν υπάρ
χουν “super-γονείς. Απλά, υπάρχουν άτομα που κά
νουν το καλύτερο που μπορούν.

Ο χρόνος που περνάτε με τα άλλα μέλη 
της οικογένειας σας, μπορεί να συνει
σφέρει ουσιαστικά στην καλλιέργεια 

των μεταξύ σας σχέσεων;
Ο περισσότερος χρόνος που περνάτε μαζί με τα παι

διά και το σύντροφο σας θα πρέπει να είναι ουσιαστικός 
χρόνος επικοινωνίας, να προσφέρει δηλαδή χαλάρωση, 
να έχει αρκετό χιούμορ, να είναι γεμάτος νόημα και όσο 
είναι δυνατόν, χωρίς συγκρούσεις.

Εσείς, οι γονείς, είτε ζείτε μαζί, 
είτε έχετε χωρίσει, φροντίζετε 

να ικανοποιήσετε τις δικές σας ανάγκες;
θα πρέπει να έχετε και εσείς μια υγιή προσωπική ζωή. 

Μην παραμελείτε τον εαυτό σας, τη δίαιτα, τη σωματική 
δραστηριότητα, την ξεκούραση και τον ύπνο σας. Βρεί
τε χρόνο, έστω και λίγο, προκειμένου να ασχοληθείτε με 
τα χόμπι σας και ό,τι άλλο σας ευχαριστεί. Μην ξεχνάτε 
ότι τα παιδιά σας θα μεγαλώσουν καλύτερα, όταν και οι 
δικές σας συναισθηματικές ανάγκες είναι καλυμμένες, 
θα τα αναθρέψετε σωστά, αν παράλληλα φροντίσετε να 
διατηρήσετε μια αρμονική σχέση μεταξύ σας

Έχετε την αίσθηση της ηθικής και κοι
νωνικής ευθύνης για τη δική σας ζωή;
Είστε το πιο σημαντικό πρότυπο συμπεριφοράς για 

τα παιδιά σας. Δείξτε τους όχι μόνο με τα λόγια αλλά 
και με τις πράξεις και το παράδειγμα σας, πώς να γί
νουν υπεύθυνα. ο
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Τι π ά ε ι . . . ν ι  πει «Την γλώσσα μου 
έδωσαν Ελληνική»
(Οδυσσέας Ελύτης)

Ενας ευχάριστος προβληματισμός με μια σειρά από κα
θημερινές λέξεις, με σωστή μία από τις τρεις εκδοχές... 
και τις απαντήσεις άμεσες για τυχόν αμφιβολίες σας.

διαπρύσιος
α. φωνακλάς β. θερμός υποστηρικτής γ. ογκώδης, 
απηνής
α. φτηνός β. αμείλικτος γ. ταχύς 
αποβορβόρωση
α. εκπολιτισμός β. εξαχρίωση ηθών γ. ξελάσπωμα 
υπάνθρωπος
α. κτηνάνθρωπος β. ανθρωπάκι γ. αντίζηλος 
κήνσορας
α. λογάς β. επιτιμητής γ. υποστηρικτής 
ψέγω
α. μέμφομαι β. αντιλέγω γ. ρυθμίζω 
αποβολιμαίος
α. αναληθής β. απορριπτέος γ. αντίθετος.

- διαπρύσιος -α -ο (λόγια λέξη) αυτός που υποστηρίζει 
κάτι με ιδιαίτερη θέρμη, με παλμό με ένταση.

π.χ. Έγινε διαπρύσιος της αδελφοσύνης των λαών. 
ΕΤΥΜ. αρχ. διαπρύτιος πιθ. δια-πρό «διαμπερώς, πέρα 

ως πέρα».

- απηνής -ης -ες / απηνούς / εις - (λόγια λέξη) απηνέ- 
στερος - ατος: αυτός που δείχνει σκληρότητα που δεν έχει 
οίκτο

π.χ. απηνής δίωξη 
ΣΥΝΩΝ: αμείλικτος, σκληρός.
ΕΤΥΜ: αρχ. πιθ. από + ήνος: πρόσωπο, αρχική σημα

σία αποκρουστικός.
ΟΜΟΡΡΙΖΑ:
- προσηνής: καταδεκτικός, ευπροσήγορος: αυτός που 

χαρακτηρίζεται από καταδεκτικότητα και προσήνεια, γλυ
κομίλητος, μειλίχιος,καταδεκτικός.

- πρηνής προ + ηνός: με το πρόσωπο μπροστά, (μπρού
μυτα: από το προ + μύτη).

- αποβορβόρωση (η) η ολοσχερής μετατροπή σε βόρ
βορο, η πλήρη εξαχρίωση των ηθών.

βόρβορος -ου (ο) χωρίς πληθυντικό (λόγια λέξη):
-ακάθαρτη και δύσοσμη λάσπη που σχηματίζεται κυρίως 

στον πυθμένα λιμανιών, ποταμών, λιμνών, ελών, δεξαμενών.
ΣΥΝ. βούρκος, ακαθαρσία
- (μεταφορικά) το έσχατο όριο της ηθικής κατάπτωσης 

και της διαφθοράς
ΣΥΝ. σαπίλα
ΕΤΥΜ. αρχ. λέξη από τον αναδιπλασιασμό (βορ-βορ-ος) 

βρομιά, ρύπος.

- κήνσορας (ο) (κηνσόρων) (λόγια λέξη) αυτός που εμ
φανίζεται και δρα ως τιμητής των άλλων, που τους αξιολο
γεί και τους κατατάσσει με επιφανειακά και ανελαστικά κρι
τήρια και διάθεση επικριτική.

- τιμητής: (ο) αυτός που κρίνει αυστηρά τους άλλους.
ΕΤΥΜ. Κήνσωρ, κίνσωρη <λατιν. Censor: αξιωματούχος

επιφορτισμένος με την απογραφή (census)
ΣΥΝΩΝ. Επικριτής, επιτιμητής

- υπάνθρωπος (ο) -ου ο άνθρωπος που έχει απάνθρωπη 
κτηνώδη συμπεριφορά χωρίς ηθικούς φραγμούς, άνθρω
πος άγριος, μοχθηρός.

ΣΥΝ. κτηνάνθρωπος.
ΕΤΥΜ. Μεταφραστικό δάνειο από την γερμανική.

- ψέγω (έψεξα) (λόγιο λέξη): βρίσκω ψεγάδια, ασκώ αρ
νητική κριτική σε κάποιον / κάτι.

π.χ. τον έψεξε για την συμπεριφορά του, τους τρόπους 
του, τις πράξεις του.

ΣΥΝ. επικρίνω, μέμφομαι, κατακρίνω, αποδοκιμάζω, ψε
γαδιάζω.

ΑΝΤΙΘ. Επαινώ, εγκωμιάζω.

- αποβολιμαίος -α -ο (λόγια λέξη) αυτός που πρέπει να 
αποβληθεί, να απορριφθεί.

ΕΤΥΜ. αρχ. από + βόλιμος <βολή <βάλλω.
Διαφέρει το υποβολιμαίος: αναληθής, πλαστός, ψεύτικος.

Παρώνυμα
(συνέχεια προηγουμένου)
- κόμμα -κόμι (ελαστικό).
- κουρά -κούρα
- κούφος ελαφρύς - κούφιος - κουφός
- κυμαίνομαι - κυματίζω
- λατόμος - υλοτόμος: ξυλοκόπος
- λειτουργία - λειτουργώ: (πρόσφορο, άρτος)
- μαγιά (η): προζύμι - μάγια (τα)
- μεταλλείο - μετάλλιο
- μετόπη : (αρχαίου ναού) - μέτωπο
- μήλο (το) - μύλος (ο)
- νότος -νοτιά (η) -νώτα (τα): πλάτη
- νύφη -νιφάδα -συννυφάδα
- όαση -επώαση
- οδύνη -ωδίνες (τοκετού)
- ονομαστικός (πτώση) -ονοματικός
- όρος (ο) -όρος (το) -ορός (αίματος)
- οροφή (στέγη) -όροφος
- παιδεία (η) - παιδιά (η): παιχνίδι - παιδιά (τα)
- παίρνω - περνώ
- παρρησία: θάρρος γνώμης - παρουσία
- παρωνύμιο: παρατσούκλι - παρώνυμο: παραπλήσιο
- πείρα - πυρά
- περίσσιος: περισσεύω - περιττός
- πηλήκιο: καπέλο - πηλίκο (διαίρεσης)

(συνεχίζονται)

Σοφά Λόγια
- Η καλή πράξη ποτέ της δεν χάνεται. Όποιος σπέρνει

ευεργεσία, θερίζει μετά φιλία κι όποιος φυτεύει αγαθότητα 
, συλλέγει ύστερα αγάπη. Μ.Βασίλειος.

- Η έντιμη ζωή, είναι το πιο μεγάλο κληροδότημα, που 
ένας καλός γονιός μπορεί ν’ αφήσει στα παιδιά του.

- Η ιδέα του καθήκοντος στο μυαλό ενός παιδιού, είναι
η βάση όλων των κατοπινών του αρετών. Κικέρων

- Το σπουδαιότερο κομμάτι του βιβλίου της ζωής μας
είναι αναμφίβολα ο επίλογός της. Σενέκας

Κ.Γ.Σ.
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31 ΓΕΝΙΚΗ 3Plus

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Τ ώ ρ α  η μ ι σ θ ο δ ο σ ί α  σ α ς  α π ο κ τ ά  τ ρ ι π λ ή  δ ύ ν α μ η !

•  3% επιτόκιο από το πρώτο ευρώ

• Δυνατότητα προκαταβολής μισθού έως 130%*

• Δωρεάν οδική βοήθεια

και επιπλέον έκδοση κάρτας Maestro χωρίς καμία επιβάρυνση

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
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Σ τ ο υ ς  ο υ ρ α ν ο ύ ς  
α ν έ β η κ α  ψ η λ ά  

κ ι  έ γ ι ν α  ά σ τ ρ ο .  
Μ α ζ ί  μ ε  τ ’ ά λ λ α  α σ τ έ ρ ι α  

- α δ έ λ φ ι α  μ ο υ  

τ ρ α γ ο ύ δ η σ α  κ α ι  γ ύ ρ ω  
α π ό  τ ο  θ ρ ό ν ο  χ ο ρ έ ψ α μ ε  

τ ο υ  Χ ρ ό ν ο υ .

Π υ θ α γ ό ρ α ς

NASA ·  1/2/2003 (ώρα Ανατολικής Ακτής, ΗΠΑ: 
09:00¥ π.μ.) Το ρολόι, ήδη σήμανε την αντί
στροφη μέτρηση. Η ώρα προσγείωσης του δια
στημικού λεωφορείου Κολούμπια είχε περάσει. 
Ξαφνικά, πάνω από τον ουρανό του Τέξας 

ακούστηκε ένας δυνατός κρότος και μια βροχή από 
συντρίμμια έπεφτε πάνω σε στέγες, δρόμους, αυλές’ 
Η ΝΑΣΑ προειδοποίησε τους κατοίκους των γύρω πε
ριοχών να μην πλησιάζουν τα διάσπαρτα κομμάτια λό
γω τοξικών κατάλοιπων που προκαλούν σοβαρά προ
βλήματα στην υγεία.

Εκείνο το μοιραίο πρωινό, το διαστημικό λεωφορείο 
Κολούμπια θα επέστρεφε στη Γη μετά από 2 βδομάδων 
ταξίδι και θα προσγειωνόταν στο ακρωτήριο Κανάβε- 
ραλ. Όλα ήταν έτοιμα για τη γιορτή που θα ακολου
θούσε στο Kennedy Space Center. Μετά από κάθε προ
σγείωση ακολουθούσε γιορτή. Οι οικογένειες του επτα- 
μελούς πληρώματος είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτά
σουν την επιστροφή. Έτσι είχε γίνει στις 27 προηγού
μενες πτήσεις του Κολούμπια.

Στο ακρωτήριο Κανάβεραλ υπήρχαν ιδανικές 
συνθήκες προσγείωσης. Στις 8:53¥ το σκάφος 
διέσχιζε το Σαν Φρανσίσκο. Στον πύργο ελέγ
χου της ΝΑΣΑ αναφέρθηκαν υψηλές θερμο
κρασίες στην επιφάνεια του σκάφους, ενώ βρι
σκόταν πάνω από την Γιούτα με κατεύθυνση το 
Τέξας. Η αποστολή είχε ξεκινήσει με μία «ανω
μαλία» όταν κατά την στιγμή της απογείωσης 
ένα κομμάτι κάλυψης από την εξωτερική δεξα
μενή καυσίμων χτύπησε το αριστερό φτερό 
του σκάφους. Πάντως, τέτοια κομμάτια απο- 
κολλούνταν σχεδόν κάθε φορά που ένα δια

στημικό λεωφορείο απογειωνόταν. Τότε, η επικοινω
νία διεκόπη. Καμία ανταπόκριση, μέχρι που το φλέγό
μενο Κολούμπια φάνηκε να διασχίζει τον ουρανό. Δεκα
πέντε λεπτά πριν την προσγείωση και 61.000 μέτρα πά
νω από το Τέξας, το 22χρονο σκάφος εξερράγη.

Η ΝΑΣΑ προσπαθεί να εστιάσει στο αίτιο που προκά- 
λεσε την επανάληψη της τραγωδίας του Τσάλεντζερ. Οι 
έρευνες στρέφονται προς όλους τους τομείς. Έως τώ
ρα οι επιστήμονες συγκέντρωσαν από τις περιοχές του 
Τέξας 12.000 κομμάτια του μοιραίου διαστημικού λεω
φορείου και ένα από τα μαύρα κουτιά εκ των 300 που 
ήταν τοποθετημένα, τα οποία καταγράφουν όλα τα 
στοιχεία που αφορούν τις πτήσεις.

Πριν από 17 χρόνια είχε προσγειωθεί φλέγόμενο το 
Τσάλεντζερ, τα κομμάτια του οποίου συγκεντρώθηκαν 
και θάφτηκαν με τόνους τσιμέντο σε κάποιο νεκροτα
φείο πολεμικού υλικού. Τότε, όπως και τώρα, το ερώτη
μα παραμένει το ίδιο. Τι ακριβώς συνέβη; Έρευνες γί
νονται από το πιο απλό κομμάτι έως τα έγκατα του σκά
φους για το αίτιο που προκάλεσε το τραγικό δυστύχη
μα. Σ’ έναν ιπτάμενο μηχανισμό, που αποτελείται από 
2.500.000 κομμάτια, υπάρχουν χιλιάδες πιθανότητες να 
πάει κάτι στραβά. Όπως και να χει όμως, οι έρευνες για 
να τεκμηριωθεί κάποια γνώμη θα αρχίσουν από τα τε
λευταία 45” ζωής του Κολούμπια. Μέχρι να δοθεί μια 
σαφής απάντηση για τα αίτια της έκρηξης, θα ακου
στούν πολλά σενάρια. □

Α σ τ υ φ .  Ε ρ μ ιό ν η  Λ α ζ α ρ ίδ ο υ
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Π ύ (  B l i n d  I I V I N I I
Μια μεγάλη προσωπικότητα, που σημάδεψε τον 20ό αι
ώνα, ο Albert Einstein (1879 -), μας εκθέτει με τρόπο α
πλό και σαφή «πώς βλέπει τον κόσμο». Ο άνθρωπος που 
έζησε μέσα στον στρόβιλο της σύγχρονης ιστορίας, αυ
τός που έζησε την κατάρα του ναζισμού, του ρατσι
σμού και του πυρηνικού ολέθρου τοποθετείται με τον 
πλέον υπεύθυνο τρόπο απέναντι στις προκλήσεις της 
μοίρας. Ο μεγάλος αυτός της επιστήμης, ο πατέρας των 
θεωριών της ειδικής και γενικής θεωρίας της σχετικό
τητας, ο περιβεβλημένος με τις νεφέλες των μύθων, έρ
χεται κοντά μας, να μας εκθέσει το πιστεύω του.*

«Τι ασυνήθιστη κατάσταση είναι αυτή η δική μας, των 
θνητών! Καθένας από εμάς βρίσκεται εδώ για μια σύ
ντομη διαμονή. Δε γνωρίζει για ποιο σκοπό, αν και μερι
κές φορές το διαισθάνεται. Αλλά από τη σκοπιά της κα
θημερινής ζωής, χωρίς να πηγαίνουμε βαθύτερα, υπάρ
χουμε για τους συνανθρώπους μας - πρώτιστα γι’ αυ
τούς που από τα χαμόγελά τους και την καλή τους κα
τάσταση εξαρτάται η ευτυχία μας και έπειτα για όλους 
αυτούς τους άγνωστους σε μας προσωπικά, με τις τύ
χες των οποίων όμως είμαστε δεμένοι μέσω δεσμών συ
μπάθειας. Εκατοντάδες φορές καθημερινά υπενθυμίζω 
στον εαυτό μου ότι η εσωτερική και εξωτερική μου ζωή 
εξαρτάται από την εργασία άλλων ανθρώπων, ζωντα
νών και νεκρών, και πως πρέπει να προσπαθήσω να δί
νω στον ίδιο βαθμό που έχω δεχτεί και ακόμη δέχομαι. 
Είμαι σε μεγάλο βαθμό αφοσιωμένος σε μια απλή ζωή 
και συχνά καταπιέζομαι από την αίσθηση ότι απορροφώ 
ένα άχρηστο ποσό από την εργασία των συνανθρώπων 
μου. Θεωρώ τις ταξικές διαφορές αντίθετες προς τη δι
καιοσύνη και σε τελευταία ανάλυση βασισμένες στη δύ
ναμη. Επίσης θεωρώ ότι η απλή ζωή είναι καλή για 
όλους, φυσιολογικά και διανοητικά.

Οπωσδήποτε δεν πιστεύω στην ανθρώπινη ελευθε
ρία υπό τη φιλοσοφική έννοια. Καθένας ενεργεί όχι 
μόνο από εξωτερική πίεση αλλά επίσης και σύμ
φωνα με τις εσωτερικές του ανάγκες. Τα λόγια 
του Σοπενχάουερ, ότι ένας άνθρωπος μπορεί 
να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δε θέλει να κάνει ό,τι 
θέλει, ήταν πηγή έμπνευσης για μένα από τη 
νεότητά μου και μια διαρκής παρηγοριά 
και αλάθητη πηγή υπομονής στην αντί 
μετώπιση των δυσκολιών της ζωής, 
της δικής μου και των άλλων. Αυτό το 
συναίσθημα καταπραύνει το αίσθημα της ευθύνης, που 
τόσο εύκολα μας παραλύει και μας αποτρέπει να παίρ
νουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους περισσότερο 
από όσο πρέπει στα σοβαρά. Συμβάλλει σε μια άποψη 
της ζωής, στην οποία το χιούμορ πάνω από όλα κατέχει
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την αδιαπραγμάτευτη θέση του.
Το να ερευνώ για το νόημα ή το σκοπό της ύπαρξης 

κάποιου, ή της δημιουργίας του, μου φαινόταν γενικά 
παράλογο από αντικειμενική σκοπιά. Άλλωστε, ο καθέ
νας έχει συγκεκριμένα ιδανικά που καθορίζουν την κα
τεύθυνση των προσπαθειών του και της κρίσης του. Με 
αυτή την έννοια δε βλέπω την ευκο
λία και την ευτυχία σαν αυτοσκοπούς
- θεωρώ μια τέτοια ηθική βάση πιο 
σωστή για μια αγέλη γουρουνιών. Τα 
ιδανικά που μου φώτισαν το δρόμο 
και που κάθε στιγμή μου έδιναν κου
ράγιο για να αντιμετωπίσω τη ζωή ευ- 
διάθετα υπήρξαν η Αλήθεια, η Καλο
σύνη και η Ομορφιά. Χωρίς την έν
νοια της αδελφότητας με ανθρώπους 
με παρόμοιες απόψεις, τη φροντίδα 
για το αντικειμενικό, το αιώνια 
απραγματοποίητο στο χώρο της τέ
χνης και της επιστημονικής έρευνας, 
η ζωή θα μου φαινόταν άδεια. Οι κα
θημερινοί στόχοι της ανθρώπινης προσπάθειας - περι
ουσία, επιφανειακή επιτυχία, πολυτέλεια - πάντοτε μου 
φαίνονταν περιφρονητέοι.

Το πάθος μου για την κοινωνική δικαιοσύνη και την 
κοινωνική υπευθυνότητα παραδόξως βρισκόταν πάντο
τε σε αντίθεση με την εκφρασμένη απελευθέρωσή μου 
της ανάγκης για άμεση επαφή με άλλους ανθρώπους 
και άλλες ανθρώπινες κοινωνίες. Βάδισα το δικό μου 
δρόμο και δεν ανήκα ποτέ ολοκληρωτικά στη χώρα μου, 
στο σπίτι μου, στους φίλους μου ή ακόμη και στο άμε
σο οικογενειακό περιβάλλον μου. Απέναντι σε όλους 
αυτούς τους δεσμούς δεν έχω χάσει ποτέ το επίμονο αί
σθημα της ανεξαρτησίας, της ανάγκης για απομόνωση
- ένα συναίσθημα που μεγαλώνει με τα χρόνια. Μπορεί 
κάποιος να γνωρίζει χωρίς να το μετανιώνει τα όρια της 
δυνατότητας για αμοιβαία κατανόηση και συμπάθεια 
για τα πλάσματα γύρω του. Ένας τέτοιος άνθρωπος 
αναμφισβήτητα χάνει κάτι στο δρόμο από την εγκαρ
διότητα και την ξενοιασιά. Από την άλλη πλευρά, όμως, 
είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητος από την κοινή γνώ
μη, τα έθιμα και τις απόψεις των συναδέλφων του και 
αποφεύγει τον πειρασμό να πάρει θέση σε τέτοιες ανα
σφαλείς τοποθετήσεις.

Το πολιτικό μου ιδεώδες είναι η δημοκρατία. Ας είναι 
κάθε άνθρωπος σεβαστός και ας μην αφήσουμε κανέ
να να θεοποιείται. Είναι ειρωνεία της τύχης ότι εγώ ο 
ίδιος είμαι ο αποδέκτης υπερβολικού θαυμασμού και 
σεβασμού από τους συναδέλφους μου, χωρίς να το 
έχω απαιτήσει και χωρίς να το αξίζω. Αιτία αυτού πιθα
νότητα είναι η επιθυμία, ανέφικτη για πολλούς, να κα
τανοήσουν μια ή δυο ιδέες που έχω συλλάβει με τις μι
κρές μου δυνάμεις, έπειτα από ασταμάτητο αγώνα. Ξέ
ρω πολύ καλά τι χρειάζεται για την επιτυχία κάθε σύν
θετης επιδίωξης που θα επιχειρούσε, θα κατεύθυνε γε
νικά και θα αναλάμβανε κάποιος άνθρωπος την ευθύνη 
της. Αλλά κι αυτοί που οδηγούνται δεν πρέπει να ανα
γκάζονται, πρέπει να είναι ικανοί να διαλέξουν τον οδη
γό τους. Ένα απολυταρχικό, καταπιεστικό σύστημα κα
τά τη γνώμη μου σύντομα εκφυλίζεται. Γιατί η δύναμη 
πάντα προσελκύει ανθρώπους ευτελούς ηθικής και πι

στεύω ότι είναι ένας αμετάβλητος κανόνας όπου οι 
αχρείοι διαδέχονται τους τυράννους. ΓΤ αυτό το λόγο, 
πάντοτε ήμουνα με πάθος αντίθετος στα συστήματα 
όπως αυτά που βλέπουμε στην Ιταλία ή τη Ρωσία** σή
μερα. Εκείνο που έχει φέρει τον εξευτελισμό στην επι
κρατούσα μορφή της δημοκρατίας στην Ευρώπη σήμε

ρα δεν είναι ότι ξέφυγε από τη δη
μοκρατική ιδέα, αλλά ότι έχασαν τη 
σταθερότητά τους οι ηγέτες των κυ
βερνήσεων και κυριάρχησε ένας 
απρόσωπος χαρακτήρας του εκλογι
κού συστήματος. Πιστεύω ότι από 
αυτή την άποψη οι Ηνωμένες Πολι
τείες της Αμερικής έχουν βρει το σω
στό δρόμο. Έχουν έναν υπεύθυνο 
πρόεδρο, που εκλέγεται για μια αρ
κετά μεγάλη περίοδο και έχει αρκετή 
ισχύ ώστε να είναι πραγματικά υπεύ
θυνος. Από την άλλη πλευρά, αυτό 
που εκτιμώ στο δικό μας πολιτικό σύ
στημα είναι η μεγαλύτερη πρόνοια 

που υπάρχει για το άτομο, σε περίπτωση ασθένειας ή 
ανάγκης. Το πολυτιμότερο πράγμα στη μεγαλοπρέπεια 
της ανθρώπινης ζωής για μένα δεν είναι το κράτος, αλ
λά το δημιουργικό και ευαίσθητο άτομο, η προσωπικό
τητα. Αυτή μόνο δημιουργεί το ευγενές και το θείο, ενώ 
το κοπάδι, έτσι όπως είναι, παραμένει αποκτηνωμένο 
και στη σκέψη και στα αισθήματα...

Το ωραιότερο πράγμα που μπορούμε να αισθαν
θούμε είναι το μυστήριο. Είναι το θεμελιώδες συναί
σθημα που κυριαρχεί στην αληθινή τέχνη και την 
αληθινή επιστήμη. Αυτός που δεν το γνωρίζει και 
δεν μπορεί νατό θαυμάσει ούτε να νιώσει δέος είναι 
σαν νεκρός, ένα σβησμένο κερί. Η εμπειρία του μυ
στηρίου - ακόμη και αναμειγμένη με φόβο - ήταν αυ
τή που γέννησε τη θρησκεία. Η γνώση της ύπαρξης 
ενός πράγματος στο οποίο δεν μπορούμε να εισχω
ρήσουμε, η γνώση των εκδηλώσεων του βαθύτερου 
λόγου και της πιο ακτινοβολούσας ομορφιάς, που η 
λογική μας έχει πρόσβαση μόνο στις πιο στοιχειώ
δεις μορφές τους, αυτή η γνώση και αυτή η συγκί
νηση είναι που αποτελούν την πραγματική θρησκευ
τική στάση. Με αυτή την έννοια και μόνο μ’ αυτή, εί
μαι ένας βαθύτατα θρησκευόμενος άνθρωπος. Δεν 
μπορώ να καταλάβω ένα Θεό που ανταμείβει και τ ι
μωρεί τα πλάσματά του ή έχει θέληση ανάλογη με 
αυτή που έχουμε εμείς οι ίδιοι. Ένας άνθρωπος που 
θα εξακολουθούσε να ζει και πέρα από το φυσικό 
του θάνατο είναι επίσης έξω από την αντίληψή μου, 
και ούτε θέλω να συμβεί διαφορετικά. Τέτοιες αντι
λήψεις αρμόζουν στους φόβους ή τον παράλογο 
εγωισμό των μικρόψυχων. Για μένα είναι αρκετό το 
μυστήριο της αιωνιότητας της ζωής και ο πόθος της 
θαυμάσιας δομής της πραγματικότητας, μαζί με την 
προσπάθεια να καταλάβω ένα μέρος, όσο μικρό και 
αν είναι, της λογικής που διέπει τη φύση...».

*  Α π ό  τ ο  β ιβ λ ίο  Ά λ μ π ε ρ τ  Α ϊν σ τ ά ιν ,  Π ώ ς  β λ έ π ω  τ ο ν  κ ό σ μ ο ,  

μ τ φ ρ .  Α κ η  Μ π ο γ ια τ ζ ή ,  Ν έ α  Σ ύ ν ο ρ α ,  Α θ ή ν α  1 9 9 5 .

* *  Α ν α φ έ ρ ε τ α ι  σ τ α  κ α θ ε σ τ ώ τ α  τ ο υ  Μ ο υ σ ο λ ίν ι  κ α ι  τ ο υ  

Σ τ ά λ ιν .
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Με διάφορα Π.Δ. και αποφάσειςτου 
Αρχηγού του Σώματος τέθηκαν σε 
αποστρατεία,

Με το βαθμό του Ταξιάρχου οι, Δημο
σθένης Βασιλκαρίδης, Ιωάννης Μόσχο- 
βος, Γεώργιος Καββαθάς, Περικλής Τενέ- 
ντες, Δημήτριος Κάλλιας, Γρηγόριος Κα- 
τσάμπουλας, Ιωάννης Πανταζόπουλος, Α
ντώνιος Κατσάς, Αθανάσιος Βασιλάρας 
και Πασχάλης Τσιφούτης.

Με το βαθμό του Αστυν. Διευθυντή οι, 
Γεώργιος Δολαψάκης, Νικόλαος Γουρ- 
νιάς, Ιωάννης Πασσαλής, Κωνσταντίνος 
Τζάλλας, Δημήτριος Γκούνης, Χρήστος 
Χατζηκυριάκος, Νικόλαος Πάλλας, Πέ
τρος Κουάκης, Ιωάννης Λαμπρόπουλος, 
Νικόλαος Κάλλιας, Χαράλαμπος Γούλας, 
Ιωάννης Ζερβουδάκης, Χαράλαμπος Κου- 
τουλογένης και Ευάγγελος Νάκος.

Με το βαθμό του Αστυν. Υποδ/ντή οι, Ιω
άννης Βλαχάς, Δημήτριος Αλεξανδρής, Α
ναστάσιος Βαρδακώστας, Γεώργιος Ζερ- 
βάκης, Γεώργιος Δαλαμάς, Κωνσταντίνος 
Μπόμπορης, Ελευθέριος Εγγλεζάκης, 
Σπυρίδων Κολυμπίρης, Παύλος Μπού- 
μπουλος, Ζώης Κωτσάκης, Λάμπρος Ντά- 
νης, Θωμάς Τζιωρτζιώτης, Επαμεινώνδας 
Νικολούλης, ΠαναγιώτηςΔούμπας, Εμμα
νουήλ Γλακουσάκης, Ηρακλής Εμμανου
ήλ, Σάββας Κελλίδης, Δημήτριος Σοφια
νός, Κωνσταντίνος Βάσιος, Ελευθέριος 
Ευθυμίου, Ταξιάρχης Χρυσικός, Δημή- 
τριος Κουτσιμάνης, Θεόδωρος Καντερές, 
Κωνσταντίνος Μάλλιος και Κωνσταντίνος 
Κερασίδης.

Με το βαθμό του Αστυνόμου Α’ οι, Γε- 
ώργιος Πετρόπουλος και Κωνσταντίνος 
Βούζας.

Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ οι, Α
θανάσιος Χαβιάρας, Ευάγγελος Μπέης, 
Ευάγγελος Κουκιασάς, Αναστάσιος Κου
τουλιάς, Κωνσταντίνος Μανωλαράκης, 
Χρήστος Χαχαμίδης, Πασχάλης Ποτολιάς, 
Γεώργιος Γιακισικλόγλου, Δημήτριος 
Μπατσούκας, Ανδρέας Πάνου, Ιωάννης 
Γουργούλης, Ιωάννης Πεσλής, Μιχαήλ 
Παπαδόπουλος και Βασίλειος Ζαγορίτης.

Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, 
Νικόλαος Ρέππας, Μανούσος Γρυλλάκης, 
Χρήστος Τσέας, Παναγιώτης Ανδρονού- 
δης, Κωνσταντίνος Νουρατζάς, Εμμανου
ήλ Καρτσωνάκης, Βασίλειος Τζιόλης, Θεο
φάνης Παρισιάνος, Γ εώργιος Ανυφαντής, 
Κωνσταντίνος Κούτρας, Γ εώργιος Μαρί- 
νης, Ιωάννης Γ κουνέλας, Γ εώργιος Δουρ- 
δουβέλας, Αναστάσιος Γκιόλιας, Ιωάννης 
Κατσώνης, Παναγιώτης Ράλλης, Δημή- 
τριος Σακκάς, Νικόλαος Γακής, Ευστρά

τιος Κουτρούμπας, Παναγιώτης Καπερνά- 
ρος, Γεώργιος Μοσχίδης, Αναστάσιος 
Ζορμπάς, Γεώργιος Καραγεώργος, Βασί
λειος Αγγελής, Μόσχος Φεσούλης, Ιωάν
νης Σφακιανάκης, Κωνσταντίνος Αποστο- 
λίδης, Ιωάννης Καλπάκης, Δημήτριος Κια- 
μηλίδης, Ιωάννης Λίβας, Γεώργιος Βαγγέ
λης, Θωμάς Σιλιόγκας, Γεώργιος Αυγέ- 
ρης, Κυπαρίσση Παρασκευή, Νικόλαος 
Ρέππας, Γεώργιος Κατσογρεσάκης, Φώ
τιος Αρσένης, Δημήτριος Κνημίδης, Γ εώρ- 
γιος Μπακατσέλος, Παντελής Μπολουδά- 
κης, Ιωάννης Σαμιώτης, Κωνσταντίνος Λυ- 
μπερόπουλος, Ιωάννης Κοκκώνης, Δημή- 
τριος Ντοκουμές, Νικόλαος Καλογερά- 
κης, Γεώργιος Καρακώστας, Γεώργιος Σο
λωμός, Γ εώργιος Κουτρουμάνης, Φώτιος 
Κακούρης, Εμμανουήλ Ανυφαντάκης, Ευ
στάθιος Χουτζιούμης, Σωτήριος Αντωνό- 
πουλος, ΗλίαςΤσατσάνιας, Κωνσταντίνος 
Μπανούσης, Δημήτριος Σταμπούλος, Νι
κόλαος Γκόγκας, Ιωάννης Ζαρναβέλης, 
Κωνσταντίνος Καραπέτσας, Νικόλαος Χα- 
ριτάκης, Νικόλαος Χριστόπουλος, Πανα
γιώτης Φράγκος, Λάμπρος Πρασσάς, 
Βάιος Καραμπέκος, Παναγιώτης Τσιδι- 
μής, Γεώργιος Ζαμπάρας, Αθανάσιος Σο- 
φάνης, Ηλίας Τάσης, Ιωάννης Μιχελάκης, 
Ιωάννης Δημητρακόπουλος, Παναγιώτης 
Κυριακόπουλος, Νικόλαος Σχορτσιανίτης, 
Παναγιώτης Αδραχτάς, Φίλιππος Φούσκα- 
ρης, Γ εώργιος Κεφαλάς, Δημήτριος Καρ- 
ράς, Ιωάννης Λιώσης, Παναγιώτης Παλάγ- 
γας, Ηλίας Μπρίνιας, Χαράλαμπος Μαρα- 
βελάκης, Αναστάσιος Αναστασόπουλος, 
Στέφανος Τσαλικίδης, Στέργιος Κουπρι- 
τζιώτης, Χρήστος Μαράντος, Νικόλαος 
Ζακυρίας, Ευάγγελος Ρούκης, Αθανάσιος 
Μπράγκας, Χρήστος Χρυσανθακόπου- 
λος, Ιωάννης Γρετσίστας, Μαυρουδής Πι- 
νέτης, Αλέξανδρος Ιωαννίδης, Προκόπιος 
Φιλιούσης, Αριστείδης Ιατράκης, Χρήστος 
Τσενικλίδης, Γ ρηγόριος Τσιαπαλής, Φώ
τιος Βαγγελίδης, Νικόλαος Παπανικολά- 
ου, Σταύρος Νίκου, Κωνσταντίνος Νικολά
ου, Ιωάννης Μαντζούφας, Απόστολος Τσι- 
φτσόπουλος, Αναστάσιος Παπαζαφείρης,
Γ εράσιμος Κασκάτης, Αντώνιος Μανέτας, 
Αθανάσιος Γ ιαννιάς, Γ εώργιος Μπαρμπέ- 
ρης και Αθανάσιος Γιαννακούδης.

Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι, Γεώρ- 
γιος Γεωργακόπουλος και Αναστάσιος 
Παναγιωτόπουλος.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ο Υπαστυνόμος Α’ Χρυσόστομος Αγγε- 
λόπουλος που υπηρετεί στο Τ.Α. Τρικά
λων, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία

της ΓΑΔΑ, τηλ. 2431063021, 6944845885. 

■ Ο Ανθυπαστυνόμος Δημήτριος Παπαδό
πουλος που υπηρετεί στο Τ.Α. Κιλκίς, επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ- 
φότου από οποιαδήποτε υπηρεσίατης ΓΑ
ΔΑ, τηλ. 2341077020,6947564396.

Ο Αρχιφύλακας Γεώργιος Πανάγος που 
υπηρετεί στο Α.Τ. Γυθείου, επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσίατης ΓΑΔ Θεσσαλο
νίκης, τηλ. 6974254309.

Ο Αρχιφύλακας Στυλιανός Δημητράκης 
που υπηρετεί στο Α.Τ. Πάρου Κυκλάδων, 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσίατης 
Α.Δ. Ρεθύμνου, τηλ. 6977660017.

Ο Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος Καρακό- 
ληςπου υπηρετεί στο Α.Τ. Αγίου Γερμανού 
Φλώρινας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπη
ρεσία της ΓΑΔ Θεσσαλονίκης, τηλ. 
2310909838,2385051202.

Αρχιφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. 
Αρκαδίας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπη
ρεσία της Α.Δ. Μεσσηνίας, τηλ. 
6973502132.

Ο Αστυφύλακας Απόστολος Δράκος 
που υπηρετείστηνΔ.Α.Α./Υ.Ε.Λ. 3οΤμήμα, 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσίατης 
Α.Δ. Αιτωλίας, τηλ. 210- 7757494.

Ο Αστυφύλακας Εμμανουήλ Δρογώσης 
που υπηρετεί στην Άμεση Δράση Αττικής, 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Α.Δ. Πρέβεζας, τηλ. 6976465243.

Ο Αστυφύλακας Δημήτριος Κιχίδης που 
υπηρετεί στη Δ/νση Αστυνομίας Βορειοα
νατολικής Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδή
ποτε υπηρεσία της ΓΑΔ Θεσσαλονίκης ή 
των Α.Δ. Σερρών και Χαλκιδικής, τηλ. 
6977736168.

Ο Αστυφύλακας Νικόλαος Μιλτσούδης 
που υπηρετεί στον Α.Σ. Πόρτο Ράφτη, επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
ΓΑΔ Θεσσαλονίκης ή των Α.Δ. Δωδεκανή- 
σου, Σερρών, Χαλκιδικής, τηλ. 
6972854216.

Ο Αστυφύλακας Δημήτριος Βύρρας 
που υπηρετεί στην Υ.Α.Τ., επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της Άμεσης Δρά
σης ή της ΟΠΚΕ, τηλ. 6937826338.

Ο Αστυφύλακας Δημήτριος Ναλμπά-
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ντης που υπηρετεί στο Α.Τ. Σκοπέλου, επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
ΓΑΔ Θεσσαλονίκης, τηλ. 6974833634.

■ Η Αστυφύλακας Βασιλεία Κοκκινάκη 
που υπηρετεί στο Α.Τ. Ζωγράφου, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
της από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. 
Ηρακλείου Κρήτης, τηλ. 210-6401937, 
6932571819.
■ Ο Αστυφύλακας Ιωάννης Παπαγιαννά- 
κης που υπηρετεί στην Γ ΑΔ Θεσσαλονί
κης, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της Α.Δ. Αλεξανδρούπολης, τηλ. 
6936046823.
■ Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Α’ Α.Τ. 
Αιγάλεω, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπη
ρεσία της ΔΑΕ (ΥΜΕΤ, ΥΑΤ), τηλ. 
6945464297.

Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Α.Τ. Α- 
κροπόλεως, επιθυμεί να μετατεθεί αμοι
βαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία των Α.Δ. Άρτας, Πρέβεζας ή 
Λευκάδας, τηλ. 6976258258.

Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Τ.Τ. 
Πτολεμαϊδας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοι
βαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της Α.Δ. Πειραιά, τηλ. 
2461094530,697398379.

Η Συνοριοφύλακας Ευανθία Αντωνίου 
που υπηρετεί στη Δ/νση Αστυνομίας Βο
ρειοανατολικής Αττικής, επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔ Θεσσαλο
νίκης, τηλ. 2106047381,6934812991.

ΕΠΑΙΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ 
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Το τμήμα εθελοντικής αιμοδο
σίας της Σχολής Αστυφυλάκων 
Γρεβενών εξελέγη κατόπιν ψηφο
φορίας από τους δημοσιογρά
φους και εργαζόμενους στα μέσα 
ενημέρωσης του νομού, ως καλύ
τερη εθελοντική οργάνωση για το 
2002. Στην ψηφοφορία μετείχαν 
δώδεκα οργανώσεις και σύλλογοι 
του νομού Γρεβενών που ασκούν 
εθελοντικά πρόνοια, με εξαίρεση 
τους φορείς που βραβεύθηκαν 
τις προηγούμενες χρονιές. Το 
τμήμα εθελοντικής αιμοδοσίας 
της Σχολής θα βραβευτεί σε ειδι
κή εκδήλωση στην Αθήνα, η

οποία έχει τεθε ί υπό την αιγίδα 
του Προέδρου της Δημοκρατίας.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ

Τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευ
ρώπης για την καταπολέμηση του εγκλή
ματος στον κυβερνοχώρο, υπέγραψε στο 
Στρασβούργο η Ελλάδα μαζί με άλλες 
εννιά χώρες, σε μια προσπάθεια να τεθεί 
φραγμός στους τύπους εγκλημάτων που 
διαπράττονται δια μέσου του Διαδικτύου.

Ο στόχος της σύμβασης είναι διπλός: 
Πρώτον, να εναρμονίσει τη νομοθεσία 
στον αγώνα ενάντια στο ρατσισμό και την 
ξενοφοβία στο Ιντερνετ και δεύτερον, να 
βελτιώσει τη διεθνή συνεργασία στον το
μέα αυτό, σεβόμενη φυσικά την ελευθε
ρία της έκφρασης, που κατοχυρώνεται 
εδώ και 50 χρόνια με την Ευρωπαϊκή Σύμ
βαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Όταν 
η σύμβαση για την καταπολέμηση του 
εγκλήματος στον κυβερνοχώρο υπογρά
φει και από τις υπόλοιπες 34 χώρες του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, τότε σε όλη 
την Ευρώπη θα υπάρχει μια ενιαία νομο
θεσία για όλα τα αδικήματα που διαπράτ- 
τονται στο χώρο του Διαδικτύου. Όλα τα 
μέλη του Συμβουλίου έδειξαν μεγάλο εν
διαφέρον για τη νέα αυτή μορφή εγκλη
ματικότητας και ειδικευμένοι επιστήμο
νες, εγκληματολόγοι και ποινικολόγοι, με
λέτησαν σε βάθος τις περιπτώσεις των 
παραβάσεων στο χώρο του Ιντερνέτ” .

ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ 
ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Μακε
δονίας - Θράκης και η Γενική Γραμματεία 
Νέας Γενιάς κατέχουν την πρώτη θέση 
από την πλευρά της συνολικής τους εικό
νας στο Ιντερνέτ, σύμφωνα με τα αποτε
λέσματα έρευνας που έγινε με ευθύνη 
του καθηγητή του Οικονομικού Πανεπι
στημίου Αθηνών, Εμμανουήλ Γιαννακου- 
δάκη.

Με άριστα το 25 παίρνουν βαθμό 19, 
ενώ στην τελευταία θέση βρίσκονται τα 
Υπουργεία Εργασίας και Γεωργίας με 10.

Με κριτήριο τη χρησιμότητα του περιε
χομένου στην πρώτη θέση βρίσκεται το 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με 5

αστέρια και στην τελευταία το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης με 1.

Ως προς την ενημέρωση προηγείται το 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

Ως προς την επικοινωνία, στην πρώτη 
θέση τα Υπουργεία Εμπορικής Ναυτιλίας 
και Ανάπτυξης (4 αστέρια) και στην τε
λευταία η κυβέρνηση και τα Υπουργεία 
Δικαιοσύνης, Οικονομίας, Εξωτερικών, 
Τύπου, Υγείας, Εργασίας και Γεωργία (2 
αστέρια).

ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

Ο συνάδελφος Χαράλαμπος Μούσκος, 
ο οποίος συλλέγει - ανταλλάσσει περιοδι
κά της περιόδου 1950 - 1975, επιθυμεί να 
έρθει σε επαφή με συναδέλφους που να 
έχουν το ίδιο χόμπι (210-2027870, 
6932389862).

Π.Ο.ΑΞΙ.Α

(α). Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωμα
τικών λαμβάνει θέση σχετικά με το νομο
σχέδιο που ψηφίσθηκετην 12-11-2002 για 
την ’’Τροποποίηση της Συνταξιοδοτικής 
Νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες Δια
τάξεις” :

«Ο ανωτέρω νόμος περιέχει για τα μέλη 
μας τις κατωτέρω διατάξεις.

- Στο άρθρο 6 παρ.1 επεκτείνονται οι 
διατάξεις του άρθρου 3 Ν.Δ. 142/74 (πλα
σματική 5ετία) και σε όσους αστυνομι
κούς υπηρετούσαν σε Υποδιευθύνσεις, 
Τμήματα και Σταθμούς Τουριστικής Αστυ
νομίας, Αγορανομίας, Ελέγχων Διαβατη
ρίων, Διαβιβάσεων - Κέντρων R/T, Γ ραφεί
ων Εγκληματολογιών Ερευνών καθώς 
και στις Αστυνομικές Σχολές (εκπαιδευτι
κό προσωπικό).

- Στο άρθρο 6 παρ.8 αναγνωρίζεται η 
γνωστή 3ετία Κονδύλη (προσαύξηση της 
σύνταξης κατά 3/35) και στους αξιωματι
κούς υπό την προϋπόθεση ότι αποστρα
τεύονται αυτεπάγγελτα λόγω προαγωγής 
νεωτέρου τους και εφόσον καταβάλλουν 
το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών.

- Στο άρθρο 14 παρ. 2, για τον υπολογι
σμό της σύνταξης των αξιωματικών από 
το βαθμό του Ταξιάρχου και άνω υπολογί
ζεται 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 Αρχηγό στα 586 ευρώ, αντί του 
επιδόματος των 176 ευρώ που προβλεπό- 
ταν με την παρ. 13 του άρθρου 1 του 
Ν.3029/2002. Για τον Αστυνομικό Διευθυ
ντή και κάτω παραμένει το επίδομα των
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176 ευρώ.
Το ανωτέρω επίδομα θα καταβληθεί 

τμηματικά από 1.1.2003 και θα ολοκληρω
θεί την 1.1.2007 δηλαδή 1/5 κάθε έτος.

Το επίδομα αυτό αφορά και τους ήδη 
συνταξιούχους και το κρίσιμο είναι ότι ο 
βαθμός στον οποίο υπολογίζεται είναι ο 
τελικός βαθμός που απονέμεται στους 
αξιωματικούς μετά την αποστρατεία τους 
, δηλαδή λαμβάνεται υπόψη ο «μίνι» βαθ
μός.

Θεωρούμε υποχρέωσή μας για το επί
μαχο θέμα της 3ετίας Κονδύλη να σας 
γνωρίσουμε τα εξής:

Το μήνα Ιούνιο η Ομοσπονδία συναντή
θηκε με τον κ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης 
και τον Υφυπουργό Οικονομικών και ζήτη
σε να υπάρξει ρύθμιση, ώστε να αναγνω- 
ρισθεί η 3ετία Κονδύλη με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις που ισχύει για το 
προσωπικό μέχρι το βαθμό του Ανθυπα- 
στυνόμου και στους αξιωματικούς, δηλα
δή να αναγνωρίζονται ως συντάξιμα 3 
χρόνια για οποιονδήποτε λόγο και αν κά
ποιος εξέρχεται της υπηρεσίας χωρίς κα
ταβολή εισφορών. Οι παραπάνω Υπουρ
γοί αποδεχόμενοι την πρόταση της Ομο
σπονδίας μας, υπεσχέθησαν ότι στο πρώ
το συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο που θα ει- 
σαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή θα περι- 
ληφθεί διάταξη, που θα επιλύει το θέμα 
οριστικά.

Παρά τις υποσχέσεις, αρχές Σεπτεμ
βρίου που κατετέθη το παραπάνω σχέδιο 
νόμου στη Βουλή περιελήφθη η τελικώς 
ψηφισθείσα διάταξη, η οποία ορίζει ότι η 
3ετία Κονδύλη θα ισχύσει για τους αξιω
ματικούς, μόνο όταν αποστρατεύονται 
λόγω προαγωγής νεωτέρου τους και 
αφού καταβάλουν το σύνολο των εισφο
ρών το οποίο υπολογίζεται σε 4.400 ευ
ρώ περίπου.

Επειδή η παραπάνω ρύθμιση δεν ικανο
ποιεί τους αξιωματικούς, αλλά μάλλον 
τους εμπαίζει για το λόγο ότι έχει ελάχι
στο πεδίο εφαρμογής, η Ομοσπονδία άρ
χισε μαραθώνιο διαβουλεύσεων για να λυ
θεί το ζήτημα ευνοϊκά. Το δεύτερο δεκαή
μερο του Σεπτεμβρίου ζητήθηκε συνάντη
ση με τον κ. Φλωρίδη ο οποίος όμως δεν 
μας δέχτηκε και μας παρέπεμψε στον Δι
ευθυντή του γραφείου του, ο οποίος έδει
ξε εχθρική προς το αίτημά μας διάθεση.

Την 23η Σεπτεμβρίου 2002 συναντη
θήκαμε με τον Υπουργό Δημόσιας Τά
ξης, του θέσαμε εγγράφως το θέμα, 
μας απήντησε ότι δεν το γνωρίζει, αλλά 
θα το μελετούσε και θα απαντούσε. 
Επειδή ο χρόνος παρήρχετο και πλη
σίαζε η ψήφιση του νομοσχεδίου από τη 
Βουλή, προσπαθήσαμε κατ’ επανάληψη 
να συναντηθούμε με τον Υπουργό Δη

μόσιας Τάξης, αλλά δεν μας δέχθηκε. 
Κατόπιν αυτού του αποστείλαμε έγγρα
φο που κοινοποιήσαμε σε όλες τις υπη
ρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στο 
οποίο περιγράφαμε το πρόβλημα και 
ζητούσαμε την παρέμβασή του. Απευ
θυνθήκαμε επίσης σε όλα τα κόμματα 
της Βουλής, τα οποία κατά τη συζήτηση 
του νομοσχεδίου υποστήριξαν την πρό
τασή μας και το δίκαιο του αιτήματος 
μας, πλην όμως ο Υφυπουργός Οικονο
μικών 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 
αξιωματικών, αυξάνοντας τις πελατειακές 
σχέσεις και την αναξιοπρέπεια, αφού πλέ
ον το «μέσον» δεν θα μπαίνει μόνο για την 
τυχόν προαγωγή μας, αλλά και την απο
στρατεία μας.

Ρωτάμε: «Σε ποιο έσχατο σημείο θέ
λουν να μας φτάσουν;»

Το Υπουργείο Οικονομικών για την επί
μαχη διάταξη έδειξε εχθρότητα προς 
τους αξιωματικούς της Αστυνομίας και ο 
Υπουργός μας κ. Χρυσοχοΐδης, απέφυγε 
να δει το πρόβλημα, για δικούς του λό
γους, τους οποίους μάλιστα απέφυγε να 
μας εξηγήσει.

Το θέμα της 3ετίας Κονδύλη παραμένει 
ανοικτό.

Κατεβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να επιλυθεί οριστικά τώρα, πράγμα 
που δεν έγινε. Καλούμε τον Υπουργό Δη
μόσιας Τάξης από σήμερα να προωθήσει 
στο Υπουργείο Οικονομικών διάταξη η 
οποία να προβλέπει τη ρύθμιση του θέμα
τος της 3ετίας Κονδύλη με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις που ισχύει για το 
λοιπό προσωπικό και να αναλάβει πρωτο
βουλία, ώστε να υπάρξει θετικό αποτέλε
σμα, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν έχει 
ιδιαίτερο οικονομικό κόστος και αφορά 
κυρίως στους νέους αξιωματικούς, για 
τους οποίους όλοι έχουμε υποχρέωση να 
δημιουργήσουμε προοπτικές ώστε απερί
σπαστοι να αφοσιωθούν στα καθήκοντά 
τους».

(β). Η ΠΟΑΞΙΑ με επιστολή της προς 
όλες τις Πρωτοβάθμιες οργανώσεις σχε
τικά με το νόμο για την «Έκδοση Διαβα
τηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και 
άλλες διατάξεις», ο οποίος ψηφίστηκε 
την 14.1.2003, διευκρινίζει ότι,

«Με ευθύνη του κ. Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης ο νόμος είναι αρνητικός για την 
Υπηρεσία και το προσωπικό επειδή:

1. Επιφορτίζει την Αστυνομία με πρό
σθετο ξένο έργο για την εκτέλεση του 
οποίου θα απαιτηθεί μεγάλος αριθμός

αστυνομικών χωρίς παράλληλα να αυξη
θεί η οργανική δύναμη του Σώματος και 
να προσληφθεί το ανάλογο προσωπικό.

2. Ουδείς πόρος υπέρ των Ασφαλιστι
κών μας Ταμείων καθιερώνεται.

3. Περιέχει διατάξεις βάσει των οποί
ων είναι δυνατό με απόφαση του αρμο
δίου Συμβουλίου οι Αστυνομικοί να στε
ρούνται την μισθολογική τους προαγω
γή καίτοι η πάγια νομολογία του Αρείου 
Πάγου απαγορεύει κάτι τέτοιο και οι έν
στολοι των λοιπών Σωμάτων (Στρατού, 
Ναυτικού, Αεροπορίας, Πυροσβεστι
κού, Λιμενικού) λαμβάνουν την μισθολο- 
γική τους προαγωγή μόλις συμπληρώ
σουν τον προβλεπόμενο χρόνο χωρίς 
καμία προϋπόθεση.

- Σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέ
ρω νόμου οι Αστυνομικοί δύνανται κατό
πιν αποφάσεων του αρμοδίου Συμβουλίου 
να στερηθούν την μισθολογική τους προ
αγωγή εφόσον έχουν τιμωρηθεί.

α. Με ανώτερη πειθαρχική ποινή, 
β. Με μία πειθαρχική ποινή ύψους του

λάχιστον τριακοσίων (300) ευρώ 
γ. Με δύο πειθαρχικές ποινές συνολι

κού ύψους τριακοσίων (300) ευρώ μέσα 
σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών για το 
αυτό παράπτωμα ή τρεις (3) πειθαρχικές 
ποινές προστίμου συνολικού ύψους του
λάχιστον τριακοσίων (300) ευρώ για δια
φορετικά παραπτώματα μέσα σε χρονικό 
διάστημα έξι (6) μηνών.

- Οι Αστυνομικοί στερούνται την μισθο- 
λογική τους προαγωγή για ένα (1) έτος 
αν αμετάκλητα καταδικαστούν για εγκλή
ματα που προβλέπονται από τον νόμο για 
την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και 
για δύο (2) το πολύ εξάμηνα στις λοιπές 
περιπτώσεις που προβλέπεται δυνατότη
τα, κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου 
Συμβουλίου στέρησης της μισθολογικής 
προαγωγής τους.

- Η μισθολογική προαγωγή των Αστυνο
μικών που τελούν σε διαθεσιμότητα ή 
έχουν παραπεμφθεί ενώπιον Πειθαρχικού 
Συμβουλίου ή με βούλευμα σε δίκη ανα
στέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η εκκρε
μοδικία.

- Αστυνομικοί που κατά την έναρξη 
ισχύος του ανωτέρω νόμου έχουν στερη
θεί την μισθολογική τους προαγωγή από 
τα αρμόδια Συμβούλια επανακρίνονται και 
η μισθολογική προαγωγή μπορεί να μην 
τους χορηγηθεί το πολύ για δύο (2) εξά
μηνα από την ημερομηνία κατά την οποία 
θεμελίωσαν το δικαίωμα.

Η Ομοσπονδία μας ζήτησε κατ' επανά
ληψη από τον κ. Υπουργό Δημόσιας Τά
ξης την πρόσληψη προσωπικού για την 
έκδοση των διαβατηρίων, την καθιέρωση 
πόρων για τα Ασφαλιστικά μας Ταμεία
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από το έργο αυτό και την κατάργηση της 
κρίσης για την χορήγηση των μισθολογι- 
κών προαγωγών όπως γίνεται για όλους 
τους λοιπούς ένστολους και όπως παγίως 
έχει νομολογήσει ο Άρειος Πάγος, δυ
στυχώς όμως όπως αποδεικνύεται ομιλή
σαμε σε «ώτα μη ακουόντων» .

Ειδικά για το θέμα της στέρησης μισθο- 
λογικής προαγωγής σας γνωστοποιούμε 
ότι, όποιος συνάδελφος αντιμετωπίσει 
στο μέλλον τέτοιο θέμα η Ομοσπονδία 
μας αναλαμβάνει με έξοδά της την υπο
χρέωση, με το Νομικό μας Σύμβουλο, να 
προσφύγει στα αρμόδια Δικαστήρια επει
δή είμαστε σίγουροι για την δικαίωση.

Ο αναγκαίος για την κοινωνία, όσο ποτέ 
άλλοτε εκσυγχρονισμός του Σώματος, 
όπως φαίνεται από τις διατάξεις του ψη- 
φισθέντος νόμου όχι μόνο δεν γίνεται, με 
αποκλειστική ευθύνη του κ. Υπουργού Δη
μόσιας Τάξης, αλλά οπισθοδρομούμε.

Κύριε Υπουργέ,σας λέμε δημόσια: «Οι 
απόψεις που κυριαρχούν και τις οποίες 
έχετε ενστερνιστεί, ότι δηλαδή πιέζοντας 
το προσωπικό θα βελτιωθεί το Σώμα και οι 
προς τον πολίτη προσφερόμενες υπηρε
σίες, είναι ξεπερασμένες, και δεν έχουν 
καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το 
προσωπικό έχει εξαντληθεί και εργάζεται 
πέρα από τις δυνάμεις του. Εκείνο το 
οποίο δημιουργεί τα προβλήματα είναι η 
ακολουθούμενη πολιτική. Αγκαλιάστε το 
προσωπικό. Αναγνωρίστε τον αγώνα του. 
Σεβαστείτε το».

(γ). Την 9/11-12-2002 πραγματοποιήθη
κε στην Πάτρα το 9ο Ετήσιο Τακτικό Συ
νέδριο της ΠΟΑΞΙΑ στο οποίο συζητήθη
καν όλα τα προβλήματα που απασχολούν 
την Υπηρεσία και τα μέλη της και τα συ
μπεράσματα περιελήφθησαν στο Ψήφι
σμα που παρατίθεται στη συνέχεια. Συ
γκεκριμένα στο Συνέδριο:

- Ο τ. πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Αστυν. Υποδ/ντής κ Μιχάλης Βετούλης 
ανακηρύχθηκε Επίτιμος Πρόεδρός της.

- Ιδιαίτερα απασχόλησαν το Συνέδριό 
δύο θέματα:

Το πρώτο αφορούσε την επιχειρούμε- 
νη από πολλούς διάκριση των μελών σε 
επιτελικούς και μάχιμους και το δεύτε
ρο, στις συζητήσεις που θα γίνουν μέσα 
στο έτος 2003 για το νέο μισθολόγιο, αν 
θα υποστηρίξουμε την παραμονή μας σε 
ενιαίο με τις Ένοπλες Δυνάμεις μισθο
λόγιο ή θα πάμε σε ιδιαίτερο μισθολόγιο 
για τους υπηρετούντες στα Σώματα 
Ασφαλείας.

Για το πρώτο θέμα όλοι οι ομιλητές 
απέρριψαν την διάκριση σε μάχιμους και 
επιτελικούς με το σκεπτικό ότι αφενός 
όλοι είμαστε μέλη ενός Οργανισμού του

οποίου εάν λείψει ένα κομμάτι καταρρέει 
όλο το οικοδόμημα και αφετέρου δεν ανή
κει στη διακριτική μας ευχέρεια η επιλογή 
της υπηρεσίας που θα υπηρετήσουμε.

Για το δεύτερο θέμα, το οποίο είναι και 
κρίσιμο υπήρξαν διισταμένες και θα διε- 
ρευνηθεί περαιτέρω.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
9 ο υ  Ε Τ Η Σ ΙΟ Υ  Τ Α Κ Τ ΙΚ Ο Υ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ ΙΟ Υ

Η ΠΟΑΞΙΑ παρακολουθώντας με την 
επιβαλλόμενη προσοχή και ευαισθησία το 
νέο παγκόσμιο «περιβάλλον ασφάλειας», 
επισημαίνει τον καταλυτικό ρόλο της Ελ
ληνικής Αστυνομίας στην πάταξη του ορ
γανωμένου εγκλήματος με την εξάρθρω
ση της τρομοκρατικής οργάνωσης «17Ν», 
αλλά και τις επιδόσεις της σε όλους τους 
τομείς πρόληψης και καταπολέμησης της 
εγκληματικότητας που έχουν προκαλέσει 
ευμενή σχόλια για τη χώρα μας διεθνώς 
και αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για 
την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

1. Καλεί:
Την Πολιτεία, την κυβέρνηση, την πολι

τική και υπηρεσιακή ηγεσία του Υ.Δ.Τ. να 
αναλάβουν τις ευθύνες τους προχωρώ
ντας τάχιστα στην προώθηση και επίλυση 
των ακόλουθων θεσμικών και οικονομικών 
αιτημάτων:

α. Επαναπροσδιορισμός του έργου της 
Ελληνικής Αστυνομίας, προς την κατεύ
θυνση της πρόληψης και την οριστική 
απαλλαγή της από την εκτέλεση ξένων 
προς την αποστολή της έργων (επιδόσεις 
δικογράφων, αποδέσμευση από τη φρού
ρηση Φυλακών κ.λπ.), ώστε με την αποδέ
σμευση μεγάλου αριθμού αστυνομικών να 
ενισχυθεί η προληπτική αστυνόμευση.

β. Ανασχεδιασμός - προς την κατεύθυν
ση της πρόληψης - των μέτρων αντιμετώ
πισης της μάστιγας των ναρκωτικών και 
των τροχαίων δυστυχημάτων.

γ. Χάραξη ορθολογικής μεταναστευτι- 
κής πολιτικής, με σκοπό την καταπολέμη
ση της λαθρομετανάστευσης, την αποτε
λεσματική προστασία των έννομων αγα
θών των Ελλήνων πολιτών, καθώς και την 
επωφελή για τη χώρα μας αξιοποίηση των 
νόμιμων αλλοδαπών και ενεργοποίηση 
των διατάξεων για τη δημιουργία Κέντρων 
Υποδοχής και Φιλοξενίας λαθρομετανα
στών.

δ. Εξαίρεση όλου του αστυνομικού προ
σωπικού από τις διατάξεις του Ν. 2084/92, 
(Ασφαλιστικό), λόγω της ιδιαιτερότητας 
του Σώματος.

ε. Μετάταξη των Ειδικών και Συνορια

κών Φυλάκων στην κατηγορία του αστυ
νομικού προσωπικού, μετά από ετήσια 
σχετική εκπαίδευση και ασφάλιση τους 
εφεξής στα Ταμεία της Ελληνικής Αστυ
νομίας.

στ. Εξασφάλιση όρων υγιεινής και 
ασφάλειας για το αστυνομικό προσωπικό, 
σύμφωνα με την Εσωτερική και Κοινοτική 
Νομοθεσία.

ζ. Άμεση αναδιάρθρωση των Υπηρε
σιών και εσωτερική αναδιάταξη αυτών, 
ώστε να προσαρμοστούν στο σύγχρονο 
εγκληματολογικό χάρτη και να αντιμε- 
τωπισθούν καλύτερα οι σύγχρονες ανά
γκες αστυνομεύσεως. Επισημαίνεται η 
αναγκαιότητα της άμεσης ίδρυσης Τ ρη
μάτων Ασφαλείας στις Διευθύνσεις της 
Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττι
κής.

η. Ανακατανομή της οργανικής δύνα
μης του Σώματος, με βάση τα νέα πληθυ- 
σμιακά και εγκληματολογικό δεδομένα, 
ώστε να αξιοποιηθεί παραγωγικότερα το 
υπάρχον δυναμικό, προς όφελος του κοι
νωνικού συνόλου.

θ. Άμεση κατάργηση των Αστυνομικών 
Σταθμών και δημιουργία αυτοδύναμων 
Οργανικών Μονάδων.

ι. Έγκαιρος και ορθολογικότερος σχε- 
διασμός των εν γένει λαμβανομένων μέ
τρων τάξης και ασφάλειας, ώστε να απο
φεύγεται η κατασπατάληση αστυνομικών 
δυνάμεων.

ια. Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής 
των Αστυνομικών Υπηρεσιών.

ιβ. Έγκαιρη πρόσληψη του απαραίτη
του επιστημονικό-τεχνικού προσωπικού 
και παράλληλη αξιοποίηση των εν ενερ- 
γεία πτυχιούχων αξιωματικών ώστε να ενι- 
σχυθούν κατάλληλα οι Ειδικές Υπηρεσίες, 
ενόψει των Ο.Α. του 2004. Άμεση αντιμε
τώπιση και επίλυση των προβλημάτων του 
υπάρχοντος επιστημονικού προσωπικού 
(π.χ. χημικοί).

ιγ. Δημιουργία θεσμών αξιοκρατικής και 
διαφανούς λήψης των αποφάσεων στα 
Συμβούλια Κρίσεων - Προαγωγών - Μετα
θέσεων και Πειθαρχικά με συμμετοχή εκ
προσώπων μας.

ιδ. Αύξηση των οργανικών θέσεων 
των αξιωματικών, κατά ένα (1) Αντι
στράτηγο, έξι (6) Υποστρατήγους, εί
κοσι (20) Ταξιάρχους, σαράντα (40) 
Αστυνομικούς Διευθυντές, εξήντα (60) 
Αστυνομικούς Υποδιευθυντές, εκατόν 
είκοσι τρεις (123) Αστυνόμους Α' με 
σκοπό την ομαλή λειτουργία του Σώμα
τος λόγω αύξησης της Οργανικής Δύ
ναμης αυτού, της αναδιάρθρωσης των 
Υπηρεσιών και ενόψει των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2004. Επίσης, οι Οργανικές 
θέσεις των αξιωματικών του Τ.Ε.Μ.Α. να
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διαμορφωθούν ως ακολούθως: Αστυνο
μικοί Υποδιευθυντές 10, Αστυνόμοι Α’ 
50, Αστυνόμοι Β' 150 και Υπαστυνόμοι 
Α’ και Β’ 450.

ιε. Θεσμοθέτηση ρεαλιστικού συστήμα
τος αξιολόγησης και αξιοκρατικού συστή
ματος Κρίσεων και Προαγωγών των αξιω
ματικών, με πλήρη κοινοποίηση της Έκθε
σης Αξιολόγησης και δικαίωμα πρόσβασης 
των ενδιαφερομένων στα ατομικά στοιχεία 
των υπηρεσιακών τους φακέλων.

ιστ. Βαθμολογική εξέλιξη των κατα
λαμβανόμενων από 35ετία ή όριο ηλικίας 
αξιωματικών Παραγωγικής Σχολής του
λάχιστον στο βαθμό του Αστυνομικού Δι
ευθυντή στην ενεργεία.

ιζ. Βαθμολογική εξέλιξη των Ανθυπα- 
στυνόμων κατά τα ισχύοντα στις Ένοπλες 
Δυνάμεις.

ιη. Θέσπιση διατάξεων συστήματος με
ταθέσεων - αποσπάσεων, με αντικειμενικά 
κριτήρια μέχρι το βαθμό του Υποστρατή
γου.

ιθ. Αντικειμενικοποίηση του συστήμα
τος των μεταθέσεων - αποσπάσεων εντός 
των ορίων της αυτής περιοχής μετάθεσης 
και αντικατάσταση του μονοπρόσωπου 
αποφασιστικού οργάνου από 5μελές Συμ
βούλιο Μεταθέσεων, με Πρόεδρο τον Γε
νικό Αστυνομικό Διευθυντή, μέλη τους 
δύο (2) αρχαιότερους Διευθυντές και εκ
προσώπους των δύο Ομοσπονδιών.

κ. Ουσιαστικός εκσυγχρονισμός και εκ
δημοκρατισμός του Πειθαρχικού Δικαίου 
και των Κανονισμών Εσωτερικής Λειτουρ
γίας.

κα. Εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών 
εργασίας για το αστυνομικό προσωπικό 
και ειδικότερα την τήρηση του προβλεπό- 
μενου ωραρίου εργασίας, την εφαρμογή 
των διατάξεων για την δήμερη εργασία 
και τη χορήγηση εβδομαδιαίας ανάπαυ
σης (ρεπό) σε όλους τους δικαιούχους, 
ανεξάρτητα από βαθμό.

κβ. Προσαρμογή των αποδόσεων των 
Επικουρικών Ταμείων στο ύψος του 80% 
των αποδοχών των εν ενεργεία, αντί του 
ποσοστού 50% περίπου που είναι σήμερα 
και όπως τούτο ισχύει για τους λοιπούς 
Δημοσίους Υπαλλήλους.

κγ. Χαρακτηρισμός του επαγγέλματος 
του Αστυνομικού, ως επικίνδυνου και κα
θιέρωση καταβολής υπερωριακής αποζη
μίωσης σύμφωνα και με το πρόσφατο Ψή
φισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αστυ
νομικών Συνδικάτων.

κδ. Θέσπιση διατάξεων για καθ’ υπέρ
βαση εισαγωγή τέκνων αστυνομικών (εν 
ενεργεία και εν συντάξει) στις Αστυνομι
κές Σχολές, σε ποσοστό 12%.

κε. Θέσπιση σύγχρονων διατάξεων νόμι
μης χρήσης των όπλων από τα αστυνομικά

όργανα.
κστ. Αναλογική και ισότιμη συμμετοχή 

εκπροσώπων της Αστυνομίας και των οι
κείων Συνδικαλιστικών Φορέων στο Δ.Σ. 
του Μ.Τ.Σ.

κζ. Αύξηση του ποσοστού απόδοσης 
του Τ.Α.Α.Σ. από 92% σε 98%.

κη. Συμπλήρωση - τροποποίηση των 
διατάξεων του Ν.2265/94 για την διασφά
λιση λειτουργίας των Ενώσεων σύμφωνα 
με τις προτάσεις της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

κθ. Προώθηση διάταξης, ώστε οι αξιω
ματικοί να έχουν δικαίωμα εγγραφής μόνο 
στις Ενώσεις των Αξιωματικών, κατ’ αντι
στοιχία των αστυνομικών μέχρι το βαθμό 
του Αρχιφύλακα που έχουν δικαίωμα εγ
γραφής μόνο στις Ενώσεις των Αστυνομι
κών Υπαλλήλων.

λ. Αύξηση του βασικού μισθού του Αν- 
θυπολοχαγού στις 250.000 δρχ. κατ’ ελά
χιστο.

λα. Αποζημίωση των θυμάτων - βίαιου 
συμβάντος ή οργανωμένου εγκλήματος - 
αστυνομικών.

λβ. Επέκταση της ισχύος των διατάξεων 
ν.δ. 142/74 σε μόνιμη βάση για όλο το 
αστυνομικό προσωπικό.

λγ. Επέκταση της «3ετίας Κονδύλη» και 
στους αξιωματικούς Παραγωγικής Σχο
λής και Τ.Ε.Μ.Α. χωρίς την καταβολή 
ασφαλιστικών εισφορών όπως ισχύει για 
όλο το αστυνομικό προσωπικό.

λδ. Θέσπιση ποσοστού 10% των εσό
δων από τα πρόστιμα που επιβάλλονται 
για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., υπέρ των 
Ασφαλιστικών μας Ταμείων και 15% της 
αξίας παράβολου, από τα εκδιδόμενα από 
το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, διαβατή
ρια.

λε. Καθιέρωση πόρου, υπέρ των Ασφα
λιστικών μας Ταμείων, από την εκτέλεση 
των «καταδικαστικών αποφάσεων».

λστ. Καταληκτική μισθολογική προαγω
γή στο βαθμό του Ταξιάρχου για τους 
αξιωματικούς Τ.Ε.Μ.Α.

λζ. Αύξηση της αποζημίωσης της εργα
σίας πέραν του δνθημέρου από 26,41ευρώ 
σε 70 ευρώ και ετήσια τιμαριθμική αναπρο
σαρμογή της.

λη. Θεσμοθέτηση ειδικού επιδόματος 
υπερωριακής απασχόλησης αξιωματι
κών.

λθ. Θεσμοθέτηση επιδόματος προβλη
ματικών και παραμεθορίων περιοχών, με
τά των συνοδευόντων αυτό ευεργετημά
των (εγκατάστασης - στέγασης), όπως 
ισχύει για τους λοιπούς Δημοσίους Υπαλ
λήλους.

μ. Θεσμοθέτηση επιστημονικού επιδόμα
τος για τους αξιωματικούς, με τη χορήγη
ση μίας μισθολογικής προαγωγής, με βάση 
τον κατεχόμενο μισθολογικό βαθμό στους

αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων που εί
ναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.

μα. Κατάργηση - υπό προύποθέσεις- 
των Ε.Δ.Ε. για τροχαία με υλικές ζημίες 
και ίδρυση Ειδικών Υπηρεσιών διενέργει
ας Ε.Δ.Ε., στην έδρα των Γ.Α. Διευθύνσε
ων και Α.Δ., όπου τούτο επιβάλλεται για 
γεωγραφικούς λόγους.

μβ. Άμεση κωδικοποίηση της ισχύου- 
σας για το Σώμα Νομοθεσίας.

μγ. Εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών 
διαμονής (εκμίσθωση ξενοδοχείου, κατα
σκευή κτηρίων κ.λπ.), κάλυψη στο ακέραιο 
της δαπάνης για τις μετακινήσεις του 
αστυνομικού προσωπικού προς κάλυψη 
των αναγκών της ασφάλειας των Ολυμπια
κών Αγώνων του 2004.

μδ. Κατάργηση της «κρίσης» για την χο
ρήγηση της μισθολογικής προαγωγής.

με. Χορήγηση της νυχτερινής αποζη
μίωσης σε όποιον, όποτε και για όσο χρό
νο εργάζεται νυχτερινό ωράριο, χωρίς την 
ύπαρξη οποιουδήποτε πλαφόν.

μστ. Προκαταβολή του συνόλου της δι
καιούμενης αποζημίωσης για τις μέρες 
εκτός έδρας κατά τις αποσπάσεις - προ
σωρινές μετακινήσεις.

μζ. Επέκταση του Επιδόματος Διοίκη
σης σε όλους τους αξιωματικούς και τ ι
μαριθμοποίησή του.

μη. Χορήγηση του στεγαστικού επιδό
ματος εφάπαξ και σε όλο το προσωπικό 
αδιακρίτως.

μθ. Δικαίωμα λήψης προκαταβολής 
από το εφάπαξ μετά τη συμπλήρωση 
25ετούς υπηρεσίας.

ν. Χορήγηση αποζημίωσης για την πρό
σθετη απασχόληση του προσωπικού στα 
γήπεδα.

να. Ενσωμάτωση του εκλογικού επιδόμα
τος στις μηνιαίες αποδοχές, κατ’ αντιστοι
χία των ισχυόντων για τους υπαλλήλους 
του Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης.

2. Καταδικάζει, για μία ακόμη φορά, 
τα όποια φαινόμενα διαφθοράς στο 
χώρο της Δημόσιας Διοίκησης συνολικά 
και της κοινωνίας ζητώντας την άμεση 
και παραδειγματική τιμωρία των αποδε
δειγμένα επίορκων - ενόχων.

3. Καταγγέλει:
α. τα όποια φαινόμενα αλαζονείας και 

αυθαιρεσίας ορισμένων προϊσταμένων 
Υπηρεσιών, έναντι των υφισταμένων τους.

β. τη μονομερή και αυθαίρετη προ
σπάθεια της Διοίκησης του Μ.Τ.Σ. και 
του ΕΠ.Υ.ΕΘ.Α., για τη δημιουργία ξεχω
ριστών λογαριασμών για τους μέτοχο- 
μερισματούχους του Στρατού Ξηράς και 
της Ελληνικής Αστυνομίας (στην ουσία
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διαχωρισμό του Μ.Τ.Σ.) και την υφαρπα
γή των κοινωνικών πόρων αποκλειστικά 
υπέρ των μέτοχο-μερισματούχων του 
Στρατού.

4. Επισημαίνει:
α. Την ανάγκη δημιουργίας Αστυνομι

κού Πανεπιστημίου, για την αναθεώρηση 
και αναβάθμιση του ουσιαστικού περιεχο
μένου της εκπαίδευσης και μετεκπαίδευ
σης.

β. Την ανάγκη ίδρυσης Αστυνομικού 
Νοσοκομείου, για την περίθαλψη και νο
σηλεία του εν ενεργεία και συντάξει αστυ
νομικού προσωπικού και των οικογενειών 
τους.

5. Καλεί:
α. Τα πολιτικά κόμματα να συμβάλουν 

στην επίλυση των μεγάλων και χρόνιων 
θεσμικών και οικονομικών αιτημάτων μας.

β. Τους συναδέλφους, σε γενικό προ
σκλητήριο αντιμετώπισης της εγκληματι
κότητας και αγωνιστικής δράσης προκει- 
μένου τα ανωτέρω υλοποιηθούν, ενώ πα
ράλληλα τονίζει την αναγκαιότητα του 
ανοίγματος στην κοινωνία, με στόχο την 
κοινωνική συναίνεση μέσω του κοινωνικού 
διαλόγου, για την οικοδόμηση ενός κλίμα
τος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργα
σίας μεταξύ πολιτών και Αστυνομίας, 
προς όφελος όλων μας.

Π.Ο.ΑΣ.Υ.

(α )  Την 9.1.2003 πραγματοποιήθηκε 
επίσκεψη κλιμακίου της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων 
με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα 
σε συνεργασία με το προεδρείο της 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Εύ
βοιας, στο Μαντούδι και στο Αλιβέρι 
Εύβοιας σχετικά με ζήτημα που αφο
ρούσε τους χώρους υποδοχής λαθρο
μεταναστών.

«Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά 
από καταγγελίες της εν λόγω Ένωσης, 
προκειμένου να εξεταστούν εκ του σύ
νεγγυς τα προβλήματα που έχουν δημι- 
ουργηθεί από την παρουσία λαθρομετα
ναστών, κυρίως αυτών που την 
30.12.2002 μεταφέρθηκαν αιφνιδιαστι
κά από τα κρατητήρια της Α.Δ. Φθιώτι
δας στο Μαντούδι Εύβοιας, με λεωφο
ρείο και με συνοδεία ασθενοφόρου, κα
τόπιν εντολής του Γεν. Αστυν. Δ/ντή Πε
ριφέρειας Στερεός Ελλάδας Υποστρα
τήγου κ. Οδυσσέα Κουτσοποδιώτη, οι 
οποίοι, όπως καταγγέλθηκε, προσβλή
θηκαν από μολυσματικές ασθένειες 
(ηπατίτιδα, ψώρα κ.λπ.).

Διαπιστώθηκε ότι οι συνθήκες κράτη
σης 77 λαθρομεταναστών που κρατού
νται στο Αλιβέρι και 97 που κρατούνται 
στο Μαντούδι είναι απαράδεκτες από 
πλευράς υγιεινής, ενώ δεν υπάρχουν τα 
εχέγγυο που να διασφαλίζουν την ασφα
λή τους φρούρηση. Επί πλέον, υπάρ
χουν καταγγελίες ότι 27 λαθρομετανά
στες που έχουν προσβληθεί από μολυ
σματικές νόσους έρχονται σε επαφή με 
τους λοιπούς, αλλά και με τους φρου
ρούς συναδέλφους, με άμεσο κίνδυνο 
της υγείας , των οικογενειών τους αλ
λά και των κατοίκων της περιοχής.

Το κλιμάκιο της Ομοσπονδίας με το 
προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών 
Εύβοιας επισκέφθηκε τον Δήμαρχο Κηρέ- 
ως κ. Γεώργιο Τριάντη, στην δικαιοδοσία 
του οποίου ανήκει ο χώρος φύλαξης Μα- 
ντουδίου και ο οποίος παρουσία του Αντι- 
δημάρχου και του Προέδρου του Δημοτι
κού Συμβουλίου δήλωσε ρητά και κατηγο
ρηματικά, ότι δεν θα δεχθεί άλλους λα
θρομετανάστες στον εν λόγω χώρο και ότι 
καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί για την 
μόνιμη λειτουργία Κέντρου Υποδοχής και 
επαναπροώθησης λαθρομεταναστών και

ούτε υπάρχει πρόθεση να γίνει αποδεκτή 
παρόμοια απόφαση, ενώ εξέφρασε την 
αγανάκτησή του για την επικρατούσα κα
τάσταση και την έντονη ανησυχία του για 
την απειλή της υγείας των δημοτών του.

Από κοινού με τον Δήμαρχο να ζητηθεί 
από την κατά τόπο αρμόδια αστυνομική 
υπηρεσία η παρέμβαση ιατρών του Κέ
ντρου Υγείας Μαντουδίου και η έγγραφη 
γνωμάτευση ιατρών που να πιστοποιεί 
την κατάσταση υγείας των λαθρομετανα
στών.

Επειδή το όλο ζήτημα είναι ιδιαίτερα 
σοβαρό θα υπάρξει διεξοδική συζήτηση 
στο Γενικό και Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ομοσπονδίας, όπου θα ληφθούν και οι 
τελικές αποφάσεις, ενώ στις 14-1-2003 
προγραμματίσθηκε συνάντηση της Ομο
σπονδίας και του προεδρείου της Ένω
σης Αστυνομικών Υπαλλήλων Εύβοιας με 
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας».

(β) Η θέση της ΠΟΑΣΥ σχετικά με 
την ψήφιση του νέου νόμου 
(14.01.2003) που αφορά στην έκδοση 
διαβατηρίων έχει ως εξής:

Στο σχετικό νομοθέτημα συμπεριλαμ- 
βάνονται αρκετές ρυθμίσεις, για τις οποί-

Θ Ε Μ Α Τ Α  Τ Ρ Ο Χ Α ΙΑ Σ ΕΚΔΟ ΣΗ ΒΙΒΛ ΙΟ Υ ΜΕ

ΘΕΜΑΤΑ 
ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Του Αστυν. Β Νικ. Δερβεντζη
του Τ.Τ. Κηφισιάς, 

καθηγητή στο μάθημα της Τροχαίας 
των Σχολών Ελληνικής Αστυνομίας και Σ.Π.Α.

“ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ”
Περιέχει 13 κεφάλαια (232 οελ.)

Α) Δικονομικές& Υπηρεσιακές ενέργειες για τροχαίο ατύχημα με:
•  Υπηρεσιακό όχημα ·  θανατηφόρο *  Τραυματισμό 

(νέο έντυπο έκθεσης αυτοψίας ισχύον από 1.6.2002)
•  Υλικές ζημιές ·  Εγκατάλειψη ·  Ειδικές περιπτώσεις 

Β) Κανονισμός λειτουργίας Δ.Χ.Ε. (Ταξί)
Γ) 50 πρακτικά θέματα ελέγχου οχημάτων 
Δ) Ασφάλιση οχημάτων
Ε) Όλα τα έντυπα που αφορούν το τροχαίο ατύχημα 
ΣΤ) Όλα τα πρόστιμα σε ευρώ
Ζ) Έλεγχοι οχημάτων (IXE - ΙΧΦ - ΔΧΦ- Αγροτικά - Μηχ. Έργων) 
Η) Αυτόφωρο μέθης

Ειδική τιμή για τους συναδέλφους 15 ευρώ 
Τηλέφωνα παραγγελίας: 210-2621.070 - 210-8012.008 - 210 - 6445.685

κινητό: 6977-208028
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ες από μέρους της ΠΟΑΣΥ καταβλήθηκε 
σκληρή προσπάθεια μέχρι να υπάρξει αυ
τό το αποτέλεσμα και να λάβουν όλα αυ
τά σάρκα και οστά, όπως,

- Τρόπος χορήγησης μισθολογικών 
προαγωγών (απεμπλοκή μισθολογικών 
στερήσεων εξαιτίας πειθαρχικών ποινών),

- Αποζημίωση στο προσωπικό της Ελ
ληνικής Αστυνομίας για την απασχόλησή 
του σε δραστηριότητες αστυνομικής φύ- 
σεως που είναι αναγκαίες κατά τη διεξα
γωγή αγώνων σε αθλητικούς χώρους,

- Επίδομα 150 ευρώ μηνιαίως στους 
υπηρετούντες Αστυνομικούς στα Α.Τ. Κα
καβιάς και Κρυσταλοπηγής,

- Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού Αρω
γής Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας 
(στο Ίδρυμα Παιδικών Εξοχών) για παρο
χή εφ ’ άπαξ οικονομικής ενίσχυσης 
στους μετόχους,

- Εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής 
Αστυνομίας ανδρών και γυναικών, χωρίς 
ποσοτικούς περιορισμούς για τις γυναί
κες, αλλά τα προσόντα και οι προκαταρ
κτικές εξετάσεις στις οποίες υποβάλλο
νται είναι κοινά και για τα δύο φύλλα,

- Ρυθμίσεις σχετικά με τις προαγωγές για 
τους συναδέλφους τεχνίτες και μουσικούς,

- Εφ’ άπαξ επίδομα φυσιολογικού τοκε
τού, πέρα από αυτό που χορηγεί το Δη
μόσιο στους ασφαλισμένους στον Κλάδο 
Υγείας του Επικουρικού Ταμείου Υπαλλή
λων Αστυνομίας Πόλεων (ΕΤΎΑΠ),

- Ειδικές περιπτώσεις προαγωγών συ
ναδέλφων που καταλαμβάνουν πρώτες 
θέσεις σε ατομικά ή ομαδικά αγωνίσματα 
των Ολυμπιακών Αγώνων με αναδρομική 
ισχύ για τις Ολυμπιάδες της Ατλάντα και 
Σίδνεϊ.

- Απαλλαγή της Ελληνικής Αστυνομίας 
από την υποχρέωση ελέγχου - σφράγι
σης των μέτρων και σταθμών.

(γ) Το πλάνο δράσης το πλαίσιο δρά
σης της ΠΟΑΣΥ για την επόμενη διετία 
καθορίστηκε κατά το διήμερο (21- 
22.1.2003) των εργασιών του Γενικού 
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, οι εργα
σίες του οποίου διεξήχθησαν σε κεντρικό 
ξενοδοχείο των Αθηνών, στο οποίο με
τείχαν τα προεδρεία των Πρωτοβαθμίων 
συνδικαλιστικών αστυνομικών οργανώσε
ων όλης της χώρας, το οποίο προτείνει:

Τη συνεδρίαση επεσκίασε και φόρτισε 
αρνητικά, πληροφόρηση της αθέτησης 
της δέσμευσης της κυβέρνησης σε ό,τι 
αφορά την ικανοποίηση των οικονομικών 
μας αιτημάτων που αποδέχθηκε ύστερα 
από τις πρόσφατες κινητοποιήσεις των 
εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας.

Από πλευράς των συνέδρων προτά- 
θηκε η άμεση αντίδραση και η υλοποίη
ση προηγούμενης ομόφωνης απόφασης |

για την εκδήλωση ένστολης διαμαρτυ
ρίας κατά την Σύνοδο των Υπουργών Ερ
γασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24-1- 
2003 στο Ναύπλιο.

(δ) Η ΠΟΑΣΥ, απευθυνόμενη προς όλες 
τις Πρωτοβάθμιες οργανώσεις:

«Αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει 
τις ιδιαίτερες ευχαριστίες της σε όλα τα 
μέλη των αντιπροσωπειών σας που συμ
μετείχαν την 24.1.2003 στη συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας στο Ναύπλιο.

Ως, πιθανά, σας είναι γνωστό, οι Ομο
σπονδίες των Αστυνομικών, Πυροσβε
στών και Λιμενικών συναποφάσισαν τη 
διεκδίκηση συγκεκριμένων οικονομικών 
αιτημάτων, ώστε το σύνολο του Αστυνομι
κού, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Προ
σωπικού νατύχει μιας οικονομικής ενίσχυ
σης, αντίστοιχης αυτής που έτυχαν πολ
λοί άλλοι κλάδοι εργαζομένων στο Δημό
σιο Τομέα.

Για να πραγματοποιηθεί δε τούτο ήταν 
αναγκαίο να ευρεθούν οι ανάλογοι δίοδοι 
και τα ερείσματα εκείνα, ώστε να υπερ- 
βούμε αντικειμενικές δυσκολίες που δημι
ουργεί το δήθεν ενιαίο μισθολόγιο Ενό
πλων Δυνάμεων-Σωμάτων Ασφαλείας.

Γι’ αυτό όλοι μαζί δώσαμε το στίγμα. 
Διαδηλώσαμε για μια ακόμη φορά και δη
λώσαμε το αγωνιστικό μας παρόν στο 
Ναύπλιο.

Είναι γεγονός ότι οι προτροπές των 
προεδρείων όλων των Ομοσπονδιών 
(Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενι
κών) και η δική σας συμβολή, υπήρξαν 
καθοριστικοί παράγοντες και αποφεύ
χθηκαν, τελικά, επεισόδια και δυσάρε
στες καταστάσεις, τα οποία προφανώς 
επιθυμούσαν και επεδίωξαν ορισμένοι 
παράγοντες...

Άλλη μια φορά δείξαμε σοβαρότητα, 
υπευθυνότητα και τηρήσαμε τις δεσμεύ
σεις και υποσχέσεις. Καλούμε την ύστατη
στιγμή την κυβέρνηση να υλοποιήσει τις 
δεσμεύσεις της.

ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(α) Τα Προεδρεία των πέντε (5) Ομο
σπονδιών των υπηρετούντων στα Σώματα 
Ασφαλείας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α, Π.Ο.ΑΣ.Υ., 
Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., Ε.Α.Π.Σ., Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) συ
ναντήθηκαν την 18.12.2002 με τον 
Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Χρυσοχοΐδη 
παρουσία και του Υφυπουργού κ. Μαλέ- 
σιου και του Αρχηγού του Σώματος Αντι
στράτηγου κ. Νασιάκου, μετά την 18ωρη 
συνεχή ένστολη διαμαρτυρία των μελών

των Διοικητικών Συμβουλίων έξω από την 
Βουλή των Ελλήνων και το Γενικό Λογι
στήριο του Κράτους, προκειμένου συζη
τήσουν το γνωστό κοινό διεκδικητικό 
πλαίσιο για το έτος 2003.

Κατά την συνάντηση επικράτησε άρι- 
στο κλίμα και μετά από διαπραγματεύσεις 
ο κ. Υπουργός δεσμεύτηκε για τα εξής:

α. Από 1.1.2003 αυξάνεται γενναία η 
αποζημίωση για εργασία πέραν του πεν
θημέρου (το ακριβές ποσό θα μας ανα
κοινωθεί το αργότερο την 20.1.2003).

β. Αποδέχθηκε ότι το επάγγελμα των 
Αστυνομικών, Πυροσβεστών, Λιμενικών 
είναι επικίνδυνο και υποσχέθηκε ότι με 
πρωτοβουλία του μέχρι 30.6.2003, αφού 
προηγηθεί μελέτη και εκτίμηση όλων των 
παραμέτρων, θα ψηφιστεί από την Βου
λή, νόμος που θα θεσμοθετεί το επικίν
δυνο της εργασίας μας με την καταβολή 
επιδόματος το ύψος του οποίου θα κα- 
θορισθεί τότε.

Σημειώνεται ότι η αναγνώριση του επαγ
γέλματος μας ως επικινδύνου έχει ιδιαίτε
ρα ευνοϊκές συνέπειες για μας, επειδή αυ
τόματα υπολογίζεται για τον καθορισμό 
του ύψους της σύνταξης και κατοχυρώνει 
το ευνοϊκό ασφαλιστικό καθεστώς μας.

γ. Εντός του μηνός Ιανουάριου ψηφί
ζεται από την Βουλή ο νόμος για την 
αποκατάσταση των θυμάτων αστυνομι
κών και των μελών της οικογένειας τους 
από βίαια συμβάντα (επέκταση των 
ισχυόντων για τα θύματα από τρομοκρα
τικές ενέργειες).

δ. Από 1.1.2003 αυξάνεται η ωριαία 
αποζημίωση για νυκτερινή εργασία από 
625 σε 800 δραχμές.

- Όσον αφορά την κατά 20.000 δρχ. 
αύξηση του Επιδόματος Ειδικής Απα
σχόλησης που υπολειπόμεθα των υπη
ρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις, 
όπως και την επέκταση των ευεργετη
μάτων που ισχύουν για τους λοιπούς 
Υπαλλήλους του Δημοσίου που υπηρε
τούν σε παραμεθόριες περιοχές και στο 
προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, ο 
κ. Υπουργός μας ενημέρωσε ότι δεν 
μπορούν να ικανοποιηθούν για λόγους 
δημοσιονομικούς.

- Η πίεση που ασκήσαμε απέφερε καρ
πούς (με την προϋπόθεση ότι τα ανωτέ
ρω θα υλοποιηθούν).

- Δεν επιτύχομε βέβαια την ικανοποίηση 
όλων των αιτημάτων μας, αλλά δείξαμε 
ότι όταν όλες οι Ομοσπονδίες των εργα
ζομένων στα Σώματα Ασφαλείας συνερ
γάζονται μπορούμε να επιτύχουμε πολλά.

- Έχουμε δύσκολο δρόμο μπροστά μας 
για όλο το έτος 2003 (υλοποίηση των 
ανωτέρων υποσχέσεων του κ. Υπουργού 
- Νέο Μισθολόγιο κ.λ.π.).
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- Σας καλούμε σε αγωνιστική επαγρύ
πνηση και σας υπενθυμίζουμε ότι δεν αρ
κεί μόνο να ασκούμε κριτική και να ανα
λωνόμαστε σε θεωρητικές συζητήσεις, 
αλλά χρειάζεται και αγώνας στο δρόμο.

- Κατόπιν των ανωτέρω οι κινητοποιή
σεις των πέντε (5) Ομοσπονδιών ανα
στέλλονται και την 21-1-2003 όλα τα Προ
εδρεία θα συναντηθούμε πάλι για να εκτι
μήσουμε την παραπέρα πορεία μας.

(β) Πραγματοποιήθηκε την 7.2.2003 
κοινή συνεδρίαση των Ομοσπονδιών 
Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενι
κών κατά την οποία συζητήθηκαν οι πε
ραιτέρω ενέργειές τους, ύστερα από τη 
συνεχιζόμενη άρνηση της Κυβέρνησης να 
υλοποιήσει τη δέσμευση της, ικανοποιώ
ντας αυτονόητα και δίκαια αιτήματά τους 
(αναγνώρισης εργασίας ως επικίνδυνης 
και ανθυγιεινής, αμοιβή για εργασία την 
νύχτα, αμοιβή για εργασία πέραν του πεν
θημέρου).

Προ αυτής της αθέτησης και της μη 
ύπαρξης εξέλιξης, συναποφασίστηκαν 
ομόφωνα συγκεκριμένες κινητοποιήσεις.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

+ Αντιστράτηγος 
ε.α. Επίτιμος Αρχη
γός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Πανα
γιώτης Ραφτόπου- 
λος. Γεννήθηκε το 
έτος 1926 στον Πύρ
γο Υπάτης Φθιώτι- 
δος. Την 12η Αυγού- 

στου 1950 κατετάγη στην τ. Αστυνομία 
Πόλεων με το βαθμό του Αστυφύλακα. 
Το 1954 προήχθη στο βαθμό του Αρχιφύ- 
λακα. Το 1957 στο βαθμό του Υπαστυνό- 
μου Β'. Το 1979 στο βαθμό του Αστυν. 
Δ/ντή. Το 1981 σε Γεν. Αστυν. Δ/ντή. Το 
1982 σε Υπαρχηγό. Και την 12η Απριλίου 
1982 σε Αρχηγό. Την 21η Φεβρουάριου 
1985, με δική του πρόταση, έκλεισε μια 
επιτυχημένη καριέρα στο Σώμα.

Η επαγγελματική του επιλογή και το 
επαγγελματικό του σθένος τον ανέδειξαν 
στα ανώτατα αξιώματα της ιεραρχίας μέ
χρι τον βαθμό του Αρχηγού, με παράλλη
λη ανάδειξη και στον Αρχηγό της ενοποι
ημένης Ελληνικής Αστυνομίας. Παρα
δειγμάτισε ευεργετικά εκατοντάδες 
αξιωματικούς της νεώτερης γενιάς και δί
δαξε πολύ περισσότερους που ακολού
θησαν το επάγγελμα του Αστυνομικού.

Παράλληλα με την επαγγελματική του 
δραστηριότητα σπούδασε στο Πανεπιστή
μιο Αθηνών στις Σχολές Νομικής και Πολι
τικής Επιστήμης. Αναδείχθηκε ως επιστή
μονας στο χώρο του Δικαίου (Ποινικού, Δι- 
κονομικού, Ειδικών Ποινικών Νόμων, κα
νονισμών κ.α. Διοικητικών Διατάξεων).

Το συγγραφικό του έργο σε χιλιάδες 
αντίτυπα, κοσμεί τις βιβλιοθήκες των 
αστυνομικών και ανθρώπων της Νομικής 
Επιστήμης.

Από το βαθμό του Υπαστυνόμου δίδα
ξε σε όλες τις Σχολές της τ. Αστυνομίας 
Πόλεων και της τ. Ελληνικής Χωροφυλα
κής, της Ελληνικής Αστυνομίας αργότε
ρα, και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Απεβίωσετην 12.2.2003.
Εκ μέρους του Σώματος της Ελληνικής 

Αστυνομίας, τον επικήδειο εκφώνησε ο 
Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης Ταξίαρχος Ασημάκης 
Γκόλφης. Στην κηδεία του παρέστησαν ο 
Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος 
κ. Σπυρίδων Τσάκος, ανώτατοι αξιωματι
κοί, τέως Αρχηγοί και Υπαρχηγοί και πλή
θος κόσμου.

+ Αστυν. Υποδιευ
θυντής Νικόλαος 
Αλεξίου. Γεννήθηκε 
το έτος 1955 στον 
Άγιο Ακάκιο Καρδί
τσας. Κατατάχθηκε 
την 11.9.1974 και 
υπηρέτησε σε διάφο
ρες υπηρεσίες της 

Γ.Α.Δ.Α. και της Α.Δ. Δωδεκανήσου. 
Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 7.11.2002.

+ Αστυνόμος Β’ 
Αστέριος Περιβολιώ- 
της. Γεννήθηκε το 
έτος 1961 στη Λάρι
σα. Κατατάχθηκε την 
9.2.1984 και υπηρέ
τησε σε διάφορες 
υπηρεσίες της 
Γ.Α.Δ.Α., και των Α.Δ. 

Δωδεκανήσου και Λάρισας. Υπήρξε έγγα
μος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε 
την εξ αιτίας τροχαίου ατυχήματος.

+ Αστυνόμος Β’ Παναγιώτης Βογια- 
τζής. Γεννήθηκε το έτος 1962 στα Αμπε- 
λάκια Λάρισας. Κατατάχθηκε την 
16.3.1987 και υπηρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Θ. και των Α.Δ. Γρε- 
βενών και Λάρισας. Υπήρξε έγγαμος και 
πατέρας τριών τέκνων. Απεβίωσε την 
30.11.2002.

+ Ανθυπαστυνόμος Κωνσταντίνος 
Λυμπερόπουλος. Γεννήθηκε το έτος 
1947 στους Κωνσταντίνους Μεσσηνίας. 
Κατατάχθηκε την 12.6.1970 και υπηρέτη
σε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. 
Υπήρξε έγγαμος. Απεβίωσε την 
29.12.2002 από παθολογικά αίτια.

+ Ανθυπαστυνόμος 
Βασίλειος Δρόσος.
Γεννήθηκε το έτος
1957 στη Βουλιάστα 
Ιωαννίνων. Κατατά
χθηκε την 24.9. 
1976 και υπηρέτησε 
σε διάφορες υπηρε
σίες των Α.Δ. Χανίων,

Πρεβέζης, Άρτας και Ιωαννίνων. Υπήρξε 
έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απε
βίωσε την 4.12.2002 εξ αιτίας τροχαίου 
ατυχήματος.

+ Ανθυπαστυνόμος 
Μιχαήλ Κοροβέσης.
Γεννήθηκε το έτος
1952 στο Λιμνοχώρι 
Φλώρινας. Κατατά
χθηκε την 2.3. 
1974 και υπηρέτησε 
σε διάφορες υπηρε
σίες της Γ.Α.Δ.Α. των

Α.Δ. Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας. 
Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός τέ
κνου. Απεβίωσε την 7.11.2002 από πα
θολογικά αίτια.

+ Αρχιφύλακας Γε
ώργιος Μπούρας.
Γεννήθηκε το έτος
1958 στην Λαζαρίνα 
Καρδίτσας. Κατατά
χθηκε την 19.9.
1983 και υπηρέτησε 
σε διάφορες υπηρε
σίες της Γ.Α.Δ.Α.

Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέ
κνων. Απεβίωσε την 30.12.2002 από πα
θολογικά αίτια.

+ Αρχιφύλακας Ανα
στάσιος Τσαμπάς.
Γεννήθηκε το έτος
1953 στους Χαλκιά
δες Άρτας. Κατατά
χθηκε την 1.3.1976 
και υπηρέτησε στην 
Γ.Α.Δ.Α. και στην Α.Δ.

Ιωαννίνων. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας 
ενός τέκνου. Απεβίωσε την 18.9.2002 από 
παθολογικά αίτια.
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+ Ανθυπαστυνόμος Σπυρίδων Κάπ- 
πος. Γεννήθηκε το έτος 1958 στην Αθή
να. Κατατάχθηκε την 7.8.1983 και υπηρέ
τησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
Γ.Α.Δ.Α. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας 
τριών τέκνων. Απεβίωσε την 14.10.2002 
από παθολογικά αίτια.

+ Αρχιφύλακας Ιω
άννης Διακάκης.
Γεννήθηκε το έτος 
1960 στη Σητεία Λα- 
σιθίου. Κατατάχθηκε 
την 5.7.1982 και υπη
ρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες της 
Γ.Α.Δ.Α. και της Κρή

της. Υπήρξε έγγαμος. Απεβίωσε την 
24.1.2003 από παθολογικά αίτια.

+ Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος Μπα- 
σιούρης. Γεννήθηκε το έτος 1950 στον 
Άγιο Νικόλαος Χαλκιδικής. Κατατάχθηκε 
την 25.10.1973. και υπηρέτησε σε διάφο
ρες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Θ. και τις Α.Δ. 
Λέσβου. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας 
δύο τέκνων. Απεβίωσε την 21.12.2002 
από παθολογικά αίτια.

+ Αρχιφύλακας Από
στολος Παγώνης.
Γεννήθηκε το έτος 
1957 στην Κρυοπηγή 
Καρδίτσας. Κατατά
χθηκε την 25.9.1976 
και υπηρέτησε σε 
διάφορες υπηρεσίες 

της Γ.Α.Δ.Θ. Υπήρξε έγγαμος και πατέ
ρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 
2.10.2002 από παθολογικά αίτια.

+ Αρχιφύλακας Ευ
άγγελος Τασιούλας.
Γεννήθηκε το έτος 
1950 στο Καλονέρι 
Τρικάλων. Κατατά
χθηκε την 29.4.1974 
και υπηρέτησε σε 
διάφορες υπηρεσίες 

της Γ.Α.Δ.Α. και της Α.Δ. Μαγνησίας. 
Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέ
κνων. Απεβίωσε την 10.7.2002 από πνιγ
μό.

+ Αρχιφύλακας Δη- 
μήτριος Μαρθαλα- 
μάκης. Γεννήθηκε το 
έτος 1953 στη Βόνη 
Πεδιάδος Ηρακλεί
ου. Κατατάχθηκε την 
17.101978 και υπη
ρέτησε σε διάφορες 

υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. Υπήρξε έγγα
μος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε 
την 2.11.2002 από παθολογικά αίτια.

+ Αρχιφύλακας Θωμάς Ράπτης. Γεν
νήθηκε το έτος 1954 στον Σαραντάπορο 
Λάρισας. Κατατάχθηκε την 9.5.1977 και 
υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
Γ.Α.Δ.Θ. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 
13.10.2002.

+ Αστυφύλακας Βασίλειος Μιχαλό- 
πουλος. Γεννήθηκε το έτος 1972 στην 
Αθήνα. Κατατάχθηκε την 19.6.1995 και 
υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
Γ.Α.Δ.Α. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 
27.12.2002 από παθολογικά αίτια.

+ Αστυφύλακας Βε- 
λησσάριος Ράβδος.
Γεννήθηκε το έτος 
1980 στον Εμπεσό Αι
τωλοακαρνανίας. Κα
τατάχθηκε την 
25.10.1997 και υπηρέ
τησε σε διάφορες 

υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. Υπήρξε άγαμος. 
Απεβίωσε την 9.9.2002 εξ’ αιτίας τροχαί
ου ατυχήματος.

+ Αστυφύλακας Δημήτριος Χά- 
τζαλης. Γεννήθηκε το έτος 1970 
στους ώ ιλιάτες Θεσπρωτίας. Κατα
τάχθηκε την 7.7.1995 και υπηρέτησε 
σε δ ιάφορες υπηρεσίες της Α.Δ. 
Θεσπρωτίας. Υπήρξε άγαμος. Απε
βίωσε την 29.9.2002 εξ α ιτίας τρ ο 
χαίου ατυχήματος.

+ Αστυφύλακας Ιω
άννης Κίρμπας. Γεν
νήθηκε το έτος 1978 
στις Η ΠΑ. Κατατά
χθηκε την 12.1.1996. 
και υπηρέτησε σε 
διάφορες υπηρεσίες 
της Γ.Α.Δ.Α. Υπήρξε 

άγαμος. Απεβίωσε την 28.9.2002 εξ αι
τίας τροχαίου ατυχήματος.

+ Αρχιφύλακας Γε
ώργιος Παπαϊωάν- 
νου. Γεννήθηκε το 
έτος 1958 στο Πράσι
νο Αρκαδίας. Κατατά
χθηκε την 8.4.1981 
και υπηρέτησε σε διά
φορες υπηρεσίες της 
Γ.Α.Δ.Α. και της Α.Δ. 

Καβάλας. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας 
τριών τέκνων. Απεβίωσε την 13.9. 2002 
από παθολογικά αίτια.

+ Αστυφύλακας Γε
ώργιος Καλύβας.
Γεννήθηκε το έτος 
1977 στους Κτιστά- 
δες Άρτας. Κατατά
χθηκε την 21.11.1997 
και υπηρέτησε σε 
διάφορες υπηρεσίες 

της Α.Δ. Ιωαννίνων. Υπήρξε άγαμος. 
Απεβίωσε την 18.5.2002.

+ Αστυφύλακας Δη- 
μήτριος Ρογκάκος.
Γεννήθηκε το έτος 
1977 στην Αθήνα. Κα
τατάχθηκε την
24.10.1997 και υπη
ρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες της
Γ.Α.Δ.Θ. και της Α.Δ. 

Λακωνίας. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 
15.9.2002.

+ Ανθυπαστυνόμος 
ε.α. Βασίλειος Βαλ- 
μάς. Απεβίωσε την 
23.6.2002 στην Αγία 
Παρασκευή Αττικής.

+ Ανθυπαστυνόμος 
ε.α. Σπυρίδων Κων- 
σταντόπουλος. Απε
βίωσε την 9.6.2002 
στο Αιγάλεω Αττικής.

Ε π ιμ έ λ ε ια :  

Α ν θ /μ ο ς  Κ ω ν . Κ ο ύ ρ ο ς
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Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ
Στοιχεία Συγκριτικού Δικαίου ■ Σκέψεις 
και Προβληματισμοί, του Γεωργίου 
Πλαγιανάκου, εισαγγελέως 
του Αρείου Πάγου ε.τ.,

εκδ. «Νομική Βιβλιοθήκη», σελ. 144, Αθήνα 
2002 (τηλ. 210 3678800, http:// www.nb.org και

e-mail:info@nb.org)

H ΊΊΙΛ Κ Ο ΙΠ 'ΙΚ ." 
ΜΚΓΛΛΟί’.ΙΙ 
TUS Λ1ΚΗ>'.

Ιο ζήτημα της τηλεοπτικής μετάδοσης των δικών δη
μιουργεί πάντοτε διχογνωμίες και γίνεται αφορμή να 
υποστηρίζονται εκάστοτε διαφορετικές απόψεις ως 

προς τη σκοπιμότητα της τηλεο
πτικής μετάδοσης και ως προς τις 
επιπτώσεις της στην ορθή απονο
μή της δικαιοσύνης. Η εργασία 
αυτή παρέχει μια γενική επισκό
πηση σε θεωρία και νομολογία 
σε διάφορες χώρες του κόσμου 
(Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιτα
λία, Ελλάδα, Αυστρία, Ελβε- 

| τία, Ισραήλ, Καναδά, Νορβη
γία, ΗΠΑ και άλλες χώρες της 

Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας, κα
θώς επίσης και στα διάφορα Διεθνή Δικαστήρια) σε 
σχέση με την τηλεοπτική μετάδοση των δικών, με βάση 
την παρατιθέμενη τελευταία αλλοδαπή βιβλιογραφία. 
Ειδικότερα για τις ΗΠΑ περιέχονται τα επί του θέματος 
ισχύοντα για τα ομοσπονδιακά δικαστήρια (ιδίως για το 
Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο) και για τα δικα
στήρια των επί μέρους Πολιτειών. Επίσης, γίνεται ειδι
κότερη μνεία της κατά το έτος 1995 επί οκτάμηνο τηλε
οπτικής μετάδοσης στις ΗΠΑ της δίκης του O.J. 
Simpson, των επιπτώσεων που είχε αυτή η τηλεοπτική 
μετάδοση και των αντιδράσεων που δημιούργησε. Η 
όλη εργασία συμπληρώνεται με συμπερασματικές πα
ρατηρήσεις για τις επιπτώσεις που έχει η τηλεοπτική με
τάδοση των δικών στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης 
και για τις σχετικές έρευνες που έχουν γίνει στις ΗΠΑ 
και στην Ευρώπη. Τέλος, μνημονεύονται οι επί του θέ
ματος θέσεις της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων 
και οι διατάξεις του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης για την επικείμενη νομοθετική μεταβολή.

γησης ανθρώπων, οι ψυχολογικές της βάσεις και οι μορ
φές της, 2) Μέθοδοι και τεχνικές της ηγετικής, 3) Πρακτι
κή εφαρμογή μέσω εκπαιδευτικών ασκήσεων.

Ειδικό βάρος δίδεται στην αποδοτική ενεργοποίηση των 
στρατιωτών και γενικότερα των ανθρώπων στη μείωση της 
έντασης και την ψυχολογική προετοιμασία για αγώνες, 
στην υπερνίκηση των κρίσεων, στη λήψη παιδαγωγικών μέ
τρων, στην επιτυχή επέμβαση κατά τη διάρκεια συγκρού
σεων και κυρίως στις περιπτώσεις ψυχοσωματικών διατα
ραχών και ανωμαλιών συμπεριφοράς, που οδηγούν ενίοτε 
τους στρατιώτες στην αυτοκτονία ή σε απόπειρες αυτο
κτονίας. Χρησιμοποιούνται μέθοδοι της σύγχρονης ψυχο
λογίας προσαρμοσμένοι στο στρατιωτικό πνεύμα. Κύριος 
σκοπός του βιβλίου είναι να εξοικειώσει του ηγήτορες ό- 
λωντωνεπιπέδωνπροςτιςψυχολογικά-επιστημονικάτεκ- 
μηριωμένες μεθόδους οδήγησης ανθρώπων.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2003
Του συλλόγου αθλουμενων νεφροπαθών

υχάριστη έκπληξη δοκιμάσαμε 
όταν λάβαμε ανά χείρας το Ημε
ρολόγιο 2003, του Συλλόγου 

Αθλουμένων Νεφροπαθών, ο οποίος 
είναι αφιερωμένος στους σύγχρο-

- -ρ,__Τ—  νους Ολυμπιακούς Αγώνες. Περι-
; λαμβάνει δυσεύρετα ιστορικά στοι

χεία και σπάνιο φωτογραφικό υλικό και χω
ρίς ίχνος υπερβολής θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε 
ότι είναι ένα από τα καλύτερα ημερολόγια που κυκλο
φόρησαν εφέτος.

Η προσπάθεια του Συλλόγου Αθλουμένων Νεφροπα
θών είναι βασισμένη στο πνεύμα της Ολυμπιακής Ιδέας 
και ταυτισμένη με τις πανανθρώπινες αξίες του αλτρουι- 
σμού, της αλληλεγγύης και της ειρήνης.

Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑΣ
του Αρχιφυλακα Γιαννη Τολια

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Των Γρηγ. Φιλ. Κωσταρα και Horst Schuh

Ιο βιβλίο, στο μεγαλύτερο μέρος του έχει εκδοθεί στη 
Γερμανία με τίτλο «Ψυχολογία του Στρατεύματος» 
και επαυξημένο και προσαρμοσμένο διανύει αισίως 

την 4η έκδοση στη χώρα μας. Πρόκειται για το αποτέ
λεσμα μακρόχρονης συλλογικής ερευνητι
κής εργασίας πεπειραμένων ψυχολόγων 
της Σχολής Ψυχολογικής Αμύνης του Όις- 
κίρχεν, με επικεφαλής τον καθηγητή Horst 
Schuh και τον Γρ. Κωσταρά ως απόφοιτο 
της εν λόγω Σχολής και καθηγητού της Φι
λοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και της Σχολής Ευελπίδων.

Τρεις είναι οι κεντρικοί άξονες αυτής της 
εργασίας: 1) Η ηγετική ως τέχνη χειραγώ-

0 εκλεκτός συνάδελφος Γιάννης Τόλιας, ο οποίος 
υπηρετεί στο Τμήμα Τροχαίας Πατρών, καλλιεργεί 
τον ποιητικό λόγο για περισσότερες από δύο δεκα

ετίες και αισίως το έτος 2002 εξέδωσε την τέταρτη ποι
ητική του συλλογή υπό τον ευώνυμο τίτλο «Ο πειρα
σμός της νοσταλγίας». Πρόκειται για επτά επιλεγμένα 
ποιήματα, καλοδουλεμένα, σε ελεύθερο στίχο, αραδια- 
σμένα επί χάρτου στιλπνού και πολυτελεστάτου ωσάν 
μονάκριβα διαμάντια. Αναμφίβολα ο συνάδελφος Τό
λιας διαθέτει πνεύμα ζων και καλλιτεχνικό, ικανό να συλ
λαμβάνει τις λεπτές αποχρώσεις του βίου και να τις 
αποδίδει με τρόπο ποιητικό:

«...Αν καί γνωρίζεις ότι ο χρόνος 
δεν λυπάται κανόναν 
στέλνεις το δούρειο άρωμά σου 
να διασχίσει το αναφιλητό της κλίνης.
Με θαμπούς ψιθύρους 
κρυφά καλείς
αισθήσεις που απώλεσαν τη μνήμη τους.
Η τρυφερότητα της σκιάς σου 
ερμηνεύει τους χρησμούς του απρόσμενου 
απαλύνει το πένθος των μονολόγων...»
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

D i ληστρικές επιθέσεις που έκαναν 7 ένοπλοι δρά
στες (ένας Έλληνας με τη γυναίκα και το γιο του, 
τέσσερις Αλβανοί") σε δύο Τράπεζες στην Ελευθε- 

ρούπολη Καβάλας απασχόλησαν για πολλές ημέρες τα 
ΜΜΕ όλης της επικράτειας.

Ο Έλληνας Α.Χ. ταξίδεψε στην Αλβανία και έπεισε 
τους Αλβανούς να τον ακολουθήσουν και να συνεργα
στούν μαζί του στις εν λόγω ληστείες και γι’ αυτό το λό
γο τους εφόδιασε με τα απαραίτητα σύνεργα της λη
στείας (είδη κάλυψης και οπλισμό). Λίγες ημέρες αφό- 
του ο Α.Χ. έφερε τους αλλοδαπούς στην Ελευθερούπο- 
λη μαζί με έναν εξ αυτών επιχείρησαν ένοπλη ληστεία 
σε υποκατάστημα της Άλφα μπανκ κατά τη διάρκεια της 
οποίας πυροβόλησαν για εκφοβισμό και αφαίρεσαν από 
το ταμείο 2.000 ευρώ. Την ίδια χρονική στιγμή ένας αλ
λοδαπός μαζί με τον γιο εισέβαλαν ενόπλως σε υποκα
τάστημα της Εμπορικής Τράπεζας και απαίτησαν από 
τον Διευθυντή να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Λόγω της 
χρονοκαθυστέρησης του χρηματοκιβωτίου αναγκάσθη
καν να αποχωρήσουν, και ο Διευθυντής ενεργοποίησε 
το συναγερμό που ήταν συνδεδεμένος με το Α.Τ. Ελευ- 
θερούπολης. Οι έτεροι δύο Αλβανοί οπλοφορώντας εί
χαν λάβει θέση έξω από τις Τράπεζες για να καλύπτουν 
τους συνεργούς τους. Αμέσως με την ενεργοποίηση 
του συναγερμού πέντε άνδρες του Αστυν Τμήματος 
προσέτρεξαν και κατά την εμφάνισή τους δέχθηκαν κα
ταιγισμό πυρών τους οποίους ανταπέδωσαν με αποτέ
λεσμα να τραυματίσουν τον εγκέφαλο της σπείρας Α.Χ. 
Όμως οι δράστες κατάφεραν, να διαφύγουν με τις μο
τοσικλέτες τους ή πεζή.

Στη συνέχεια την υπόθεση ανέλαβαν οι άνδρες του 
Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας, οι οποίοι αξιοποιώντας 
κατάλληλα σχετικές πληροφορίες και στοιχεία οδηγή
θηκαν στα ίχνη των τεσσάρων Αλβανών τους οποίους 
συνέλαβαν λίγο πριν διαφύγουν για την πατρίδα του. 
Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.000 
ευρώ που τους είχε δώσει ο Α.Χ., ένα πολεμικό τυφέκιο 
καλάσνικοφ, δύο γεμιστήρες, ένα πιστόλι μάρκας τοκά- 
ρεφ με γεμιστήρα πλήρη φυσιγγίων, μια αμυντική χει
ροβομβίδα, δύο κουκούλες και δύο ζεύγη γάντια.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του Α.Χ. 
παρουσία της γυναίκας, του γιού του και της μητέ
ρας του βρέθηκαν δύο μοτοσικλέτες εκ των οποίων 
η μία γεμάτη με αίματα. Στους χώρους της οικίας 
βρέθηκαν ματωμένα ενδύματα 364 φυσίγγια τυφεκί
ου καλάσνικοφ, 37 φυσίγγια πιστολιού, 19 φυσίγγια 
περιστρόφου, 250 μονόβολα φυσίγγια κυνηγετικού 
όπλου, πολλά φυσίγγια πιστολιού αερίου - κρότου, 
μηχανισμός σκόπευσης ακρίβειας, μια διόπτρα, γε
μιστήρες, ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο, θήκες πιστολιών, 
μια συσκευή εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ένα

μηχανισμό εκτίναξης αναισθητικού αερίου, 8 κυνη
γετικά μαχαίρια, 3 στιλέτα, δύο φορητοί ασύρματοι 
ευρέων συχνοτήτων, ένα φορητό ασύρματο ενδοε
πικοινωνίας, ένα σκάνερ ανίχνευσης ραδιοσημάτων, 
δύο κουκούλες, πολλά διαβατήρια σε ελληνικά και 
ξένα ονόματα όπου σε ένα εξ αυτών είχε τοποθετή
σει ο Α.Χ. την φωτογραφία του, πολλά δελτία ταυ
τότητας σε διάφορα ονόματα, φωτογραφίες αγαλ
μάτων και εικόνων και μια φωτογραφία του Α.Χ. 
στην οποία αποθανατιζόταν να κρατάει στο ένα χέρι 
του ένα καλάσνικοφ και στο άλλο την πινακίδα μο
τοσικλέτας που είχε κλαπεί προ ετών.

Σε διαφορετικό χρόνο εντοπίσθηκαν η σύζυγος και ο 
γιος του Α.Χ. ενώ μετέβαιναν στην Ξάνθη με αυτοκίνητο 
ιδιοκτησίας του Α.Χ. εντός του οποίου βρέθηκαν 4 συ
σκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα τσαντάκι με το διαβα
τήριο και την ταυτότητά του. Επίσης εξακριβώθηκε ότι 
σύζυγος και γιος είχαν μεταφέρει τον Α.Χ. στο Γενικό 
Νοσοκομείο της Δράμας όπου εργάζεται ως γιατρός 
συγγενής τους, χωρίς, όμως να παρασχεθούν οι πρώ
τες βοήθειες λόγω της άρνησης του Α.Χ. να εισαχθεί 
στο Νοσοκομείο.

Άπαντες συνελήφθησαν (εκτός από τον Α.Χ.) και οδη
γήθηκαν μαζί με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε 
βάρος τους στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας. Λί
γες ημέρες αργότερα εντοπίσθηκε και ο Α.Χ. ο οποίος 
εκρατείτο στην Ανδριανούπολη Τουρκίας προκειμένου 
να εκδοθεί στη χώρα μας.

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΑΠΟ ΕΚΔΙΚΗΣΗ 
ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

πό την Υποδ/νση Ασφάλειας Λάρισας εξιχνιάσθηκε 
στυγερή δολοφονία και σχηματίσθηκε δικογραφία 
σε βάρος του αγρότη Π.Π., της οικοκυράς Π.Μ., της 

επίσης οικοκυράς Π.Χ. και πέντε Αλβανών υπηκόων, 
γιατί όπως προέκυψε από τη προανάκριση που ενεργή- 
θηκε, οι τρεις πρώτοι με σκοπό να εκδικηθούν το θάνα
το, που συνέβη σε τροχαίο ατύχημα την 3.10.1996 στο 
χωριό Ζάρκο Τρικάλων του 16χρονου τότε Π.Σ., (γιου 
και αδελφού τους αντίστοιχα), τον Δεκέμβριο του 2001, 
ύστερα από τηλεφωνικές επαφές και προφανώς συνα
ντήσεις που είχαν με τους Αλβανούς υπηκόους, τους 
ανέθεσαν, έναντι αγνώστου οικονομικού ανταλλάγμα
τος, να σκοτώσουν τον υπαίτιο του τροχαίου ατυχήμα
τος και οδηγό ταξί, Ιωάννη Δαρλαγιάννη, τον οποίο και 
σκότωσαν τη νύκτα της 3.1.2002, πυροβολώντας τον εξ’ 
επαφής δύο φορές στο κεφάλι.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης προέκυψε ότι οι τρεις 
πρώτοι, ενεργώντας από κοινού και με κύριο εκφραστή 
των ενεργειών τους τον πρώτο, που τυγχάνει και πατέ
ρας του αδικοχαμένου 16χρονου, μετά το Πάσχα του 
2001 και μέχρι τον Μάιο του 2001 είχε επαφές και συ
ναντήσεις για τη διάπραξη του εγκλήματος με ομάδα
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τεσσάρων άλλων Αλβανών. Οι Αλβανοί αυτοί αφού τον 
εξαπάτησαν και του απέσπασαν τμηματικά το συνολικό 
ποσό των 1.765.000 δραχμών, εξαφανίσθηκαν χωρίς να 
διαπράξουν τελικά το έγκλημα.

Δύο μέλη της ομάδας αυτής βρέθηκαν και εξετάσθη
καν ομολογώντας με κάθε λεπτομέρεια τις προτάσεις 
που δέχθηκαν από τον πατέρα του άτυχου 16χρονου 
και ότι τελικά τον εξαπάτησαν. Οι τρεις πρώτοι δράστες 
(πατέρας μητέρα και αδελφή του 16χρονου) δεν συνε- 
λήφθησαν ελλείψει αυτοφώρου, οι υπόλοιποι δράστες 
που είναι Αλβανοί υπήκοοι αναζητήθηκαν χωρίς να επι
τευχθεί η σύλληψή τους.

Ο κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών Λάρισας άσκησε ποινικές 
διώξεις.

Ο ΚΥΡ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ

πό άνδρες του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημά- 
των/ΔΑΑ συνελήφθη ο Π.Δ., κάτοικος διαφόρων ξε
νοδοχείων, καθότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλ

μα για απάτη κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια καθώς 
και ερήμην καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης 
οχτώ μηνών για απάτη.

Ειδικότερα, όσον αφορά τον τρόπο δράσης του, εμ
φανιζόταν στα θύματα του ως Διευθυντής Οργανισμών 
-κατά κύριο λόγο του Ο.Δ.Δ.Υ.- και προσποιούμενος ότι 
έχει τη δυνατότητα να μεσολαβήσει, προκειμένου να πε- 
ριέλθει στην κυριότητά των ενδιαφερομένων, αυτοκίνη
το μεγάλου κυβισμού και αξίας, σε τιμή πολύ μικρότερη 
της πραγματικής τους έπεισε πείθει και τους απόσπασε 
μεγάλα χρηματικά ποσά.

Ο συλληφθείς έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις 
διωκτικές και εισαγγελικές Αρχές διότι διαπράττει κατ 
επάγγελμα απάτες σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών με 
την ίδια πάντα μέθοδο ζώντας αποκλειστικά από το 
οφέλη που αποκομίζει από την παράνομη αυτή δραστη
ριότητα του.

ΕΝΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗ NO ΑΛΒΑΝΙΚΗ 
ΜΕΘΟΡΙΟ

ε αγροτική περιοχή της Μεσοποταμίας Καστοριάς, 
τέσσερις Συνοριακοί Φύλακες του Τμήματος Συνο
ριακών Φυλάκων Αλιάκμονα είχαν στήσει ενέδρα και 

εντόπισαν ομάδα τεσσάρων Αλβανών λαθρομετανα
στών να κινούνται πεζή προς το εσωτερικό της χώρας, 
μεταφέροντας στους ώμους τους ταξιδιωτικούς σά
κους. Στην προσπάθειά τους να τους ακινητοποιήσουν 
και να τους συλλάβουν συνεπλάκη ένας εκ των Συνο
ριακών Φυλάκων με τον Αλβανό λαθρομετανάστη Α.Κ., 
ο οποίος είχε στην κατοχή του ένα υποπολυβόλο αγνώ
στου μάρκας και προέλευσης, το οποίο προσπάθησε να 
χρησιμοποιήσει εναντίον του Συνοριακού Φύλακα ο ευ
ρισκόμενος σε νόμιμη άμυνα, για να υπερασπισθεί τον

εαυτό του και τους συναδέλφους του από άδικη και πα
ρούσα επίθεση που στρεφόταν εναντίον τους, πυροβό
λησε με το υπηρεσιακό του όπλο και τραυμάτισε θανά
σιμα τον δράστη.

Στην συνέχεια και με την συνδρομή ανδρών, της 
Υποδ/νσης Ασφάλειας Καστοριάς του Τμήματος Δίωξης 
Ναρκωτικών Καστοριάς και της ΟΠΚΕ της Α.Δ. Καστο
ριάς συνελήφθησαν και οι άλλοι τρεις Αλβανοί δράστες.

Σε έρευνα του χώρου που ακολούθησε, βρέθηκαν 
τέσσερις ταξιδιωτικοί σάκοι, που περιείχαν χασίς σε 
φούντα βάρους 59 κιλών και 500 γραμμαρίων, το υπο
πολυβόλο με δύο σφαίρες στην θαλάμη και γεμιστήρα 
με 21 φυσίγγια διαμετρήματος 9mm. Κατά τη σωματική 
έρευνα στον θανάσιμα τραυματισθέντα, βρέθηκε ακόμη 
μία γεμιστήρα που περιείχε 24 φυσίγγια και μία συ
σκευή κινητής τηλεφωνίας. Από την προανάκριση προ- 
έκυψε ότι ο θανών είχε προπληρώσει με 500.000 σε αλ
βανικά χρήματα τους άλλους τρεις Αλβανούς, για την 
συνδρομή τους στην μεταφορά των ναρκωτικών.

«ΤΣΟΥΒΑΛΙΑ» ME ECSTASY 
ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ

νδρες της ΥΔΝαρκωτικών/ΔΑΑ επιτεύχθηκε η 
εξάρθρωσαν οργανωμένη σπείρα διακινήσεως 
μεγάλων ποσοτήτων χαπιών ecstasy στην περιοχή 

Κυψέλης και σε διάφορα νυκτερινά κέντρα διασκεδά- 
σεως της Αττικής.

Συνελήφθησαν 12 άτομα στην κατοχή των οποίων 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- Ποσότητα 1.800 δισκίων ecstasy.
- Δύο νάιλον συσκευασίες με αμφεταμίνη συνολικού 

μικτού βάρους 2 γρ.
- Δύο ζυγαριές ακρίβειας
- Ένας ναργιλές εμπορίου.
- Τρεις αυτοσχέδιοι ναργιλέδες από πλαστικά μπου

κάλια.
- Το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ.
- Ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και,
- Δώδεκα συσκευές κινητής τηλεφωνίας.
Οι ύποπτοι εντοπίσθηκαν και τέθηκαν υπό διακριτική 

παρακολούθηση και τα μεσάνυχτα της 18-19.1.2003, 
αφού άρχισαν οι επισκέψεις νεαρών ατόμων, με σκοπό 
την αγορά - προμήθεια σε διαμέρισμα της περιοχής Κυ
ψέλης, έγινε αστυνομική επιχείρηση των Αστυνομικών 
στο διαμέρισμα εντός του οποίου βρέθηκαν και συνελή
φθησαν όλα τα μέλη της σπείρας και νεαρά άτομα που 
είχαν προσέλθει εκεί για αγορά χαπιών ecstasy.

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Α πό άνδρες της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 
/ΔΑΑ εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης αποθή
κευσης επεξεργασίας και διάθεσης λαθραίου πε-
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

τρελαίου, το οποίο δρούσε στην περιοχή της Μάνδρας 
Αττικής. Ως μέλη του κυκλώματος συνελήφθηκαν και 
κατηγορήθηκαν οι, Π.Ι., πρατηριούχος υγρών καυσί
μων, ο οποίος είναι εγκέφαλος του κυκλώματος, ο Ο.Κ, 
υπήκοος Γκάνας και ο Ν.Ξ. επίσης υπήκοος Γκάνας.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην Μάνδρα Ατ
τικής βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε δεξαμενές συ
νολικής χωρητικότητας 110.000 λίτρων, περί τα 60.000 
λίτρα λαθραίου πετρελαίου, ένας πλήρης μηχανισμός 
καθαρισμού και φιλτραρίσματος πετρελαίου, τέσσερις 
ηλεκτρονικές αντλίες, ένας αεροσυμπιεστής, πέντε σά
κοι των 25 κιλών χημικής ουσίας κατάλληλης για καθα
ρισμό πετρελαίου, τέσσερα πλαστικά δοχεία με θειικό 
οξύ και είκοσι τρία κενά πλαστικά δοχεία θειικού οξέως.

Όπως εξακριβώθηκε ο εγκέφαλος του κυκλώματος 
Π.Ι., διατηρεί πρατήριο καυσίμων στη Μάνδρα Αττικής, 
από το οποίο διέθετε προφανώς το λαθραίο πετρέλαιο. 
Οι συλληφθέντες, με την δικογραφία που σχηματίσθηκε 
σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα 
Πλημ/κών Αθηνών.

ΠΛΑΣΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

II πό άνδρες του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημά- 
I J  των/ΔΑΑ εξιχνιάστηκε υπόθεση εξαπάτησης επιχει- 
Π  ρήσεων με τη χρήση πιστωτικών καρτών. Συγκεκρι
μένα, συνελήφθη ο Σ.Μ., ο οποίος κατηγορείται για 
απάτη κατ εξακολούθηση. Είχε καταγγελθεί στην ανω
τέρω υπηρεσία ότι κάποιο άτομο χρησιμοποιεί ψευδή 
στοιχεία και παραγγέλνει σε επιχειρήσεις μέσω ηλε
κτρονικού ταχυδρομείου εμπορεύματα τα οποία χρεώ
νει για την εξόφλησή τους σε διάφορες πιστωτικές κάρ
τες, που διαπιστώθηκε ότι ανήκαν σε Βέλγους υπηκό
ους. Με τον τρόπο αυτό εξαπατήθηκαν πολλές επιχει
ρήσεις. από τις οποίες ο κατηγορούμενος απέσπασε 
εμπορεύματα, που η αξία τους υπερβαίνει τις 20.000 ευ
ρώ. ενώ παράλληλα, για την αποφυγή της σύλληψής 
του ζητούσε από τους μεταφορείς να του παραδίδουν 
τα εμπορεύματα σε διάφορα σημεία. Την στιγμή μιας 
τέτοιας συναλλαγής αξίας 540 ευρώ συνελήφθη. Σε 
έρευνες στο κατάστημα και στην οικία του κατασχέθη
καν 3 προσωπικοί υπολογιστές, μικρό μέρος εμπορευ
μάτων και άλλα στοιχεία, όπως τιμολόγια, έγγραφα 
κ.λπ. Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθη
κε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα 
Πλημ/κών Αθηνών.

ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

το πλαίσιο των ερευνών του Τμήματος Προστα
σίας Ανηλίκων/ΔΑΑ για την αντιμετώπιση του φαι
νομένου της διακίνησης υλικού παιδικής πορνο

γραφίας μέσω του Διαδικτύου συλλέχθηκε αποδεικτι
κό υλικό με βάση το οποίο σχηματίσθηκε δικογραφία

σε βάρος των κατοίκων Λάρισας: Κ.Ε., και Μπ.Α. για 
παραβάσεις των νόμων «Περί πορνογραφίας ανηλί
κων κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση» και 
«Περί ασέμνων δημοσιευμάτων».

Από έρευνα αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας 
στο Διαδίκτυο, προέκυψε ότι άγνωστοι δράστες δια μέ
σου ιστοσελίδας που είχαν κατασκευάσει, διακινούσαν 
πορνογραφικό υλικό το οποίο απεικόνιζε ανήλικα κορί
τσια αλλά και ενήλικα πρόσωπα, σε άσεμνες στάσεις.

Οι ως άνω δράστες ανέγραφαν στην ιστοσελίδα 
τους, ότι αρέσκονται στη φωτογράφηση και βιντεοσκό
πηση ατόμων κάθε ηλικίας και εμφάνισης.

Κατόπιν των ανωτέρω, κλιμάκιο αστυνομικών της 
Υπηρεσίας, με τη συνδρομή ειδικού αστυνομικού της 
Δ.Ε.Ε., μετέβη αρχικά στο Ηράκλειο Κρήτης και ακο
λούθως στην Λάρισα και στον Αμπελώνα Τιρνάβου, 
όπου από επεξεργασία των ηλεκτρονικών αποτυπωμά
των (IP Διευθύνσεων), προέκυψαν τα στοιχεία ταυτότη
τας των κατηγορουμένων.

Κατά την διενέργεια έρευνας στο κατάστημα που ερ
γαζόταν ο πρώτος, αλλά και σε έρευνα που επακολού
θησε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- Δύο κεντρικές μονάδες Η/Υ, δύο σκληροί δίσκοι Η/Υ, 
δύο φωτογραφικές μηχανές, ένα σκάνερ και πλήθος 
CD-ROM πορνογραφικού περιεχομένου και ικανός 
αριθμός πορνογραφικών περιοδικών.

Σε έρευνα που επακολούθησε στην οικία και στο κα
τάστημα του δευτέρου, στον Αμπελώνα Τιρνάβου, βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν:

-139 φωτογραφίες, οι οποίες είχαν αναπαραχθεί από 
τον ίδιο και οι οποίες απεικόνιζαν νεαρές γυναίκες 
σε άσεμνες στάσεις.

-12 βιντεοταινίες, οι οποίες είχαν αναπαραχθεί επί
σης από τον κατηγορούμενο και στις οποίες συμμε
τείχε ο ίδιος με παρτενέρ νεαρές γυναίκες.

- Μία βιντεοκάμερα.
- Μία κεντρική μονάδα Η/Υ και
- Ικανός αριθμός περιοδικών πορνογραφικού περιε

χομένου.
Επιπλέον, ο δεύτερος των κατηγορουμένων, όπως 

προέκυψε από την προανάκριση, διακινούσε στην ιστο
σελίδας που είχε δημιουργήσει και φωτογραφίες του σε 
άσεμνες στάσεις.

Οι δράστες με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δι
κογραφία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτ/κών 
Αθηνών.

ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΣΤΟ «ΚΟΛΠΟ»

Α πό το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων/ΔΑΑ σχηματί
σθηκε δικογραφία σε βάρος των: Α.Κ. δασκάλου, 
Κ.Α. καθηγητή Γυμνασίου, Μ.Γ. επιχειρηματία, Τσ.Α. 

επιχειρηματία, Σ.Α. φοιτητή της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Μ.Π. επιχειρηματία,
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Τώρα όλα είναι εύκολα... 
με όριο €30 το μήνα!

ΓΕΝΙΚΗ Easy 30
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ €3000
• €3.000 με μηνιαία δόση μόνο €30 για τον πρώτο χρόνο

• Διάρκεια αποπληρωμής 48 μήνες

• Έκδοση ΓΕΝΙΚΗ Visa ή Mastercard με δωρεάν συνδρομή για 1 χρόνο

• Δωρεάν ασφάλιση ζωής

• Περίοδος προσφοράς δανείου έως 15 Μαρτίου 2003

Επικοινωνήστε μαζί μας

801.11.600.300
105 καταστήματα διπλό σας!| www.genil ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

για παραβάσεις των νόμων «Περί διευκόλυνσης ακολα
σίας άλλων - πορνογραφία ανηλίκων», «Εγκληματική 
οργάνωση», «Περί ξεπλύματος βρώμικου χρήματος», 
«Περί προστασίας προσωπικών δεδομένων» και «Παρά
βαση καθήκοντος».

Από τους ανωτέρω συνελήφθησαν οι πρώτοι τέσσε
ρις στα όρια του αυτοφώρου.

Οι κατηγορούμενοι μέσω προσωπικών ιστοσελίδων 
που είχαν δημιουργήσει τουλάχιστον από διετίας στο 
Διαδίκτυο, διακινούσαν υλικό παιδικής πορνογραφίας, 
εξέθεταν σε δημόσια θέα φωτογραφίες και βίντεο πορ
νογραφικού περιεχομένου, επωνύμων προσώπων του 
καλλιτεχνικού χώρου, επιπλέον δε, δημοσίευαν αγγε
λίες για ερωτική συνεύρεση ατόμων. Παράλληλα, κερ
δοσκοπούσαν σε βάρος ανυποψίαστων επισκεπτών των 
ιστοσελίδων τους, διακόπτοντας την σύνδεσή τους με 
τον ελληνικό φορέα παροχής υπηρεσιών internet και 
συνδέοντάς τους με ροζ γραμμές του εξωτερικού.

Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Συστημάτων και Πρόλη
ψης Διακινδύνευσης του Ο.Τ.Ε., απαντώντας σε σχετικό 
αίτημα του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων, γνώρισε 
ότι οι παραπάνω ιστοσελίδες εμπίπτουν στην κατηγορία 
των ροζ παγίδων του Διαδικτύου. Στην προκειμένη πε
ρίπτωση, μόλις ο χρήστης του Διαδικτύου «κατεβάσει» 
στον υπολογιστή του το λογιστικό από τις ιστοσελίδες, 
οι οποίες είναι συνδεδεμένες (με link), τότε φορτώνεται 
ένα πρόγραμμα που διακόπτει την σύνδεση του με το 
συμβατικό πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου και ο διαπο- 
διαμορφωτής (modem) του υπολογιστή του καλεί αυτό
ματα συγκεκριμένους τηλεφωνικούς προορισμούς στο 
εξωτερικό με αποτέλεσμα υπερχρέωση σε βάρος του 
χρήστη. Η χρέωση της διεθνούς κλήσης είναι τότε πε
ρίπου 700 δρχ. (2 ευρώ) αντί 2 δρχ. (0,0058 Ευρώ) το 
λεπτό για την κλήση προς το Διαδίκτυο. Στις περισσό
τερες περιπτώσεις οι χρήστες του Διαδικτύου δεν αντι
λαμβάνονται ότι το τηλέφωνό τους έχει πραγματοποιή
σει διεθνή κλήση και έτσι χρεώνονται με τεράστια χρη
ματικά ποσά εν’ αγνοία τους, με αποτέλεσμα την εις βά
ρος τους κερδοσκοπία.

Κατόπιν των ανωτέρω και ύστερα από συντονισμένες 
ενέργειες και έρευνες αστυνομικοί του Τμ. Προστασίας 
Ανηλίκων, με τη συνδρομή κλιμακίου ειδικών αστυνομι
κών της ΔΕΕ, μετέβησαν στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Λά
ρισα, στο Μακρυχώρι Λαρίσης και στο Ακραίφνιο Βοιω
τίας, όπου κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν 
τους τέσσερις πρώτους δράστες, ενώ σε έρευνες που 
ακολούθησαν στις προαναφερόμενες περιοχές και στην 
Αθήνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, τρεις κεντρικές μο
νάδες Η/Υ, δύο σκληροί δίσκοι Η/Υ και ικανός αριθμός 
CD-ROM και δισκετών.

Οι δύο πρώτοι εκ των συλληφθέντων, συνδέονταν 
στο internet, με τους αριθμούς τηλεφωνικής σύνδε
σης των οικιών τους και τους προσωπικούς τους υπο
λογιστές, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σύνδεσης,

που είχαν παραχωρηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, 
για αποκλειστική και μόνο σύνδεση των εκπαιδευτι
κών κέντρων που υπηρετούν. Άπαντες δε, δρούσαν 
ως ένα και το αυτό πρόσωπο, καθώς για την συντή
ρηση και ανανέωση των ιστοσελίδων, χρησιμοποιού
σαν τον ίδιο κωδικό πρόσβασης και έτσι εξέθεταν 
διαρκώς σε δημόσια θέα έως και την στιγμή της σύλ
ληψής τους, το επίμαχο υλικό.

Κατ’ αυτό τον τρόπο λειτουργούσαν ως δομημένη και 
με διαρκή δράση παράνομη ομάδα, γεγονός που απε- 
δέχθη στην απολογία του ο πρώτος των κατηγορουμέ
νων, που υπήρξε και ο εμπνευστής της δημιουργίας των 
συγκεκριμένων ιστοσελίδων.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθη- 
κε σε βάρος του οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα 
Πλημ/κών Αθηνών.

ΤΑ Τ.Α.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΔΡΑΣΗ

νδρεςτου Τ.Α.Ε. Ρεθύμνου, αξιοποιώντας κατάλλη
λα σχετική πληροφορία, για προμήθεια και διακίνη
ση ναρκωτικών ουσιών στα χωριά του ορεινού 

όγκου Ψηλορείτη Ρεθύμνου, κατάφεραν να συλλάβουν 
τους, Α.Μ., Κ.Γ., Λ.Ε. και Λ.Γ. Ο πρώτος εκ των συλλη
φθέντων κινούμενος με το ΙΧΕ αυτοκίνητό του και αντι- 
ληφθείς επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ακινητοποίησε 
το αυτοκίνητο και τράπηκε σε φυγή, πυροβολώντας 
ανεππυχώς τρεις φορές εναντίον ανδρών του Τ.Α.Ε. 
που τον καταδίωκαν.

Λόγω της επικινδυνότητας του δράστη και του σκό
τους οι αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν αθέατα την 
ευρύτερη περιοχή, όπου προσήλθαν και οι άλλοι τρεις 
συλληφθέντες με δύο οχήματα, για να παραλάβουν τον 
πρώτο δράστη. Μόλις τον παρέλαβαν, επενέβηκαν οι 
αστυνομικοί του Τ.Α.Ε. Ρεθύμνου και τους συνέλαβαν. 
Όπως διαπιστώθηκε, ο πρώτος δράστης κατά την προ
σπάθεια διαφυγής του και λόγω του δύσβατου της πε
ριοχής, είχε κατακρημνισθεί και είχε υποστεί κάταγμα 
του δεξιού του ποδιού και διεκομίσθη για παροχή πρώ
των βοηθειών στο Γ.Ν.Ν. Ρεθύμνου.

Σε εξερεύνηση που ακολούθησε στην περιοχή βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν, ένα πιστόλι 9 mm μάρκας βια- 
κάλ με 8 φυσίγγια στη γεμιστήρα και μία νάιλον σακού
λα που περιείχε κοκαΐνη βάρους 120 γραμμαρίων, τα 
οποία ανήκαν στην κατοχή του πρώτου δράστη. Επίσης 
πραγματοποιήθηκε έρευνα στο αυτοκίνητο που οδη
γούσε ο πρώτος δράστης, με αστυνομικό σκύλο ανί
χνευσης ναρκωτικών ουσιών και ανιχνεύτηκαν υπολείμ
ματα ναρκωτικής λευκής ουσίας πιθανόν κοκαΐνης, μη 
συλλέξιμη και ζυγίσιμη ενώ το αυτοκίνητο κατασχέθηκε 
νομότυπα ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Άπαντες οι δράστες οδηγήθηκαν με τη δικογραφία 
που σχηματίσθηκε σε βάρος τους στον αρμόδιο Ει
σαγγελέα.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

ΠαιΟιύ κοι τηλεόραση
Η τηλεόραση στις μέρες μας αποτελεί το πιο διαδε

δομένο μέσο μαζικής πληροφόρησης. Βρίσκεται 
σε κάθε σπίτι και είναι πόλος έλξης για μικρούς 
και μεγάλους. Τα οπτικοακουστικά ερεθίσματα 
που προσφέρει στους θεατές της την έχουν κα

ταστήσει το προσφιλέστερο μέσο γνώσης, ενημέρωσης 
και ψυχαγωγίας. Το ραδιόφωνο παρέχει μόνο ακουστι
κά και το βιβλίο μόνο οπτικά ερεθίσματα. Έτσι, η εικόνα 
και ο ήχος που προσφέρει η τηλεόραση, αιχμαλωτίζουν 
το θεατή εύκολα, ιδιαίτερα μάλιστα τον ανήλικο.

Τα «υπέρ» της τηλεόρασης είναι πολλά και γνωστά. Πο
λύπλευρη παροχή γνώσεων, ταχεία πληροφόρηση, άμε
ση και δωρεάν ψυχαγωγία, όλα αυτά με το πάτημα ενός 
κουμπιού. Το ίδιο γνωστές είναι και οι αρνητικές επιπτώ
σεις της, όπως:

- ακινητοποίηση και αδράνεια του σώματος 
- διαταραχές στην όραση 
- απομόνωση των ανθρώπων 
- εξωπραγματικά βιώματα 
- απώλεια ή οργασμός της φαντασίας 
- αλόγιστη προβολή βίας και ανήθικων πράξεων, κ.λπ.

—  Ο τρόπος που θα τ

Όλα αυτά είναι 
αποδεκτά και πλή
ρως κατανοητά. 
Όποιος γνωρίζει 
την τηλεόραση και 
τα προγράμματά 
της, την πραγματι
κότητα της κοινω
νίας και την πραγ
ματικότητα της ο
θόνης, μπορεί να 

βγάλει τα συμπεράσματά του. Όταν όμως, πρόκειται για 
τα παιδιά, τα πράγματα γίνονται πιο σοβαρά. Οι κίνδυνοι 
μεγαλύτεροι και οι ευθύνες ανυπολόγιστες.

Η τηλεόραση φαίνεται πως ήρθε να καλύψει το κενό 
που δημιούργησε η έλλειψη ανοιχτών χώρων παιχνιδιού 
και άθλησης. Έτσι, το παιδί στήνεται εμπρός στην οθόνη 
για να παρακολουθήσει, ανάμεσα στα άλλα ενδεχομένως 
καλά προγράμματα, σκηνές βίας που έχει επιστημονικά 
αποδειχτεί πως το κάνουν πιο επιθετικό. Σκηνές επιστη
μονικής φαντασίας που το κάνουν να χάνει την επαφή με 
την πραγματικότητα. Στιγμές αχαλίνωτου πάθους, που 
μειώνουν την αίσθηση της αξιοπρέπειας και του αυτοε
λέγχου. Σκηνές φτηνού χιούμορ που υποτιμά τη νοημο
σύνη του και τη στοιχειώδη συμπεριφορά πολιτισμένων 
ανθρώπων.

Ακόμη, η διαρκής και αλόγιστη χρήση της τηλεόρασης

μέσα στο σπίτι, μειώνει τις ώρες μελέτης των παιδιών, τα 
αποσπά από το παιχνίδι, τους αφαιρεί τέλος την επικοι
νωνία με τους γονείς και τους φίλους.

Αναρωτιέται κανείς αν είναι δυνατόν να «γλιτώσουμε» 
τα παιδιά μας από τον κίνδυνο της τηλεόρασης. Ασφαλώς 
και είναι. Όχι όμως με την απόλυτη απαγόρευσή της. Κά
τι τέτοιο θα ήταν ανέντιμο και ακατάλληλο τόσο για το παι
δί, όσο και για την ίδια τη στάση μας απέναντι στην εξέλι
ξη της ζωής ή, αν θέλετε, της τεχνολογίας.

Υπάρχουν λύσεις που μπορούμε και οφείλουμε να δώ
σουμε αν θέλουμε να προστατεύσουμε και να βοηθήσου
με τα παιδιά μας. Ας δούμε μερικά σημαντικά βήματα που 
μπορούμε να κάνουμε προς αυτήν την κατεύθυνση.

α) Να δίνουμε στο παιδί ευκαιρίες για παιχνίδι, είτε ο
μαδικό (με άλλα παιδιά), είτε ατομικό (π.χ. επιτραπέ
ζια). Όταντο παιδί μπορεί να παίξει, σπάνια παρακο
λουθεί τηλεόραση.

β )  Να κάνουμε μαζί με το παιδί επιλογή των προγραμ
μάτων. Έτσι, δεν θα βλέπει συνεχώς και όλη τη μέρα, 
αλλά θα παρακολουθεί μόνο ό,τιτο ίδιο επιθυμεί, 

γ) Να βλέπουμε τηλεόραση μαζί με το παιδί. Μ’ αυτόν 
τον τρόπο έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε, 
να κρίνουμε, να απορρίψουμε, γενικά να μιλήσουμε 
για ό,τι παρακολουθήσαμε. Στρέφουμε, έτσι, το 
παιδί προς την ομαλή ερμηνεία των όσων είδε, 

δ )  Να κλείνουμε την τηλεόραση αμέσως μόλις τελειώ
σει το πρόγραμμα που παρακολουθήσαμε, 

ε) Να παραδειγματίζουμε το παιδί με τη δική μας συ
μπεριφορά. Δεν μπορούμε να του ζητάμε να διαβά
ζει ή να ασχολείται με οτιδήποτε άλλο, όταν εμείς εί
μαστε όλη τη μέρα κολλημένοι στην τηλεόραση. Ας 
μην ξεχνάμε πως το παιδί μας αντιγράφει, 

στ) Να αποκλείσουμε την παρακολούθησή της συγκε
κριμένες ώρες, π.χ. ποτέ το πρωί, ή ποτέ κατά τη 
διάρκεια των γευμάτων.

ζ )  Να δημιουργήσουμε άλλους χώρους διασκέδασης 
μέσα στο σπίτι εκτός από την τηλεόραση. Για παρά
δειγμα, ένα τραπέζι με εργαλεία, ένα χώρο απομο
νωμένο με παιχνίδια, μπαλόνια κ.λπ. ή ένα stereo με 
πλούσια συλλογή δίσκων, για μεγαλύτερα παιδιά. 

Αυτές είναι κάποιες ενδεικτικές προσπάθειες για να 
προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τα παιδιά μας α
πό την διαρκή και καθημερινή εύκολη λύση. Είμαι σίγου
ρη πως αν ψάξουμε, θα βρούμε πολλές ακόμα ευκαιρίες 
για να κερδίσουμε τα παιδιά μας, θυσιάζοντας το εύκολο 
παρόν μας, για ένα καλύτερο μέλλον. Το μέλλον τους.

Ας μην ξεχνάμε άλλωστε, ότι η τηλεόραση, όπως και 
άλλα τεχνολογικά επιτεύγματα δεν είναι από μόνη της 
ούτε καλή, ούτε κακή. Ο τρόπος που θα την χρησιμοποι
ήσουμε την καθιστά εποικοδομητική ή καταστροφική.

Α θ η ν ά  Ν τ ά σ ιο υ  -  Γ ιά ν ν ο υ  

Π α ιδ α γ ω γ ό ς
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Με κάθε επισημότητα και με την παρουσία λογοτε
χνών και εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου απονε- 
μήθηκαν τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας 2002.

Το βραβείο μυθιστορήματος απονεμήθηκε εξ ημι- 
σείας στον συγγραφέα Μένη Κουμανταρέαγιατο βι
βλίο του «Δυο φορές Έλληνας» και τη Ζηράνα Ζατέ- 
λη για το βιβλίο της «Με το παράξενο όνομα Ραμάν- 
θις Ερέβους». Ο πρώτος μάλιστα έκανε μια ευχή για 
την Κύπρο, ζητώντας στα κρατικά βραβεία της επό
μενης χρονιάς «το νησί-σε πείσμα κάθε Ντεκτάς- να 
είναι ευρωπαϊκό και ενωμένο».

Προηγουμένως ο υπουργός Πολιτισμού κ. Βενιζέ- 
λος, ο οποίος απένειμε τα βραβεία στους νικητές, δεν 
παρέλειψε να τονίσει ότι «έχει δημιουργηθεί μια ισχυ
ρή συναίνεση γύρω από τα κριτήρια ποιότητας και α
ξιοκρατίας στην γραφή» και έκανε τη διαπίστωση πως 
«η έκδοση ενός λογοτεχνικού μυθιστορήματος και δο
κιμίου είναι πια πολύ εύκολη υπόθεση στην Ελλάδα, ε
νώ αντίθετα είναι δύσκολη η διατήρηση του βιβλίου 
στην κυκλοφορία και αυτό γιατί η σχέση εκδότη, συγ
γραφέα, βιβλιοπώλη και αναγνώστη είναι εξαιρετικά ε
πικίνδυνη και αβέβαιη.

Ο υπουργός απένειμε επίσης το βραβείο διηγήμα
τος στον Δημήτρη Καλοκύρη, για το βιβλίο του «Το 
μουσείο των αριθμών», το βραβείο ποίησης στον Μά
ριο Μαρκίζη για το βιβλίο του «Παρά Ταύτα», το βρα
βείο δοκιμίου-κριτικής στον Αριστείδη Μμαλτά για το 
βιβλίο του «Αντικείμενα και Όψεις Εαυτού».

Το βραβείο μαρτυρίας-χρονικού απονεμήθηκε στον 
Κωστή Παπαγιώργη για το βιβλίο του «Κανέλλος Δε- 
ληγιάννης», το βραβείο μετάφρασης έργου ελληνικής 
λογοτεχνίας σε ξένη γλώσσα στην Άννα Ζιμπόν για τη 
μετάφραση του βιβλίου «Το μόνον της ζωής του ταξί- 
διον» του Γεωργίου Βυζιηνού και το βραβείο λογοτε
χνικής μετάφρασης έργου ξένης λογοτεχνίας στην ελ
ληνική γλώσσα στη Μάγκυ Κοένγιατη μετάφραση του 
βίβλου «Ταξίδι στο τέλος της Χιλιετίας» του Αβραάμ 
Γεόσουα.

Τέλος, το βραβείο παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου α
πονεμήθηκε στον Παντελή Καλιότσο για το βιβλίο του 
«Η σφεντόνα του Δαβίδ», το βραβείο εικονογράφησης 
παιδικού βιβλίου στην Άννα Μενδρινού για το βιβλίο 
της Ζωής Βαλάση «Μύθοι του Αισώπου» και το βρα
βείο βιβλίου γνώσεωνγιαπαιδιά στην Ιωάννα Φωκάγια 
το βιβλίο της «Βασίλισσα Βερενίκη».

Οι Γ άλλοι μετά τον Ουγκώ τιμούντον πιο «μυστηριώδη» 
συγγραφέα του 19ου αιώνα», τον Αλέξανδρο Δουμά, έχο
ντας δύο αφορμές: η πρώτη, είναι η επέτειος των 200 χρό
νων από τη γέννηση του, και η δεύτερη η μεταφορά της 
σορού του στο παρισινό Πάνθεον. Κι έτσι επί τέλους «ο Α
λέξανδρος Δουμάς λαμβάνει τη θέση που του αξίζει στο 
πλευρό των πνευματικών του αδελφών, του Βίκτορος Ου
γκώ και του Εμίλ Ζολά» δήλωσε ο Γ άλλος Πρόεδρος Ζακ 
Σιράκ, κατά τη μεγαλειώδη τελετή υποδοχής του συγγρα
φέα πολυαγαπημένων μυθιστορημάτων, όπως οι «Τρεις 
Σωματοφύλακες» και«Κόμης Μοντεχρήστος», στο κοιμη
τήριο των επιφανών Γ άλλων. Η τέφρα του Δουμά μετα
φέρθηκε μέσα σ’ ένα φέρετρο σκεπασμένο με σκούρο 
μπλε βελούδο πάνω στο οποίο αναγραφόταν η περίφημη
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φράση (από τους «Τρεις Σωματοφύλακες») «Όλοι για έ
ναν κι ένας για όλους».

Γιατην αποκατάσταση μιας «αδικίας που είχε στιγματί
σει τον Δουμά από τα παιδικά του χρόνια, έτσι όπως είχε 
κάποτε στιγματίσει το δέρμα των σκλάβων προγόνων 
του» μίλησε και ο Σιράκ προσθέτοντας «Μαζί σου, Αλέ
ξανδρε Δουμά, είναι τα παιδικά χρόνια και ώρες ανάγνω
σης μυστικής, με αίσθημα, πάθος, περιπέτεια που μπαί
νουν στο Πάνθεον. Μαζί σου ονειρευτήκαμε. Μαζί σου ο
νειρευόμαστε ακόμα».

Γεννημένος το 1802, ο Αλέξανδρος Δουμάς έζησε μια 
ζωή που θα μπορούσε να εμπνεύσει οποιονδήποτε από τα 
σχεδόν 250 μυθιστορήματα και θεατρικά του έργα. Ο πα
τέρας του, στρατηγός του Ναπολέοντα, πέθανε όταν ε
κείνος ήταν μόλις 4 ετών. Ζώντας δύσκολα και φτωχικά 
παιδικά χρόνια, ο ίδιος βρέθηκε στο Παρίσι στα 21 του 
χρόνια. Έγινε γνωστός από τα βιβλία του που απέκτησαν 
εξαρχής φανατικούς αναγνώστες. Υπηρέτησε ως λοχα
γός στη γαλλική Εθνοφρουρά, υποστήριξε το κίνημα για 
την ιταλική ανεξαρτησία το 1850, είχε, δεκάδες ερωμένες 
με πολλές από τις οποίες απέκτησε παιδιά και τελικά πέ
θανε στη Νορμανδίατο 1870 πάμφτωχος, αφού εντω με
ταξύ είχε αποκτήσει και χάσει τεράστιες περιουσίες πα
ραπάνω από μία φορά.

Με την μήνιν του Αχιλλέα, τα πάθη των Ελλήνων και 
τις ηρωικές μάχες κάτω από τα τείχη της πολύπαθης 
Τροίας, μεγάλωσαν ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης. Ο Μέ- 
γας Βασίλειος και οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Η 
Ιλίαδατου Ομήρου, που καταγράφει ζωηρά τις περιπέ
τειες των ηρώων μιας εποχής μακρινής, αλλά συνάμα 
οικείας, εξακολουθεί να μορφώνει και να συγκινεί. Και 
για πρώτη φορά κυκλοφορεί σε μια συλλεκτική ομοιο- 
τυπική έκδοση, όπως παραδόθηκε από ένα υψηλής 
ποιότητας σπάνιο χειρόγραφο 460 σελίδων της Λαυ- 
ρεντιανής Βιβλιοθήκης της Φλωρεντίας, που χρονολο
γείται στο τελευταίο τέταρτο του 15ου αιώνα και κυ
κλοφορεί από τις εκδόσεις «Έφεσος» και το Πολιτιστι
κό Ίδρυματης Τράπεζας Κύπρου.

Το έργο προσφέρεται σε χειροποίητη κασετίνα και 
συνοδεύεται από ξεχωριστό τόμο με δίγλωσσα κείμε
να (ελληνικά-αγγλικά) των καθηγητώντου ΑΠΘ Δ. Μα- 
ρωνίτη και Σοφίας Κοτζάμπαση, της υπεύθυνης της



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003

Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης Τζοβάνα Ράο. Συγκεκριμέ
να, αναφέρονται στη σημασία του χειρογράφου, τον 
_Ομηρο, τη Βιβλιοθήκη των Μεδίκων, το γραφέα του 
κώδικα και τη χρονολόγηση του, τη μικρογραφική τέ 
χνη καιδιακόσμηση.

Με ένα σημαντικό κινηματογραφικό αφιέρωμα, που ό
μως δεν περιορίστηκε στα όρια της έβδομης τέχνης, μας 
αποχαιρέτησε το 2002. Με αφορμή τη συμπλήρωση 70 
χρόνων από τη γέννηση του σπουδαίου Ρώσου σκηνοθέ
τη, Αντρέ'ί Ταρκόφσκι, πραγματοποιήθηκε διεθνές συ
μπόσιο και φωτογραφική έκθεση στο Βυζαντινό Μουσείο, 
με τίτλο «Αντρέ'ί Ταρκόφσκι: ο άνθρωπος, η φύση, ο Θε
ός», αφιερωμένα στο έργο και τη σκέψη του μεγάλου ρώ- 
σου δημιουργού.

Στην έκθεση παρουσιάστηκε ανέκδοτο οπτικοακουστι- 
κό και φωτογραφικό υλικό, που βγήκε για πρώτη φορά ε
κτός Ρωσίας, και αφορούσε την καθημερινότητα και την 
τέχνη του Ταρκόφσκι, αφίσες, σχέδια, αλλά και κοστού
μια από ταινίες του. Στη σύντομη ζωή του (1932-1985), ο 
Ταρκόφσκι γύρισε μόνο επτά ταινίες οι οποίες, όμως, 
οτάθμευσαν στο μυαλό και την καρδιά των θεατών, επη
ρεάζοντας με την αισθητική, το φιλοσοφικό βάρος καιτο 
κριτικό πνεύματουςτο σύγχρονο σινεμά. «Για πολλά χρό
νια, ο επαγγελματικός μου βίος δεν θα μπορούσε να θεω
ρηθεί επιτυχημένος» ομολογούσε, ωστόσο, ο ίδιος. «Τα 
διαλείμματα από ταινία σε ταινία ήταν μεγάλα και επώδυ-
να......Χρόνια ολόκληρα μου έλεγαν ότι κανένας δεν τις
θέλει, ούτε τις καταλαβαίνει» Αυτό που τον έκανε να συ
νεχίσει να δουλεύει παρ’ όλες τις αντιξοότητες, ήταν τα 
γράμματα των θεατών, «μια ανταπόκριση που θέρμανε ό
λη μου την ψυχή, έδωσε νόημα σ’ ότι έκανα και ενίσχυσε 
την πεποίθηση μου ότι έχω δίκιο και ό,τι τίποτα δεν είναι 
τυχαίο στο δρόμο που διάλεξα». Αυτός ο δρόμος, ο σπαρ
μένος από μοναξιά και νοσταλγία, που τον οδήγησε να ε
ρευνήσει, όσο κανένας άλλος, τα μύχια της ανθρώπινης 
ύπαρξης, γέννησε αριστουργήματα. Από την πρώτη του

βραβευμένη ταινία «Τα 
παιδικά χρόνια του Ιβάν»
(1962), που πολεμήθηκε
για την....αντιπολεμική
της στάση, έως τον αυ- 
τοβιογραφικό «Καθρέ
φτη» καιτο «Σολάρις» ό
που καταθέτει την άπο
ψη του για την πολιτικο
ποιημένη τέχνη. Οι άλ
λες του ταινίες είναι: «Α- 
ντρέι Ρουμπλιόφ»,
«Στάλκερ», «Νοσταλ
γία», και «Θυσία».

Ο Μανώλης Μαγα- 
λοοικονόμου, ένας α
πό τους σκαπανείς 
του ελληνικού φωτορεπορτάζ πέθανε σε ηλικία 100 
χρόνων. Μαζί με τα αδέλφια του Κωνσταντίνο κα ι 
Χαράλαμπο είχαν ανοίξει το πρώτο τους κατάστημα 
στην οδό Άνθιμου Γαζή, μετά την καταστροφή της 
Σμύρνης.«Κυνηγός των ειδήσεων» ο Μεγαλοοικονό- 
μου υπήρξε μία προσωπικότητα της ελληνικής φω
τογραφίας και το αρχείο του περιλαμβάνει ανεκτί
μητα ντοκουμέντα. Φωτογράφισε όλες τις μεγάλες 
προσωπικότητες του ελληνικού 20ου αιώνα και α
ποθανάτισε σημαντικά γεγονότα. Ήταν προσωπι
κός φωτογράφος του Ελευθέριου Βενιζέλου και υ
πήρξε ο πρώτος πρόεδρος της Ένωσης Φωτορε
πόρτερ και Κινηματογραφιστών. Οργάνωσε την Κι
νηματογραφική Υπηρεσία Στρατού και αργότερα 
ως παραγωγός γύρισε ορισμένες από τις  πρώτες 
ελληνικές ταινίες. Η προσφορά του Μανώλη Μεγα- 
λοοικονόμου στην τεκμηρίωση του ελληνικού 20ού 
αιώνα είναι μεγάλη και αναγνωρισμένη.

Ε ξήντα χρόνια ποι
ητικής δημιουρ
γίας συμπλήρωσε 
στη ζωή ο Οδυσσέ- 

ας Ελύτης. Δεκαεπτά 
συλλογές σημάδεψαν τη 
πορεία του ανθρώπου 
που έγραφε ως το θάνα
το του, στα 1996. Χρειά
στηκε να περάσουν αρκε
τά ακόμη χρόνια για να ε 
τοιμαστεί από τις εκδόσεις 
Ίκαρος το opus magnum 
του ποιητή σύμφωνα με την 
επιθυμία του. Το βιβλίο Ο- 
δυσσέας Ελύτης ΠΟΙΗΣΗ, 
βρίσκεται στις προθήκες και 
μας περιμένει. «Είναι μια έκ
δοση που σχεδίαζε ο ίδιος 
για μετά το θάνατο του» ανα
φέρουν οι άνθρωποι του Ίκα

ρου. «Δεν ήθελε όσο ζούσε να υπάρχουν 
τα Άπαντα του, αλλά σκεφτόταν να φτια
χτεί μετά το θάνατό του μια μικρή χρη
στική έκδοση, χωρίς τίποτε το μνημεια
κό. Καθώς ο ίδιος ήταν χαμηλών τόνων 
σε όλη του τη ζωή, θεωρούσε πως το 
έργο μιλάει από μόνο του. Το όνειρο 
του ήταν να γίνει ένα βιβλίο που να μπο
ρεί κανείς να το μεταφέρει, να το έχει 
μαζί του εύκολα».

Και το βιβλίο με την Ποίηση, είναι 
τώρα δικό μας, το Δώρο του Ελύτη 
προς όλους μας, να μας παραστέκε
ται, να μας περιμένει, να μας συντρο
φεύει.

«Όποιος μπορεί και φορτίζει την 
ερημιά

έχει ακόμη ανθρώπους μέσα 
του».

Οδυσσέας Ελύτης; «Μαρία Νε
φέλη»
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■ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ TOY 
ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 
ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

στη σύνοδο, από το 2000 έως και το 2002 έχουν συγκε
ντρωθεί και καταστραφεί 150.000 όπλα στην Αλβανία, 
78.000 στην Βουλγαρία και 52.000 στις χώρες της πρώην 
Γ ιουγκοσλαβίας.

Η θεωρία «Σπασμένα Παράθυρα» του εγκληματολό- 
γου Τζωρτζ Κέλλινγκ, μέχρι το 1990 είχε περάσει 
από τους αρμόδιους φορείς (Δήμοι - Αστυνομία 

κ.λπ.) απαρατήρητη ως ανεφάρμοστη και εξωπραγματι
κή, σχετικά με την μείωση της εγκληματικότητας. Άρχι
σε όμως να εφαρμόζεται, αφού είχαν εξαντληθεί όλα τα 
άλλα μέσα απ’ την Αστυνομία της Ν. Υόρκης, για πάτα
ξη μορφών εγκληματικότητας στους σταθμούς των 
υπογείων σιδηροδρόμων.

Η θεωρία «Σπασμένα Παράθυρα» συνίσταται συνοπτι
κά στην υπόθεση ότι: αν παραμείνει ατιμώρητος ο δρά
στης που έσπασε ένα παράθυρο, είναι σημάδι ότι κανείς 
δεν ενδιαφέρεται να επιβάλλει ποινή στο δράστη. Η ατι
μωρησία αυτή θα οδηγήσει άτομα με παραβατική συμπε
ριφορά σε διάπραξη σοβαροτέρων αδικημάτων. Έτσι, 
λοιπόν, η Αστυνομία άρχισε να εφαρμόζει το Νόμο (στη- 
ριζόμενη στη θεωρία του Κέλλινγκ) και σε άτομα που διέ- 
πρατταν πταίσματα όπως π.χ. αναγραφή συνθημάτων σε 
δημόσιους χώρους, παραβίαση πταισματικών διατάξε
ων, ρύπανση, ηχορύπανση κ.τ.λ. δείχνοντας μηδενική α
νοχή στο έγκλημα.

Με αυτόν τον τρόπο η διάπραξη μικρών αδικημάτων 
που περνούσε απαρατήρητη και οδηγούσε σε σοβα
ρότερα εγκλήματα, περιορίσθηκε σημαντικά και το α
ποτέλεσμα ήταν μέχρι το 1996 η εγκληματικότητα να 
μειωθεί κατά 75%.

Christian Science Monitor

i

TO ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 
ΕΜΠΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Βεσσαλονίκη: Το οργανωμένο έγκλημα και η διαφθο
ρά αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο για την έλευ
ση επενδυτών ατά Βαλκάνια, όπως προκύπτει από 
τις εκτιμήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διήμερη σύ

νοδο του Συμφώνου Σταθερότητας, η οποία πραγματο
ποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Ο συντονιστής του Συμφώνου Σταθερότητας 
κ.Έρχαρντ Μπούσεκ μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο 
πλαίσιο των εργασιών της συνόδου, είπε ότι οι δυνατότη
τες για εύκολες επενδύσεις στα Βαλκάνια πέρασαν ανε
πιστρεπτί και εξήγγειλε εκστρατεία για την προσέλκυση 
επενδυτών. Μάλιστα, πρόκειται για το θέμα αυτό να ορ
γανωθούν δύο διασκέψεις, η πρώτη στο Σεράγεβο και η 
άλλη στο Βελιγράδι.

Η υφυπουργός Εξωτερικών της Γιουγκοσλαβίας κ.Γέ- 
λιτσα Μίνιτς, αναφερόμενη στο θέμα της οικονομικής α
νάπτυξης των Βαλκανίων, είπε ότι «αν δεν πετύχουμε την 
καταστολή του οργανωμένου εγκλήματος δεν πρόκειται 
να γίνουμε ελκυστικοί στους επενδυτές».

Στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας σχετικά με 
την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, στο Βελιγρά
δι, λειτουργεί γραφείο που κατευθύνει τη συγκομιδή και 
καταστροφή ελαφρών όπλων.

Όπως προκύπτει από στοιχεία που παρουσιάστηκαν

■ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ 500 ΕΥΡΩΑΣΤΥΝΟΜΟΙ 
ΣΤΗ ΒΟΣΝΙΑ

Από τις αρχές του έτους τη διοικητική ευθύνη της 
Βοσνίας, την οποία είχαν τα Ηνωμένα Έθνη, ανέλα
βε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μετά από 10 ολόκληρα χρόνια η Αποστολή του ΟΗΕ 
στη Βοσνία τερματίστηκε με τη λήξη του έτους 2002. Την 
ευθύνη του εκσυγχρονισμού και της μεταρρύθμισης αυ- 
τήςτης χώρας ανέλαβεπλέονη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευ
ρωπαϊκή αστυνομική δύναμη περιλαμβάνει περίπου 500 
αστυνομικούς από πολλές χώρες, οι οποίοι θα αναπτυ
χθούν στη χώρα μαζί με ντόπιους συναδέλφουςτους. Με
ταξύ αυτών είναι και 10 Έλληνες. Η ευρωπαϊκή αποστολή 
είναι η πρώτη του είδους που οργανώνει η Ε.Ε. και θα 
διαρκέσει μέχρι το 2005.

Ο Δανός επικεφαλής της αστυνομίας του ΟΗΕ, Σβεν 
Φρέντρικσεν, θα ηγείται καιτης ευρωπαϊκής αστυνομίας. 
Υποσχέθηκε, μάλιστα, να βοηθήσει στο σχηματισμό α
στυνομικής δύναμης που θα «υπηρετεί και θα προστα
τεύει όλους τους ανθρώπους άνευ όρων, ανεξάρτητα α
πό την εθνικότητά τους». Τις δηλώσεις αυτές έκανε κατά 
την ομιλία του στηντελετή παράδοσης, που έγινε στο πα
λιό αρχηγείο του ΟΗΕ στο Σεράγεβο.

Ο Διοικητής της Βοσνίας, Πάντι Ασντάουν, τον οποίο 
διόρισε η διεθνής Ένωση, ζήτησε από τους Βόσνιους πο
λιτικούς να επισπεύσουν τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις 
και να διευρύνουν τις ιδιωτικοποιήσεις.

34 ΤΟΝΟΙ ΑΝΥΔΡΙΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩ 
ΓΗ ΗΡΩΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ 

ΣΤΗ ΒΟΣΝΙΑ

Ιριάντα τέσσερις τόνους όξινου ανυδρίτη, ουσίας που 
χρησιμοποιείται για την παρασκευή καθαρής ηρωί
νης, ανακάλυψαν σε αποθήκη της εταιρίας «Lukavac- 
trans», στο Λούκαβατς της Βοσνίας, οι άνδρες της κρο- 

ατομουσουλμανικής αστυνομίας.
Το υπουργείο Εσωτερικών της Κροατομουσουλμανι- 

κής Ομοσπονδίας ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν τρεις 
άνδρες, κατοίκους της Τούζλα, με την κατηγορία της πα
ράνομης εισαγωγής και αποθήκευσης της επικίνδυνης 
ουσίας. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι ο όξινος ανυδρί- 
της έφτασε στη Βοσνία από το Μεξικό και έπρεπε να με
ταφερθεί στη Σερβία.

Η πολύτιμη «λεία» της Κροατομουσουλμανικής Ομο
σπονδίας κεντρίζει σήμερα το ενδιαφέρον όλων των βοσ- 
νιακών μέσων ενημέρωσης. Η κροατομουσουλμανική ε
φημερίδα «Dnevni Avaz», σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμά 
της, αποκαλύπτει, επικαλούμενη έμπιστες πηγές, ότι 150 
βαρέλια με όξινο ανυδρίτη έφτασαν στην αποθήκη της 
«Lukavac-trans» πριν από ένα μήνα και αυτές τις μέρες έ
πρεπε να μεταφερθούν μέσω της Μπιέλινα στη Σερβία, ό
που σημειωτέων, την περασμένη εβδομάδα η σέρβική α
στυνομία, σε συνεργασία με την αμερικανική υπηρεσία 
δίωξης ναρκωτικών και την INTERPOL ανακάλυψε το με-
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γαλύτερο, όπως υποστηρίζει, παράνομο εργο
στάσιο συνθετικών ναρκωτικών στην Ευρώπη.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑ- 
I ΛΕΙΑΣ

ΣΤΟ ΧΙΟΡΟΟΥ

Οι βρετανικές αρχές ενίσχυσαν την ασφά
λεια του αεροδρομίου Χίθροου του Λονδί
νου με 400 στρατιώτες, για να αποτρα
πούν απόπειρες τρομοκρατικών επιθέσεων 

στο μεγαλύτερο αερολιμένα της Ευρώπης σε 
αριθμό διακίνησης επιβατών.

Η Scotland Yard και το υπουργείο Αμυνας α
νακοίνωσαν ότι από σήμερα άνδρες του στρα
τού κάνουν περιπολίες στο χώρο του αερο
δρομίου στο πλαίσιο της «ενίσχυσης των μέ
τρων ασφαλείας» εν όψει των εορτασμών της 
μουσουλμανικής γιορτής της Θυσίας, στη μνή
μη της θυσίας του Αβραάμ.

Η αστυνομία εκφράζει φόβους ότι μέλη της οργάνω
σης Αλ-Κάιντα θα επωφεληθούν από τις γιορτές για να ε
ξαπολύσουν τρομοκρατική επίθεση.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ 

ΙΝΤΕΡΠΟΛ ΣΤΗΝ 71η ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 
ΣΤΟ YAUNDE ΤΟΥ ΚΑΜΕΡΟΥΝ.

0 Αρχηγός της Ισπανικής Αστυνομίας Agustin Diaz de 
Mera στην εισήγησή του την πρώτη ημέρα της Γενι
κής Συνέλευσης, εξέθεσε στους αντιπροσώπους 

όλων των χωρών, την κατάσταση που υπάρχει στην 
Ισπανία σχετικά με την τρομοκρατία και τον συντονι
σμένο αγώνα ενάντια σ' αυτό το φαινόμενο.

Αναφέρθηκε στη σοβαρότητα του προβλήματος επι- 
σημαίνοντας ότι είναι «ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με 
όλη την ανθρωπότητα και όχι μόνο με μία ή μερικές χώ
ρες». Γιατον παραπάνω λόγο πρότεινε σαν αναγκαία μια 
συντονισμένη δράση, σφαιρική, περιφερειακή και αμφί- 
δρομη, με στενή συνεργασία ανάμεσα σε διάφορες χώ
ρες στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας.

Εξέθεσε τις εμπειρίες της Ισπανικής Αστυνομίας και 
τον αγώνα της κατά των αυτοχθόνων τρομοκρατικών ο
μάδων ΕΤΑ και GRAPO, καθώς επίσης και ενάντια στις 
διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις με πρωταγωνιστικό 
ρόλο δράσης, όπως τις AL QAEDA, GIA και GSPC- Ομά
δα Salafista

Στη συνέχεια προσκάλεσε όλους τους παρευρισκόμε- 
νους να δράσουν προληπτικά ενάντια σε κάθε οργανω
μένο λογισμικό σύμπλεγμα που χρησιμοποιούν για κάλυ
ψη καθώς και σε κάθε οικονομικό κύκλωμα και δίκτυο υ
ποστήριξης.

Για τα κατευθυνόμενα κτυπήματα των τρομοκρατικών 
ομάδων είπε, ότι έχουν χαρακτήρα υπονόμευσης και δη
μιουργίας πανικού με άμεσο στόχο να δημιουργήσουν 
μια κοινωνική και προπαγανδιστική σύγκρουση ανεξάρ
τητα από τις άλλες παρενέργειες που προκύπτουν από το 
ίδιο το αποτέλεσμα.

Σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορι

κής ανέφερε ότι την έχει αναλάβει η Ισπανική Πολιτοφυ
λακή, η οποία παρέχει επαρκείς εγγυήσεις σ’ αυτόν τον 
τομέα. Τις ανωτέρω εγγυήσεις παρέχει η Πολιτοφυλακή 
μέσα από τη Μονάδα Καταπολέμησης Εγκλημάτων Υψη
λής Τεχνολογίας που διαθέτει και η οποία είναι ενσωμα
τωμένη στην Κεντρική Επιχειρησιακή Μονάδα της Δικα
στικής Αστυνομίας.

Τέλος, αναφερόμενος στη μετανάστευση και τη Δημό
σια Ασφάλεια επεσήμανε ότι λίγα κοινωνικά φαινόμενα έ- 
χουντόσο μεγάλη σημασία για το μέλλοντης Ισπανίας ό
σο η μετανάστευση. Αναφέρθηκε στο μεγάλο αριθμό των 
ξένων μεταναστών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα του, 
ο οποίος, ενώ το 1993 ανερχόταν σε 400.000, το 2000 έ- 
φθασε σχεδόν τις 900.000. Στους ανωτέρω αριθμούς δεν 
περιλαμβάνονται οι παράνομοι μετανάστες. Για τους Κοι
νοτικούς πολίτες που διαμένουν στην Ισπανία είπε ότι 
φτάνουντο 1 % του συνολικού πληθυσμού.

ΚΟΣΟΒΟ: ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ ΑΛΒΑΝΟΙ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

[το εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσουν το κα
λοκαίρι έντεκα Αλβανοί αστυνομικοί του Κοσσυφο
πεδίου, με την κατηγορία της εν ψυχρώ δολοφονίας 
ενός πρώην Αλβανού αστυνομικού και τεσσάρων μελών 

της οικογένειάς του.
Οι τέσσερις από τους έντεκα κατηγορούμενους 

είναι εν ενεργεία αστυνομικοί του Σώματος Προστα
σίας του Κοσσυφοπεδίου, σώμα που σχηματίστηκε 
τον Ιούνιο του 1999 και αγκάλιασε τα πρώην μέλη 
του UCK. Οι υπόλοιποι είναι υπάλληλοι της τοπικής 
αστυνομίας του Κοσσυφοπεδίου. Κατηγορούνται ό
τ ι το 2001 έστησαν ενέδρα στην περιοχή του Γκό- 
γκοβατς, στο κεντρικό Κοσσυφοπέδιο, και άνοιξαν 
πυρ κατά του αυτοκινήτου στο οποίο εκείνη την ώρα 
επέβαινε ο πρώην αστυνομικός Χάμζο Χάιρα, με τη 
σύζυγό του και τα τέσσερα παιδιά τους. Μόνο ένα 
παιδί επέζησε την επίθεση.

Τη διετία 1998-1999 ο Χάιρα υπηρετούσε στη σέρβική 
αστυνομία στο Κοσσυφοπέδιο και μαζί με τους Σέρβους 
συναδέλφους του αγωνίστηκε κατά του UCK.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Ιιαίτερα επικίνδυνοι αποδεικνύονται τον τελευταίο 
καιρό οι....πεζοί που εμφανίζουν την τάση να βρωμί- 
ζουν με κάθε τρόπο τους δρόμους του Χονγκ Κονγκ, 

παρά την ισχύουσα σχετική αστυνομική απαγόρευση. 
Ένας διαβάτης επιτέθηκε πρόσφατα κατά ενός αστυνο
μικού. όταν ο τελευταίος τον επέπληξε για την ενέργεια 
του να απαλλαγεί από το....περίσσιο σίελο του χρησιμο
ποιώντας ως χαρτομάντιλο το....πεζοδρόμιο. Εξαιτίας 
της αύξησης τον τελευταίο καιρό παρόμοιων κρουσμά
των, η κυβέρνηση αποφάσισε να εκπαιδεύσει 10.000 
αστυνομικούς στις πολεμικές τέχνες, προκειμένου να 
μπορούν εφεξής να....βάζουν στη θέση του κάθε παρα
βάτη ο οποίος, συν τοις άλλοις, θα καλείται να καταβά
λει πρόστιμο ύψους 80 ευρώ, αν ρυπαίνει καθ’ οιονδή- 
ποτε τρόπο το περιβάλλον.

[ναν από τους πιο ακραίους και επώδυνους τρόπους 
υιοθέτησε ο δΟχρονος άνεργος κάτοικος της Ρώμης, 
Ρομπέρτο Σερσελέτα, προκειμένου να εκφράσει την 
αντίθεση του σε πρόσφατο μέτρο που έλαβε η δημοτι

κή Αρχή. Το Δ.Σ της «Αιώνιας Πόλης» αποφάσισε η πε
ρισυλλογή των νομισμάτων που οι επισκέπτες ρίχνουν 
στο νερό του ιστορικού σιντριβανιού Φοντάνα ντο Τρέ- 
βι, να γίνεται καθημερινά και όχι κάθε Δευτέρα που 
ίσχυε έως τώρα. Το γεγονός αυτό εξόργισε τον Σερσε
λέτα, ο οποίος αυτοτραυματίστηκε, χαράσσοντας μ’ 
ένα ξυράφι το στομάχι του, καθώς ο δΟχρονος αμφι
σβητεί ότι τα χρήματα προορίζονται για φιλανθρωπι
κούς σκοπούς, ενώ παράλληλα η περισυλλογή των νο
μισμάτων από το σιντριβάνι αποτελούσε γ ι’ αυτόν το βα
σικό βιοποριστικό του μέσο.

Κιρότερη τύχη απ' αυτή ενός αδέσποτου σκύλου επι
φύλαξαν οι χωρικοί του Κόρας Πάρα, στο Ουτάρ 
Πραντές της Ινδίας, σε 4χρονο κοριτσάκι, που άθε
λα του υπέπεσε σε δύο «θανάσιμα αμαρτήματα». Γεν- 

νήθηκε αφενός γυναίκα και αφετέρου υστερημένη 
πνευματικά. Οι χωρικοί δεν χρειάζονταν τίποτα περισ
σότερο για να την καταδικάσουν σε θάνατο. Με τη «δι
καιολογία» ότι «είναι δαιμονισμένη», την έδεσαν από το 
λαιμό, γυμνή έξω από ένα τζαμί «για να φύγουν τα κακά 
πνεύματα από μέσα της», χωρίς φαγητό και νερό. Τρεις 
μέρες μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας από μέρους μέ
λους ανθρωπιστικής οργάνωσης, που ξυλοκοπήθηκε 
άγρια γι’ αυτήν του την πράξη, το κοριτσάκι πέθανε. Κα
νείς δεν το θέλησε.....κανείς δεν το αγάπησε...... κανείς
δεν ήξερε το όνομα του.......

Ε ντυπωσιακή είναι η δύναμη της θέλησης του 24χρο- 
νου Ρώσου Ιγκόρ Ουσακόφ, ο οποίος αν και ανάπη
ρος από τροχαίο δυστύχημα το 1996, ανέβηκε πρό

σφατα το όρος ΜακΚίνλεϊ της Αλάσκας αφού κατάφερε 
να σύρει το βάρος του σε πλαγιές έως και 4δ μοιρών. Ο 
Ουσακόφ, που εκπαιδεύεται να γίνει προγραμματιστής 
Η/Υ, και ο συμπατριώτης του Γκριγκόρι Τσαρκόφ είναι 
οι πρώτοι παραπληγικοί που έφτασαν στην υψηλότερη 
κορυφή της Β. Αμερικής.

Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος Γερμανός 
οδηγός, ο οποίος άφησε το αυτοκίνητο του πάνω 
σ’ ένα πεζοδρόμιο, κάτω από το οποίο «έχασκε» 

γκρεμός και απομακρύνθηκε απ’ αυτό προκειμένου 
να ανακουφιστεί, αλλά αμέλησε να βάλει χειρόφρε
νο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να γκρεμιστεί και 
να καταστραφεί ολοσχερώς. Όταν συνειδητοποίησε 
τι είχε συμβεί, πονηρά σκεπτόμενος αποφάσισε να 
ισχυριστεί στην αστυνομία ότι έπεσε θύμα κλοπής 
για να βγάλει τα σπασμένα από την ασφάλεια. Φαί
νεται όμως ότι δεν ήταν καθόλου καλός στην υπο
κριτική κι οι αστυνομικοί αντελήφθησαν ότι κάτι δεν 
πήγαινε καλά, γι αυτό και διερεύνησαν ες βάθος την 
υπόθεση, οπότε έμαθαν και τι ακριβώς είχε συμβεί. 
Κατόπιν αυτού, ο αμελής οδηγός βρίσκεται αντιμέ
τωπος με το ενδεχόμενο να πληρώσει πρόστιμο για 
παράνομη στάθμευση στο πεζοδρόμιο και ελλιπή 
ασφάλιση του οχήματος του.

Β γαίνοντας από το σουπερμάρκετ, η 34χρονη Βρε- 
τανίδα Αμάντα Γουέμοπστερ προσπάθησε να βάλει 
εμπρός το αυτοκίνητο της. Όταν αυτό δεν στάθηκε 

εφικτό, κάλεσε την οδική βοήθεια. Φθάνοντας ο υπάλ
ληλος αντιλήφθηκε πως έλλειπε ένα τμήμα του κλειδι
ού, ένας μικροσκοπικός μεταδότης που λειτουργεί ως 
συσκευή ασφαλείας για την εκκίνηση του οχήματος, και 
υπέθεσε ότι το είχε καταπιεί ο γιος της ο οποίος έπαιζε 
πιπιλίζοντας το κλειδί όσο εκείνη έκανε τα ψώνια της. «Η 
γυναίκα πήρε τον μικρό Όσκαρ στην αγκαλιά της, με 
τρόπο που η κοιλιά του ακουμπούσε στο τιμόνι, και γύ
ρισε το κλειδί. Προς μεγάλη έκπληξη, το αυτοκίνητο ξε
κίνησε» δήλωσε ο υπάλληλος που σχολίασε: «Νομίζω 
πως αυτή είναι η καλύτερη μέθοδος για την εξασφάλι
ση του αυτοκινήτου από κλοπές...». Όσον αφορά τον μι
κρό δεν χρειάστηκε να υποστεί καμία επέμβαση. Η φύ
ση έκανε τη δουλειά της και το κλειδί βρέθηκε πάλι στα 
χέρια της μητέρας του και λειτούργησε όπως και πριν.

ικόνες από βίντεο τριών παιδιών ηλικίας 6, 7, 9 
ετών, που τοποθέτησαν σε σιδηροδρομική γραμμή 
καρότσι από σούπερ μάρκετ, ελαστικά, τσιμεντόλι

θους, και άλλα αντικείμενα, ελάχιστα λεπτά πριν από 
τη διέλευση της επιβατικής αμαξοστοιχίας η οποία 
εκτελούσε το δρομολόγιο Λίβερπουλ-Μάντσεστερ, 
έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρμόδιες για τον τομέα 
Μεταφορών βρετανικές αστυνομικές αρχές. Όπως 
έγινε γνωστό, από εκείνο το κομμάτι της γραμμής 
περνούν 4 τρένα κάθε ώρα, με ταχύτητα που μπορεί 
να ξεπεράσουν τα 120χλμ/ώρα. Τα χειρότερα απο
φεύχθηκαν επειδή κάποιος ειδοποίησε την αστυνομία. 
Το ίδιο άτομο φρόντισε να «τραβήξει» και το βίντεο. 
Εναντίον των παιδιών δεν μπορεί να ασκηθεί δίωξη λό
γω του νεαρού της ηλικίας, έγιναν όμως οι απαραίτη
τες συστάσεις προς τους γονείς.

Μ ία νέα μέθοδος αποπροσανατολισμού του....πό
νου που προκαλεί στον ασθενή ο οδοντιατρικός 
τροχός εφαρμόζει εδώ και λίγους μήνες με μεγά

λη επιτυχία ο Νεοϋορκέζος οδοντίατρος Τζέι Νόιχα- 
ους. Οι ασθενείς του έχουν τη δυνατότητα να απολαμ
βάνουν κατά τη διάρκεια φροντίδας των δοντιών τους 
σπότ τον Δρ Ζει ένα χαλαρωτικό μασάζ στις πατούσες 
τους από μία εξειδικευμένη ρεφλεξογόνο, η οποία κα-
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ταφέρνει με τη χρήση διαφόρων αιθέριων ελαίων να 
μειώνει την ένταση και τον πόνο των....μελλοθανάτων 
στην «ηλεκτρική καρέκλα» του Αμερικανού οδοντιά
τρου. Επίσης, τους παρέχεται η δυνατότητα να....μου
λιάζουν ταυτόχρονα τους καρπούς τους σε δύο δοχεία 
που περιέχουν ένα ειδικό και φιλικό προς το δέρμα μα
λακτικό υγρό.

Ένας άλλος συνάδελφος του Δρ Ζει έχει τοποθε
τήσει πάνω από την πολυθρόνα των ασθενών μια ο
θόνη υγρών κρυστάλλων, στην οποία οι ασθενείς 
μπορούν να παρακολουθούν σε DVD την ταινία της α- 
ρεσκείας τους, ενώ στο ψυγείο του υπάρχει πάντα έ
να κέικ, από το οποίο προσφέρει ένα κομμάτι στο τέ 
λος στους ασθενείς του.

0 άνθρωπος ήταν πραγματικός «βιβλιοφάγος», 
αφού δεν διάβαζε απλώς όσα περισσότερα βιβλία 
μπορούσε, αλλά παράλληλα ήθελε να τα αποθη

κεύει, έστω και αν δεν ήταν δικά του. Ο λόγος για έναν 
85χρονο συνταξιούχο από το Λος Άντζελες των ΗΠΑ, 
ο οποίος ήταν τακτικός θαμώνας των τοπικών βιβλιο
θηκών αλλά κάθε φορά, που διάβαζε ένα βιβλίο, εκεί
νο έπειτα από λίγο γινόταν άφαντο. Ο άνθρωπος είχε 
εξυφάνει ολόκληρο σενάριο δράσης, αφού πρώτα 
έπαιρνε στο σπίτι το βιβλίο από τη δανειστική βιβλιο
θήκη, τού αφαιρούσε την ταινία ασφαλείας και το επέ
στρεφε κανονικά στον προκαθορισμένο χρόνο. Την 
επομένη φορά που το δανειζόταν ήταν ανεπιστρεπτί. 
Μια του κλέφτη όμως, δύο του κλέφτη, ο υπάλληλος 
μιας βιβλιοθήκης τον υποψιάστηκε όταν άρχισαν να 
περιορίζονται τα αντίτυπα των βιβλίων, τα οποία προ
τιμούσε ο συνταξιούχος. Όταν μετά την αποκάλυψη 
του οδηγήθηκε στο δικαστήριο, ο ιδιόμορφος αναγνώ
στης δεν αρνήθηκε την ενοχή του. Καταρρακώθηκε 
όμως όταν άκουσε την ποινή του: του απαγορεύτηκε η 
είσοδος σε όλες τις βιβλιοθήκες. Αυτή η ποινή, όπως 
δήλωσε αργότερα ο δικηγόρος του ήταν η χειρότερη 
κι απ' τη φυλακή. Γι’ αυτόν η αποξένωση από τη βι
βλιοθήκη ισοδυναμεί με ιδιότυπη φυλακή

Ο ι χοίροι εκτρέφονται για να καταλήξουν κάποια 
στιγμή στο ανθρώπινο τραπέζι. Και σε καμία περί
πτωση το αντίστροφο. Παρ' όλα αυτά συνέβη το 

απίθανο στη Λευκορωσία, όταν το εκτρεφόμενο γου
ρούνι έφαγε(!) την εκτροφέα του, επειδή προφανώς 
αμελούσε να το ταΐσει. Σύμφωνα με τα όσα λένε οι γεί
τονες της χοιροτρόφου, η γυναίκα τάιζε το ζωντανό 
όποτε το θυμόταν κι επειδή ενδεχομένως άργησε κά
μποσο να το θυμηθεί, το γουρούνι της «λύσσαξε» στην 
πείνα, με αποτέλεσμα όταν θυμήθηκε να το ταΐσει, να γί
νει η ίδια τροφή στο στόμα του. Το εν λόγω επεισόδιο 
μεταδόθηκε από το ρωσικό πρακτορείο Ιντερφάξ, χωρίς 
ωστόσο να δίνονται περισσότερες πληροφορίες για τον 
ανθρωποβόρο χοίρο.

ίια τη μάστιγα του έιτζ στην Αφρική δεν χρειάζεται 
εμείς να πούμε πολλά. Το θέμα φιλοξενείται σε 
πληθώρα δημοσιευμάτων τις τελευταίες μέρες, λό
γω έξαρσης της νόσου. Αυτό που προκύπτει ξανά και 

ξανά απ’ όλα αυτά είναι ότι το βάρος της ανακοπής

της μάστιγας πρέπει να πέσει στην πρόληψη. Στη Ζά
μπια, λοιπόν, η οποία επίσης αντιμετωπίζει σοβαρό 
πρόβλημα, έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα 
πρόληψης με τη βοήθεια των ταξιτζήδων. Με το που 
μπαίνει ο επιβάτης στο ταξί, ο οδηγός, πριν ακόμη θέ
σει σε λειτουργία το ταξίμετρο, του βάζει στο χέρι 
προφυλακτικά κι ακολουθεί η σχετική ενημέρωση δω
ρεάν. Ο οδηγός του ταξί, ο οποίος έχει περάσει προη
γουμένως από σεμινάριο, πληροφορεί τον ταξιδιώτη 
για τις συνέπειες του έιτζ για το τι πρέπει να προσέχει 
και τι να αποφεύγει ο ενδιαφερόμενος, για να μην πέ
σει στα δίχτυα του. Το όλο πρόγραμμα ανήκει στη 
σφαίρα των δραστηριοτήτων της Διεθνούς Ένωσης 
κατά του Έιτζ και στοχεύει να προστατεύσει τους του
ρίστες από τον ιό, αφού στη Ζάμπια το 31% των ενηλί
κων έχει προσβληθεί από τον HIV.

Ο ι συνταγές της δεν επιδέχονταν αμφισβήτηση, 
αλλά ούτε η μαγειρική της τέχνη. Η ταβερνιάρισ- 
σα από το Αουερμπαχ της Σαξονίας ήταν απόλυ

τη έπ’ αυτού. Γι’ αυτό και όταν κάποιος ανυποψία
στος πελάτης της τόλμησε να αμφισβητήσει τη νο
στιμιά του φαγητού της, αρνούμενος μάλιστα να πλη
ρώσει τα 7,06 εύρο που το χρέωσε γ ι’ αυτό, εκείνη 
έφθασε στα δικαστήρια, διεκδικώντας όχι μόνο τα 
χρήματα της, αλλά κυρίως και πρωτίστως τη χαμένη 
της τιμή στην κουζίνα. Για κακή της τύχη, ωστόσο, το 
δικαστήριο που εκλήθη να κρίνει την υπόθεση δεν τη 
δικαίωσε. Δικαίωσε, αντιθέτως, τον πελάτη και απέρ- 
ριψε την αγωγή της ταβερνιάρισσας, η οποία δεν 
μπόρεσε να αποδείξει τη νοστιμιά του φαγητού της 
ούτε την αρτιότητα της οικογενειακής της συνταγής 
και αναγκάστηκε να φύγει ταπεινωμένη και απογοη
τευμένη από το δικαστήριο.

Ο ταν δεν πάει το βουνό στον Μωάμεθ, πάει ο Μωά
μεθ στο βουνό» λέει μια λαϊκή μας παροιμία, τη σο
φία της οποίας φαίνεται ότι επιχειρούν να εφαρ

μόσουν οι τοπικές αστυνομικές αρχές του Σπρίνγκφιλ- 
ντ στην αμερικανική Μοντάνα. Σε μια προσπάθεια τους 
να μειώσουν την εγκληματικότητα, τις ληστείες τραπε
ζών και άλλες συναφείς άνομες δραστηριότητες, αρ
κετές επιχειρήσεις με τη συνδρομή και τη σύμφωνη 
γνώμη των αστυνομικών και ασφαλιστικών Αρχών ζη
τούν ευγενικά από τους πελάτες τους να εισέρχονται 
ακάλυπτοι στον χώρο των τραπεζών, ταμείων, και άλ
λων συναφών ιδρυμάτων. Αναρτούν δηλαδή επιγρα
φές με τις οποίες καλούν το κοινό να βγάζει καπέλο 
και γυαλιά, όταν εισέρχονται στα παραπάνω ιδρύματα, 
έτσι ώστε να καταγράφεται καθαρά στις κάμερες η 
φυσιογνωμία του εισερχόμενου στον χώρο. Όποιος 
δεν έχει τίποτα να φοβηθεί θα το πράξει, όποιος, 
όμως, εισέρχεται με κακό σκοπό θα επιχειρήσει να 
κρυφτεί κι έτσι θα εντοπίζονται οι δράστες εκ των προ- 
τέρων. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι θα επιτευχθούν 
και τα επιθυμητά αποτελέσματα, αφού κάποιοι ενδε
χομένως να αρνηθούν την υποχρεωτική.....αποκάλυ
ψη της, παρότι δεν έχουν κακό σκοπό. Δεν παύει πά
ντως να είναι μια ανώδυνη.....αρχή μιας προσπάθειας
αποτροπής της εγκληματικότητας.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Οριζόντια

1. Ένας από τους ηρωικούς Αστυνομικούς θύματα 
εγκληματιών (πριν 20 χρόνια στη Ν. Σμύρνη).

2. Γιος του Αδάμ β. Μόριο λέξεων.
3. Άφωνα έργα β. Όλοι την επιζητούν ιδιαίτερα οι 

ανακριτικοί υπάλληλοι.
4. Έξω Εγγλέζων β. Ιδιαίτερα επικίνδυνη η αντιμετώ

πιση (για τους Αστυνομικού) αυτού του κακοποιού.
5. Ένα άκρο μας.
6. Όλοι οι ένοπλοι έχουν φυλάξει β. Παράγγελμα 

σκοπού.
7. ΚΑΝΟΕ ... ολυμπιακό άθλημα β. Εθνικό Ίδρυμα 

Ραδιοφώνου.
8. Αξιοκρατικό συμβούλιο επαγγέλματος β. Όχι ανή

θικο.
9. Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης β. Μισό 

επτά.
10. Λόγος τροχαίας παράβασης.
11. Ιταλική κατάφαση β. Βουνό (καθ).

Κάθετα

1. Ήρωαςτου 1821
2. Κυρίως τα μωρά το τρώνε β. Βελτιώνει ο Άγγλος 

μετρητής γ. Γνωστές ακτίνες.
3. Νότα αλλά και αγενής προσφώνηση β. Κάτω από 

τη γη.
4. Απαραίτητο στο τραπέζι μας.
5. Σύμφωνο διαίρεσης β. Συντομογραφία κυρίου σε 

εγγραφή.
6. Δωρεάν ενέργεια β. Μισό ποτό.
7. Όλοι τα έχουμε κάνει β. Ατέλειωτη θλάση.
8. Ίδιες (καθ.) β. «... μνηστος» αξέχαστος όπως (1α 

οριζ.).
9. Οι πίτσες αυτές είναι νοστιμότερες.
10. Έλλη ... δημοσιογράφος β. Μεταβολή κατά

σταση

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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(To σταυρόλεξο μας έστειλε ο Αρχ/κας Τερζόπου- 
λος Βασίλειος, τον οποίο και ευχαριστούμε).

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Είστε ένας μοντέρνος Σέρλοκ Χολμς; Έχετε μέσα 
σας τη φλέβα για να γίνετε ένας δαιμόνιος ντετέκτιβ; 
Σας συναρπάζουν οι αστυνομικές ιστορίες; Αν ναι, 
διαβάστε το αστυνομικό πρόβλημα που ακολουθεί, 
υποθέστε ότι εσείς είστε ο Σέρλοκ Χολμς και βρείτε 
τη λύση!

(Οι τέσσεροι πρώτοι θα κερδίσουν από ένα μυθι
στόρημα της Αγκάθα Κρίση... μετά από κλήρωση).

ΤΟ ΒΡΑΧΙΟΛΙ
Οι κρουαζιέρες πάντα σας συγκλόνιζαν. Και όταν το 

ζεύγος Μωρεά σας πρότεινε να τους ακολουθήσετε 
σε μια ονειρική κρουαζιέρα που θα διαρκούσε τρεις 
εβδομάδες, δεν αρνείστε, παρά το γεγονός πως για 
σας δεν θα ήταν ταξίδι αναψυχής αλλά επαγγελματι
κή ρουτίνα. Αποστολή σας, να «φυλάξετε τα κοσμή
ματα της κ. Μωρεά», μιας πανέμορφης γυναίκας που 
πλησίαζε την εικοσιπενταετία. Η «χρυσή περιουσία» 
της Εντίθ είναι δώρο του συζύγου της που της έχει 
αδυναμία. Το ζευγάρι στην κρουαζιέρα θα γιορτάσει 
και τα τρία χρόνια του ευτυχισμένου γάμου του.

Η Εντίθ μετά από επίμονες προσπάθειες, έπεισε 
τον άντρα της να προσλάβουν και κάποιο σωματοφύ
λακα για τις βραδινές τους εξόδους στα λιμάνια (μια 
και εσείς δεν είστε διατεθειμένος να παίξετε και αυτόν 
το ρόλο!).

Ο συνεργάτης σας είναι ένα νέο παιδί γύρω στα 
τριάντα, που συνδέεται με μακρινή συγγένεια με την 
κ. Μωρεά.

Τα πρωινά περνούν πολύ ευχάριστα στο κρουαζιε- 
ρόπλοιο. Εσείς παίζετε ατελείωτες παρτίδες σκάκι με 
το μεσήλικα κ. Μωρεά, ενώ η σύζυγός του απολαμ
βάνει το δροσερό νερό της πισίνας. Μόνο τα μεσημέ
ρια βρίσκετε λίγο χρόνο να διαβάσετε κάποιο βιβλίο, 
όταν ο επιχειρηματίας ξεκουράζεται και η Εντίθ κάνει 
βόλτα στο κατάστρωμα, φορτωμένη με κοσμήματα 
αλλά πάντα κάτω από το προσεκτικό βλέμμα του 
όμορφου σωματοφύλακά της.

Η μέρα της επετείου του ζεύγους έφτασε. Ο κ. 
Μωρεά έχει παραγγείλει, για να κάνει έκπληξη στην 
αγαπημένη του, μια τριώροφη τούρτα στο σεφ του 
πλοίου, και η Εντίθ σας επισκέπτεται νωρίς το από-
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γεύμα για να ζητήσει τα καλύτερα κομμάτια από τη 
συλλογή της. «Πρέπει να είναι όμορφη το βράδυ», 
σας εξομολογείται.

Στο κατάστρωμα συναντάτε το σωματοφύλακα της 
κυρίας, που επιμένει να σας πείσει ότι δεν αισθάνεται 
καλά, νιώθει ζαλάδες, και θα σας παρακαλούσε να 
τον αντικαταστήσετε την ώρα του δείπνου. Η άρνησή 
σας τον ενοχλεί, αλλά δεν κάνει καμία παρατήρηση.

Η τραπεζαρία είναι εντυπωσιακά στολισμένη κι 
εσείς απολαμβάνετε το απεριτίφ σας, παρέα με τον 
«αδιάθετο» νεαρό σωματοφύλακα. Σε λίγη ώρα το 
ζεύγος θα εμφανιστεί κι εσείς πρέπει να αποσυρθεί
τε στην καμπίνα σας, όπου βρίσκονται τα κοσμήματα.

Όμως, κάνετε λάθος... Το μικρό χρηματοκιβώτιο 
στην καμπίνα σας είναι ανοιχτό και τα χρυσαφικά 
έχουν γίνει άφαντα. Στο δάπεδο βρίσκονται πεσμένα 
δύο δαχτυλίδια, ένα βραχιόλι και τρία μαργαριτάρια.

Ο κλέφτης δεν τα μάζεψε πάνω στη βιασύνη του, 
σκέφτεστε... Ξαφνικά αντιλαμβάνεστε πως το βραχιό
λι που βρίσκεται στην καμπίνα σας είναι ολόιδιο με 
αυτό που η Εντίθ σας έχει ζητήσει το μεσημέρι.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πια. Ένοχοι είναι η κ. 
Μωρεά και ο νεαρός σωματοφύλακας. Φτάνετε τρέ
χοντος στην τραπεζαρία και ζητάτε εμπιστειπτκά από 
την Εντίθ να επιστρέφει τα κοσμήματα στη θέση τους 
το αργότερο μέχρι την άλλη μέρα το πρωί, διαφορε
τικά θα το αναφέρετε στο σύζυγό της. Τι σας οδήγη
σε στη σκέψη ότι η κ. Μωρεά και ο σωματοφύλακάς 
της είναι συνένοχοι;

ΛΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΗ
ΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ
Αν στηθεί στις εξόδους 2 ή 5 η πιθανότητα να τον 
συλλάβει είναι 1/8, ενώ αν στηθεί στις εξόδους 3 
ή 4 η πιθανότητα είναι 3/8. Άρα το πιθανότερο εί
ναι ο κακοποιός να βγει από τις εξόδους 3 ή 4.

ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ...

•  Η δίψα της εξουσίας διώχνει τη ντροπή και με
ταβάλλει τον άνθρωπο σε θηρίο. Η ανθρώπινη δόξα 
και εξουσία δεν έχει καμιά αβεβαιότητα, καμιά στα
θερότητα, καμιά νομιμότητα, αλλά τρέχει γρηγορότε
ρα από τον άνεμο και τα νερά των ποταμών και εγκα
ταλείπει έρημους και γυμνούς εκείνους που έχουν 
δελεαστεί και ζαλιστεί από αυτήν. (Ιωάννης Χρυσό
στομος 3ος μ. X. αιών.)

•  Η καρδιά σου είναι ένα μικρό πράγμα, που όμως 
διαρκώς επιθυμεί μεγάλα πράγματα. Δεν αρκεί για το 
γεύμα ενός αετού κι όμως, ολόκληρος ο κόσμος δεν 
είναι αρκετός γι’ αυτή και τα ισχυρά σκιρτήματά 
της.(Βίκτωρ Ουγκώ).

•  Σίγουρος τρόπος για να κάνεις το παιδί σου δυ- 
στυχέστατο είναι το να του ικανοποιείς κάθε φορά 
όλες τις επιθυμίες του. Το κάθε πάθος του, όσο πιο 
πολύ αυτό ικανοποιείται, τόσο και πιο πολύ αναπτύσ
σεται η αδυναμία σας να το ευχαριστήσετε σε κάθε 
περίπτωση. (Ερρίκος Χιούμ).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΟΥΙΖ 1.

Με τις φράσεις «gogito, ergo sum», που σημαίνει 
«Σκέφτομαι, άρα υπάρχω», καθιερώθηκε ως ο πατέ
ρας της σύγχρονης ψυχολογίας. Έζησε τον 16ο αι
ώνα, ποιος είναι; Οι πέντε πρώτοι που θα απαντή
σουν θα κερδίσουν από ένα σχετικό βιβλίο. (Οι νικη
τές θα αναδειχθούν με κλήρωση).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΟΥΙΖ 2.
Φιλόσοφος του 17ου αιώνα. Έμεινε στην Ιστορία 

για τις φράσεις του: «Τα θρησκευτικά λάθη είναι επι
κίνδυνα, τα φιλοσοφικά είναι απλώς γελοία».

Βρείτε ποιος είναι και κερδίστε δύο CD κλασικής ή 
σύγχρονης μουσικής. (Οι νικητές θα αναδειχθούν με 
κλήρωση).
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

ΚΟΥΙΖ (3ο)

Έγραψε τον ψαλμό «Ελέησόν με ο Θεός, κατά το 
μέγα έλεος σου...». Λένε πως ο Θεός δεν βρήκε πιο 
αγαπητό άνθρωπο πάνω στη γη από αυτόν... Οι πέ
ντε πρώτοι που θα απαντήσουν θα κερδίσουν από 
ένα CD παραδοσιακής δημοτικής μουσικής. (Οι νικη
τές θα αναδειχθούν με κλήρωση)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΜΗΝΟΥ

Ο χορός των αμνών.

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΟΛΛΑ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ:

Ιανουάριο:
Βασίλειο, 1. Θεοφάνη, Φώτη, Φωτεινή, 6. Ιωάννη, 

Ιωάννα, 7. Γρηγόριο (του Νύσσης),10. Θεοδόσιο, Θε
οδοσία, 11. Αντωνίου, Αντωνία, 17. Αθανάσιο, 18. Ευ
θύμιο, 20. Γρηγόριο (του Θεολόγου), 25.

Φεβρουάριο:
Συμεών, 3. Παρθένιο, 7. Χαράλαμπο, 10. Βλάση,

11. Μελέτιο, 12. Θεόδωρο, 17. Πολύκαρπο, 23. Πορ- 
φύριο, 26.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 
ΤΕΥΧΟΥΣ . . . .  . .

•  Η απάντηση στο φωτογραφικό κουίζ (1): Απει
κονίζει τον Οιδίποδα που καλείται να λύσει το αίνιγμα 
της Σφίγγας στο έργο του Σοφοκλή «Οιδίπους Τύ
ραννος».

Απάντησαν οι: Πανάγου Σοφία, Γαλανοπούλου Τζέ- 
νη, Χαριζόπουλος Κων/νος, Τσιαλούκης Απόστολος.

•  Η απάντηση στο φωτογραφικό κουίζ (2): Είναι 
ο Άγγλος φιλόσοφος Φράνσις Μπέικον.

Απάντησαν σωστά οι: Γεωργακόπουλος Παναγιώτης.
•  Η απάντηση στο φωτογραφικό κουίζ (3): Μη 

λέγεις παν ό,τι γινώσκεις διότι ο λέγων παν ό,τι γινώ- 
σκει συχνάκις θέλει είπει ό,τι δεν αρμόζει. Μη πράτ
τεις παν ό,τι δύνασαι διότι ο πράσσων παν ό,τι δύνα- 
ται συχνάκις θέλει ποιήσει ό,τι δεν πρέπει, κ.ο.κ.

Απάντησαν οι: Γαλανοπούλου Τζένη, Χαριζόπουλος 
Κων/νος, Τσιαλούκης Απόστολος, Κορδολέμη Σοφία, 
Κορδολέμης Βασίλειος, Κορδολέμης Κων/νος,

Κορδολέμη Νικολέττα, Παπαθανασίου Αναστάσιος, 
Παπαθανασίου Νικόλαος.

(Τα δώρα θα σταλούν μετά από κλήρωση).

Υστερόγραφο:
Υστερόγραφο α) Μπορείτε να στείλετε τ ις  απαντήσεις 

σας με fax στο τηλ. 210-6849352 ή στην ηλεκτρονική διεύ
θυνση του περιοδικού μας. astepi@otenet. gr (είναι απαραί
τητη και η καταχώρηση της ταχυδρομικής σας διεύθυνσης 
ή του τηλεφώνου σας).

Υστερόγραφο β) Στο αστυνομικό πρόβλημα του προη
γούμενου τεύχους δεν δόθηκε η σωστή απάντηση.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Ο Πρέσβης της Ισπανίας Jose MaAlises Sanz, σε 
επιστολή που έστειλε προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Α
στυνομίας Αντιστράτηγο κ. Φώτη Νασιάκο, εκφράζει την 
ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη και τη μεγάλη προ
σπάθεια της Ελληνικής Αστυνομίας, που κατέβαλλε κατά 
τη διάρκεια της επίσκεψης της Α.Μ. της Βασίλισσας της 
Ισπανίας. Ιδιαίτερα ευχαριστεί για τη συνεργασία, τους 
άνδρεςτου Α.Τ. Αεροδρομίου.

Ο Γενικός Πρόξενος των ΗΠΑ κ. John Μ. Koenig, 
εκφράζει τις ευχαριστίες του στους αστυνομικούς της 
Α.Δ. Καστοριάς. «Με την επιστολή μου αυτή θα ήθελα να 
σας εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μου για τη ν πο
λύτιμη προσφορά σας κατά τη διάρκεια της επίσημης ε
πίσκεψης μου στην πόλη σας».

Ο Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ κ. Βασίλειος Σεβαστής, 
σε επιστολή του προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αντιστράτηγο κ. Φώτη Νασιάκο, εκφράζει τις ευχα
ριστίες του για την επιτυχημένη διοργάνωση του 20ου 
Διεθνούς Κλασικού Μαραθώνιου Δρόμου», που έγινε στις 
3-11-2002. «Παρακαλούμε διαβιβάστε τις ευχαριστίες 
μας» γράφει στην επιστολή του, «σε όλους τους αξιωμα
τικούς και άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας που συνέ
βαλλαν στην επιτυχία αυτής της διοργάνωσης».

Ο κ. Γεώργιος Τανισκίδης, εκπρόσωπος της 
Ν OVA BAN Κ με επιστολή του προς τον Αρχηγό της Ελλη
νικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Φώτη Νασιάκο, ευχα
ριστεί θερμά την Ελληνική Αστυνομία και ιδιαίτερα τους 
άνδρεςτου Α.Τ. Παλλήνης, για τη σύλληψη των δραστών 
της ληστείας στο υποκατάστημα Παλλήνης, την 8η Νο
εμβρίου 2002.

Ο κ. Γεώργιος Συκούδης, Δ/ντήςτου υποκατα
στήματος της Εμπορικής Τράπεζας Ελευθερούπολης 
Καβάλας, ο Υποδιευθυντής κ. Γ εώργιος Κουλινίδης και το 
προσωπικό του υποκαταστήματος, με ευχαριστήρια επι
στολή τους προς την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, και λαμβάνοντας αφορμή 
από το γεγονός της ένοπλης ληστείας (31-10-2002), ευ
χαριστούν θερμά τους άνδρεςτου Α.Τ. Ελευθερούπολης 
για την ετοιμότητα και το θάρρος που επέδειξαν συλλαμ- 
βάνοντας τους δράστες,.

Η Ένωση Αστυνομικών Λακωνίας, με επιστολή 
της προς τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμ. κ. Νεκτάριο Κι- 
ούλο, γράφει μεταξύ των άλλων: «... Η Ένωσή μας αι
σθάνεται την ανάγκη να σας συγχαρεί για το σημαντικό 
και πολύπλευρο έργο που επιτελείται στην Θρησκευτι
κή Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου με την 
παρουσία σας και την προσφορά σας τιμάτε τον ρόλο 
της Εκκλησίας στη σύγχρονη κοινωνία μας...».

Τα μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας κοινωνικής 
επανένταξης του προγράμματος απεξάρτησης «18 
άνω», ευχαριστούν θερμά τον Αστυφύλακα Δημήτριο 
Μπούκα που υπηρετεί στη Δ/νση Αντιμετώπισης Ειδικών 
Εγκλημάτων Βίας, Τμήμα 2ο, για την ανεκτίμητη προ

σφορά του στην ομάδα τα τελευταία 5 χρόνια. «Θέλου
με έτσι απλά», γράφουν στην επιστολή τους, «να επιση- 
μάνουμε την πολύτιμη και ουσιαστική βοήθεια που έχει 
προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια, εντός και εκτός αγωνι
στικών χώρων».

Η Ενωση Ελλήνων Παραγωγών Ηχογραφημά- 
των, με επιστολή τους, ευχαριστούν θερμά τους άνδρες 
της ΟΠΚΕ Κολωνού, και τον επικεφαλή τους Υπαστυνό- 
μο Α’ Νικόλαο Κοκιόπουλο, γιατί κατόρθωσαν να συλ- 
λάβουν αλλοδαπό άτομο που μετέφερε με το αυτοκίνη
τό του μεγάλη μονάδα αναπαραγωγής πλαστών CD.

Ο κ. Νικόλαος Χρήστου, Διοικητής του Γενικού 
Νοσοκομείου Χίου, με επιστολή του προς τον Αστυν. 
Δ/ντή Χίου, Αστυν. Υποδ/ντή κ. Ηλία Αρβιθά, εκφράζει 
τις θερμές ευχαριστίες του Δ. Σ. του Νοσοκομείου, για 
την μέχρι σήμερα άψογη και εποικοδομητική συνεργα
σία τους. Ιδιαιτέρως ευχαριστεί τον Διοικητή του Τ.Τ. Χί
ου, Υπ/μο Β_ κ. Ανδρέα Δαμίρη για τον επαγγελματισμό 
και την ευσυνειδησία του.

Οι κ. Ε. Κόκκολης και κ. Π. Ασημακόπουλος, 
εκπρόσωποι της Εμπορικής Τράπεζας, εκφράζουν τις 
ευχαριστίες τους στη Δ/νση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης 
και ειδικότερα στο Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλη
μάτων, για τις άοκνες προσπάθειες τους στη πάταξη και 
καταστολή των εγκλημάτων που πραγματοποιούνται με 
τη διακίνηση και χρήση κλεμμένων και πλαστών πιστω
τικών καρτών.

Η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου 
Προστασίας Απόρων Αναπήρων «Η Γαλήνη», κ. Ειρή
νη Κολλιοπούλου, με επιστολή της προς τον Αρχηγό 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Φώτη Να
σιάκο γράφει τα εξής: «Θέλουμε να σας ευχαριστή
σουμε θερμά για την συμπαράστασή σας στο έργο 
μας και την αγάπη που δείξατε για τα παιδιά των ανα
πήρων, τα οποία και σας ευγνωμονούν. Παρακαλούμε 
να πιστέψετε ότι είναι άξια της υποστηρίξεώς σας, με 
την πράξη σας αυτή τους δώσατε δύναμη και ελπίδα 
για τη ζωή τους».

Η κ. Φανή Γιαννοπούλου, ευχαριστεί θερμά 
όλους όσους συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος της, 
κατά την εκδημία του συζύγου της Βασιλείου Γιαννό- 
πουλου, τέως Υπαρχηγού Αστυνομίας Πόλεων.

Ο Εφημέριος του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Τα
ξιαρχών Λαγκαδιών, Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος 
Ρουμελιώτης, εκφράζει τις ευχαριστίες του, τόσο προς 
τον Αναπλ. Διοικητή του Α.Τ. Λαγκαδιών Αρχ/κα κ. Πέ
τσα Ιωάννη καθώς και στο προσωπικό της Υπηρεσίας, οι 
οποίοι υπερέβαλαν τους εαυτούς τους κατά την εξάρ
θρωση της σπείρας κλεπτών που λυμαίνονταν εκκλη
σίες και νεκροταφεία τις ευρύτερης περιοχής του νο
μού Αρκαδίας. Ευχαριστίες επίσης εκφράζει και στην ει
δική ομάδα ΟΠΚΕ του νομού Αρκαδίας που συνέβαλε 
τα μέγιστα στην ως άνω επιτυχία.
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tss* 0Υπάρχει ένα κατάστημα 0 
που σας καλύπτει απόλυτα 
και σας παραδίδει αμέσως, 
έτοιμες στολές και παραγγελία,
εξαρτήσεις και αξεσουάρ

* Ελληνικής Αστυνομίας
* Αεροπορίας
* Στρατού Ξηρός
* Εμπορικού & Πολεμικού Ναυτικού
* Λιμενικού Σώματος
* Πυροσβεστικού Σώματος}με η χωρίς 

δικό σας ύφασμα

- Στολές
- Πουκάμισα
- Παντελόνια .
- Πηλίιαα
- 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 06 1 0 220 541

μ Golden Eagle
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ 

ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ-ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ 
ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

'  ΠΡΟΣΦΟΡΑ!! '
i/m

X

ΓίΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΊΣ
Glock 17-19-22-25-31 ΜΟΝΟ 522,00 €\ 

Jericho 941FL Polymer MONO 775,00 € 
Beretta 92fs MONO 950,00 € I 

USPP2000 MONO 730,00 € / 
W A LTH E R  P99 MONO 600,00$'

Π0ΛΛΕ) .........  ......
ΔΑΒΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

I, ΜΕΤΑΞΑ 2 9 -Π Α ΙΑ Ν ΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΤΗΛ. 2106640252 FAX. 2106640229 /

Web site: www.golden-eagle.gr ( ψ Ψ
Mail: info@golden-eagle.gr

_2_

*  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑπΟΑΜΥΝΑ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΝΟΠΛΟΥΣ & ΑΟΠΛΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ 
ΛΑΒΕΣ (ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ■ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ 
ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ■ ΣΥΛΛΗΨΗΣ)

* ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ & ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ
* TAE KWON DO (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ · ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ)

*  ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Γ.Γ.Α.
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ WORLD HAPKIDO FEDERATION 
HAPKIDO Δ DAN. TAE KWON DO 3 DAN

Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ  18 9 , Κ Α Λ Λ ΙΘ Ε Α  
τ η λ .:  0 1 0 9 4 2 1 300, 0 1  Ο 9 521 609

Φίλε αυνάδελφε,

θα (οφελήσει και αυτούς και εσένα.

είσαι μέλος του Λογαριασμού 
Αλληλοβοήθειας Μελών Διεθνούς 

Ένοχτης Αστυνομικιόν (ΑΑΜΔΕΑ) γιατί:
- Πίστεψες στην υχρελιμότητητα του θεσμού.

- Δεν θέλεις να γίνεις αυριανός επαίτης.
- Θέλεις ν α ^ ^ ^ ^ Α ^ ^ υ τ ν  εαυτό σου

- Θέλεις ν ά Λ δ φ ή σ π ; τον '^ανάδελφό σου.

για να κιόλας,

ΔΑΜ ΔΕΛ / Ελληνικό 
Τμήμα Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, 

Ικτίνου 2, Αθήνα 10552, 
τηλ. 5227330 - 5226295.

http://www.golden-eagle.gr
mailto:info@golden-eagle.gr
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Ο κ. Γεώργιος Αργυρής, με επιστολή του 

προς τον Δ/ντή της Τροχαίας Θεσσαλονίκης Ταξίαρχο 
κ. Ιωάννη Μαρνά εκφράζει τις ευχαριστίες του για τη 
λήψη μέτρων που πήρε και αφορούν παραβάσεις δι- 
κύκλων οχημάτων. «Παρακαλώ», γράφει στην επιστο
λή του, «συνεχίστε τους ελέγχους σας για τις παρα
βάσεις των δικύκλων οχημάτων, που καταλαμβάνο
ντας τα πεζοδρόμια εν είδη δρόμου, θέτουν με την 
αδιαφορία τους σε κίνδυνο την ακεραιότητα κυρίως 
παιδιών και ηλικιωμένων».

Ο ιατρός Αντώνιος Ιωαννίδης, ευχαριστεί 
με επιστολή που έστειλε προς τον Υπουργό Δημό
σια Τάξης κ. Μιχ. Χρυσοχοίδη, τους Αρχιφύλακες 
κ.κ. Ιωάννη Σαββίδη και κ. Στυλιανό Κρυοτσέλη, 
του Α.Τ. Παρανεστίου Δράμας, διότι ολόψυχα προ- 
σφέρθηκαν να μεταφέρουν ασθενή με το περιπολι
κό της υπηρεσίας στο Κέντρο Υγείας Παρανεστίου. 
«Η κοινωνική ευαισθησία των προαναφερομένων 
Οργάνων της Τάξης» γράφει στην επιστολή του, 
«ολοφάνερα δείχνει το υψηλό αίσθημα ευθύνης 
των ανδρών του Σώματος της Ελληνικής Αστυνο
μίας. Εγώ μπορώ πλέον να τους θεωρώ πραγματι
κούς φίλους και συνεργάτες».

Η κ. Αγγελική Γαλλή, με επιστολή που έστειλε 
προς τους Δ/ντές των Μονάδων «ΤΕΙΔΑ Ε’» και «ΟΜΑΔΑ 
Ζ’», ευχαριστεί τους Αστυφύλακες της Άμεσης Δράσης 
Αττικής κ.κ. Νικόλαο Τυμπανάρη, Βασίλειο Παπαδημη- 
τρίου και Ανδρέα Πλασσάρα. «θεωρώ επιβεβλημένη και 
ανθρώπινη υποχρέωση να σας εκφράσω τα θερμά μου 
συγχαρητήρια για την αμεσότητα, την αποτελεσματικό- 
τητα, την φροντίδα και κυρίως το ήθος των ανδρών που 
υπηρετούν υπό τις διαταγές σας».

Η «Α.Α.» ευχαριστεί τον συνταξιούχο συνάδελφο 
κ. Χρήστο Μάγγα για την συνεργασία του.

Ο κ. Σπόρος Καραγκουλές, σε επιστολή του ευ
χαριστεί τους Αστυφύλακες της Άμεσης Δράσης Αττι
κής Ιωάννη Τσικουδάκη και Δημήτριο Παπαδημητρίου, 
διότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα συνέλαβαν 
τους δράστες της διάρρηξης του σπιτιού του.

Ο κ. Νικηφόρος Γέγος, Δ/ντής της Γενικής 
Διεύθυνσης Προβολής του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ευχαριστεί την Ελληνική Αστυνομία και 
συγκεκριμένα τους αστυνομικούς της Γ.Α.Δ.Α., της 
Γ.Α.Δ.Θ., καθώς και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χαλ
κιδικής, για την βοήθεια που προσέφεραν κατά τη διε
ξαγωγή των εργασιών της 18ης Διεθνούς Έκθεσης 
Τουρισμού «FILOXENIA» που πραγματοποιήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Αλέξανδρος Λεβαντής, με επιστολή του 
προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλη Χρυσο
χοίδη εξάρειτο πρόσωπο του Υπαστυνόμου Α_ Ιακώβου 
Φιλιπούση του Α.Τ. Τήνου, ο οποίος σε ελάχιστο χρόνο 
εντόπισε και συνέλαβε επικίνδυνο κλέφτη.

Ο κ. Χρηστός Παρασκευάς, σε επιστολή του 
διατυπώνει τη θετικότατη άποψη που έχει διαμορφώσει 
ο ίδιος για την Ελληνική Αστυνομία και το προσωπικό 
της, βασιζόμενος, στην αμεσότητα την ποιότητα και την 
πληρότητα των υπηρεσιών που του προσέφερε αρμό
διο συνεργείο της Αστυνομίας, μετά από διάρρηξη που 
έγινε σε βάρος του σπιτιού του.

Η κ. Μαίρη Θεοδωρομπεάκου, με επιστολή της 
ευχαριστεί τους άνδρες του Α.Τ. Σκάλας Λακωνίας για 
την άμεση και αμέριστη βοήθεια που της παρείχαν στην 
επίλυση προβλήματος της.

Ο Πρέσβης της Ισπανίας Jose Ma Alises Sanz, 
σε επιστολή που έστειλε προς τον Αρχηγό της Ελληνι
κής Αστυνομίας Αντ

Ο βουλευτής κ. Αριστοτέλης Παυλίδης σε επι
στολή του προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Μιχά
λη Χρυσοχοίδη, συγχαίρει το προσωπικό της Αστυνομι
κής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου και ιδιαιτέρως τους άν
δρες του Τμήματος Ασφαλείας Ρόδου, για την συνεχή 
και διακριτική παρουσία τους καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συνάντησης των μελών του Mediterranean Special 
Group (M.S.G.) στο νησί της Ρόδου.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου, Δ/ντής της Υπηρε
σίας Πολιτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερι
κών της Ελλάδος, με επιστολή που έστειλε προς τον 
Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη, 
εξαιρεί το πρόσωπο του Αστυνομικού Δ/ντή Ξάνθης, 
κ. Ανέστη Πετρακόπουλο, ο οποίος «πάντοτε πρόθυ
μος και οργανωτικά άψογος, δεν φείδεται μέσων και 
μόχθου για την αποτελεσματική εκπλήρωση της απο
στολής του...».

Ο κ. Ιωάννης Πετρόπουλος με επιστολή του 
προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλη Χρυ- 
σοχοΐδη εξαιρεί το πρόσωπο του Αστυνόμου Α_ κ. 
Κωνσταντίνου Μαχαιρίνα, για τον άριστο χειρισμό 
του λόγου που είχε σε επίμαχη ραδιοφωνική εκπο
μπή με τον δημοσιογράφο κ. Ιωάννη Καλαμίτση, σε 
θέμα που αφορούσε τη ρύθμιση της κυκλοφορίας 
κατά τη διάρκεια Μαραθωνίου Δρόμου την Κυριακή 
3-11-2002. «Με ευγένεια» γράφει στην επιστολή 
του, «και λόγο πλήρη επιχειρημάτων αντέκρουσε 
τον δημοσιογραφικό λόγο... ώστε υποχρέωσε στο 
τέλος τον κ. Καλαμίτση με την πληρότητα της ανα
φοράς του, να αποδεχθεί και τη πληρότητα των μέ
τρων που είχαν ληφθεί».

Οι κ. Pegorato Pierlugi και Zanetto Paolo, σε επι
στολή τους ευχαριστούν το προσωπικό και τον Διοικητή 
A. Τ. Κυθήρων, Υπαστυνόμο Α_ κ. Γεώργιο Κουλόπου- 
λο. Οι ανωτέρω Ιταλοί τουρίστες, ενώ περνούσαν τις 
διακοπές τους στο όμορφο νησί των Κυθήρων, έπεσαν 
θύμα κλοπής, ενώ το ενδιαφέρον και η επαγγελματικό
τητα των αστυνομικών, έφεραν αίσιο τέλος στο δυσά
ρεστο για αυτούς γεγονός.



ΜΗΠΩΣ ΑΣΦΑΛΪΖΕΣΘΕ 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:

E n s i g n  a t  L l o y d ’ s D .A .5 . · © MONDIAL ASSISTANCE

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ε.Ι.Χ.)

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΟΙ
ΙΠΠΟΙ 5έτη & άνω

Οχήματα [ 

4 έτη
ιε 0 (μηδέν) 

3 έτη
ζημιές τα 

2 έτη

τελευταία: 
1 έτος Νέο όχημα

Έω ς 8 106,00 118,00 129,00 140,00 155,00 194,00

9 -1 0 120,00 135,00 149,00 165,00 184,00 234,00

11-12 130,00 148,00 164,00 182,00 205,00 260,00

1 3 -1 4 146,00 166,00 184,00 204,00 230,00 292,00

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΟΙ
ΙΠΠΟΙ 5έτη & άνω

Οχήματα 
4 έτη

ι με 1 (μία) 
3 έτη

ζημιά τα τε 
2 έτη

λευταία:
1 έτος Νέο όχημα

Έω ς 8 118,00 129,00 140,00 155,00 194,00 252,00
9 -1 0 135,00 149,00 165,00 184,00 234,00 304,00

11-12 148,00 164,00 182,00 205,00 260,00 338,00
1 3 -1 4 166,00 184,00 204,00 230,00 292,00 380,00

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

Κάντε τη σ ύγκρ ισ η·.. ΚΑΤ ΑΠΟΦΑΣΪΣΤΕ ΚΩΔ.
24

S.A.
I N S U R A N C E  B R O K E R S

γ ι α  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς : 0 1 0  9 2 . 4 9 . 8 1 1  κ α θ η μ ε ρ ι ν α 9 : 0 0  - 5 : 0 0
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


Χωρίς όλους εμάς. Μία οικογένεια προσφύγων έχει ίσως κάποιο χωριό για να επιστρέφει. 

Αλλά δεν έχει μεταφορικό μέσο για να φτάσει εκεί...
Έχει τα απομεινάρια ενός σπιτιού. Αλλά δεν έχει τα υλικά για να το ξανακάνει σπίτι...
Έχει ένα "κουφάρι” για σχολείο. Αλλά δεν έχει βιβλία...
Έχει μία πιθαμή γης αλλά δεν έχει σπόρο ή εργαλεία για να την καλλιεργήσει.

Με όλους εμάς. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες είναι σε θέση να φτάσει,

πριν από τους πρόσφυγες που επιστρέφουν στις πατρίδες τους και να αξιολογήσει τι ακριβώς χρειάζεται.
Μαζί με όλους εσάς και χάρη σε όλους εσάς, μπορούμε να προσφέρουμε τη σωστή υποστήριξη για την 
επιστροφή και εγκατάσταση στις κατεστραμμένες πατρίδες. Όμως δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα.
Γι'αυτό και χρειαζόμαστε όλους εσάς.
Στείλτε τη δωρεά σας για να βοηθήσετε μια οικογένεια προσφύγων που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε 
ανάγκη.

Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες: η να βοηθήσετε
Επισκεφθείτε το site: www.unhcr.gr
ή καλέστε το 210 6726296 για να κάνετε δωρεά με κάρτα ΤΩΡΑ

ΝΑΙ, στέλνω □  €22 □  €36 □  €65 □  €120 ή €_ _για να βοηθήσω τους πρόσφυγες

Για κάθε €100 που ξοδεύουμε 
για να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες, 

μόνο τα €3 προέρχονται 
από τον ΟΗΕ.

Αυτό σημαίνει ότι εμείς πρέπει 
να συγκεντρώσουμε τα υπόλοιπα €97.

Θα καταθέσω τη δωρεά μου στην □  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: αρ. λογ. 139/920033-95 ή στην □  ALPHA BANK: αρ. λογ. 101-00-2002055436. 
□  Εσωκλείω ταχυδρομική επιταγή η οποία θα εξαργυρωθεί από την Ύπατη Αρμοστεία 

για τους Πρόσφυγες.
Παρακαλώ χρεώστε την πιστωτική μου κάρτα: □  VISA □  MASTERCARD □  ΑΛΛΗ

J_L
Ημερομηνία Λήξεως

Υπογραφή
Διεύθυνση

Σας ευχαριστούμε
Ονοματεπώνυμο

•J
Τ .Κ . Τηλ. E-mail

UNHCR
T h e  UN R e f u g e e  A g e n c y

Ύ πατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Παρακαλοίιμε στείλτε το κουπόνι στο Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας: Ταϋγέτου 23,154 52 Αθήνα, Τηλ.: 210 67 26 296, Fax: 210 67 26 417

http://www.unhcr.gr

